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Exekuce na město byly dne 14. března 2013 
rozhodnutím Krajského soudu v  Hradci 
Králové zrušeny, protože návrh na nařízení 
exekucí byl neoprávněný. Peníze, které 
město složilo exekutorovi do  úschovy, 
byly městu vráceny. Rozhodnuto bylo 
i  ve  druhém sporu, kdy podle rozsudku 
ve  věci určení ceny vodného a  stočného 
vyneseného Okresním soudem v Trutnově, 
platilo město v  roce 2005 a  2006 cenu 
za  čištění odpadních vod přesahující výši 
oprávněných nákladů a  vlastník ČOV má 
proto povinnost městu vrátit přeplatek 
ve výši cca 23 mil. Kč.
Exekuce nařídil Okresní soud v  Trutnově 
v průběhu června až srpna minulého roku 
na  základě návrhů podaných bývalým 
provozovatelem ČOV – společností WWTP 
DKNL, s. r. o. Ten se tak domáhal neopráv-
něného placení záloh za čištění odpadních 
vod.

Mgr. Alena Petirová
vedoucí právního oddělení KTÚ

Město odvrátilo exekuci a čeká 
na vrácení přeplatku 

Obcím na  Královédvorsku se naskytla poslední 
příležitost pro založení samostatné místní 
akční skupiny (MAS), která by mohla čerpat 
finanční prostředky z  Programu rozvoje venkova 
2014–2020. Obecným cílem MAS je podpora 
regionálního rozvoje. V  současné době pokrývá 
více než 150 MAS takřka celé území ČR. 
V  únoru letošního roku iniciovalo město Dvůr 
Králové nad Labem založení občanského 
sdružení MAS Královédvorsko, které podalo 
žádost o dotaci na „rozjezd“ místního partnerství 
mezi veřejnou správou,  podnikatelským 
a  neziskovým sektorem. Cílem takového 
partnerství je rozvoj daného území na základě 
komunitně vytvořeného strategického plánu. 
Předpokládáme, že prostřednictvím fungující 
MAS bude možné čerpat dotační prostředky 
v  daném území v  období 2014–2020 v  řádu 
milionů korun a  rozdělovat je na  základě 
vlastních, v území určených, priorit. 
Tyto prostředky budou moci čerpat různé 
subjekty na území celé MAS. Tedy nejen obce, 
ale např. i  jejich příspěvkové organizace, 
neziskové organizace, podnikatelské subjekty 
atd. Dotace mohou být určeny např. na úpravy 
návsí, vybavení pro spolkovou činnost, výstavby 
dětských hřišť, opravy budov obecních úřadů, 
obnovy památek, k  podpoře podnikání 

v  zemědělství i  v  nezemědělském sektoru, 
k  podpoře cestovního ruchu, ke  vzdělávání, 
apod.
O  přidělení dotace na  „rozjezd“ bude 
rozhodnuto koncem dubna, do té doby bychom 
rádi stabilizovali členskou základnu občanského 
sdružení. Pro více informací o  plánovaných 
aktivitách a  možnostech zapojení do  MAS se 
neváhejte obrátit na  Ing.  Veroniku Tomkovou, 
odbor RIM, tomkova.veronika@mudk.cz, tel. 
499 318 144 nebo 734 267 295. 

Ing. Veronika Tomková,  odbor RIM

zAKLÁDÁME MíSTNí AKČNí SKuPINu – 
MAS KRÁLOVÉDVORSKO, O. S.
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Začátkem dubna zprovozní společnost Městské 
vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, 
s.r.o.,  (Měvak) webové stránky www.mevakdknl.cz. 
Pro odběratele tento nový web znamená další 
zvyšování komfortu v  podobě dostupnosti 
informací a  možnosti elektronické komunikace 
s Měvakem.

Aktuální informace
Na  webu Měvaku se dozvíte vedle obecných 
informací o  vodárenské problematice také 
základní informace o této společnosti, o vodném 
a  stočném, o  haváriích a  odstávce vodovodní 
a kanalizační sítě. Součástí je i odkaz na zajímavé 
srovnání cen za vodu v rámci celé ČR. Z tohoto 
porovnání vychází naše konečná cena 72,74 Kč 
s DPH jako podprůměrná.

Online služby
Zcela novou službou, kterou web poskytuje, 
je možnost hlásit stav vodoměru online 

prostřednictvím elektronického formuláře. 
Zároveň mohou odběratelé požádat o  zasílání 
faktur v elektronické podobě, a to osobně nebo 
e-mailem na vodomery@mevakdknl.cz. Na webu 
nechybí ani praktické články o tom, jak s vodou 
šetřit, jak uzavřít odběratelskou smlouvu nebo 
jak přihlásit či odhlásit odběrné místo.

Sjednocení ceny za vodné a stočné
Město převzalo provozování městských 
vodovodů a  kanalizací na  podzim loňského 
roku (09.11.2012). Tímto krokem došlo 
k  spravedlivému sjednocení ceny vodného 
a  stočného (27,14 Kč a  45,60 Kč s DPH) pro 
všechny odběratele ve městě. 

Průběžné uzavírání nových smluv
S  novým provozovatelem souvisí i  aktualizace 
smluvních vztahů pro všechny odběratele. 
Vzhledem k velkému počtu odběrných míst jsou 
jednotliví odběratelé průběžně kontaktováni 

a vyzýváni k podpisu Smlouvy o dodávce pitné 
vody a  odvádění odpadních vod. Děkujeme 
proto všem za  trpělivost a  vstřícné jednání. 
Faktury, vystavené Měvakem, však dostávají 
i  ti odběratelé, kteří ještě nemají uzavřenou 
novou smlouvu a  přesto městskou vodovodní 
či kanalizační síť využívají. Tento postup 
je v  souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích. 
Upozorňujeme tímto také, že pokladní hodiny 
Měvaku byly vedle tradiční středy rozšířeny 
o  pondělí, kdy vám budeme k  dispozici  
od 08:00 do 11:00 hod. 

Mgr. Dušan Kubica, místostarosta města

Nové webové stránky Měvaku usnadní odběratelům 
přístup k aktuálním informacím
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zÁPISY DěTí DO MATEřSKýCh ŠKOL VE DVOřE KRÁLOVÉ 

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 náměstí TGM

Úspěch kroniky města 
na workshopu v Praze

Rozdělení finančních prostředků z dotačních 
programů města v roce 2013

Odbor školství, kultury a  sociálních věcí MěÚ 
Dvůr Králové nad Labem upozorňuje zákonné 
zástupce, kteří mají zájem o  zapsání dětí 
do  mateřských škol, že zápisy pro školní rok 
2013/2014 se budou konat do:
mateřské školy Drtinova (vč. odloučených 
pracovišť v ul. Roháčova, v Lipnici a v Žirči),
mateřské školy Elišky Krásnohorské 
(vč. odloučených pracovišť v  ul. Slunečná 
a ve Verdeku) v těcho termínech:
• 24. dubna 2013 od 10:00 do 15:00 hodin,
• 25. dubna 2013 od 12:00 do 15:00 hodin.
Zákonní zástupci mají možnost si vybrat 
mateřskou školu dle svého uvážení. K  zápisu je 
třeba se dostavit společně s dítětem a předložit 
rodný list dítěte.
Do  speciálních tříd budou děti přijímány 
na základě doporučení školského poradenského 
zařízení. Mgr. Šárka Hulíková

odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)

Kritéria pro přijímání dětí k před-
školnímu vzdělávání
V  souladu s  §34 školského zákona rozhoduje 
o  přijetí dítěte k  předškolnímu vzdělávání 
ředitel mateřské školy. Do mateřské školy budou 
umisťovány děti podle věku. Přednostně budou 
přijímány děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky – s  trvalým pobytem 
ve Dvoře Králové nad Labem i v okolních obcích.
Ostatní děti budou přijímány podle věku 
od  nejstarších k  nejmladším – přednost budou 
mít děti zapsané k  docházce celodenní; děti 
s  trvalým pobytem mimo Dvůr Králové nad 
Labem budou přijaty pouze za  předpokladu, 
že budou zcela uspokojeny požadavky 
na  umístění dětí s  trvalým pobytem ve  Dvoře 
Králové nad Labem.

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo dotační 
programy na podporu tělovýchovy a sportu, veřejně 
prospěšných aktivit, sociálních služeb a  služeb 
souvisejících se sociální oblastí a  na  podporu 
zdravotnictví, na  obnovu vnějšího pláště objektů, 
které jsou nemovitou kulturní památkou nebo které 
se nacházejí na území městské památkové zóny.
Na  podporu jednotlivých oblastí byly radou 
a  zastupitelstvem města rozděleny následující 
finanční prostředky:
a) na podporu tělovýchovy a sportu
 – na činnost sportovních oddílů 3.300.000 Kč
 – na pořádání sport. akcí 56.500 Kč
b) na veřejně prospěšné aktivity  393.000 Kč
c) na  sociální služby, služby související se 
sociální oblastí a na podporu zdravotnictví   
  900.000 Kč
d) na  obnovu vnějšího pláště objektů, které 
jsou nemovitou kulturní památkou nebo které 
se nacházejí na  území městské památkové 
zóny – termín pro podání žádosti o  dotaci 
je až do  16.04.2013 (návrh na  rozdělení této 

částky bude předložen zastupitelstvu města až 
v červnu).
Rozpis dotací přidělených jednotlivým 
subjektům naleznete na  webových stránkách 
města v sekci radnice / granty a dotace / dotace 
z rozpočtu města.

Bc. Petra Zivrová, odbor ŠKS

Kronika města Dvůr Králové nad Labem 
za  rok 2010, kterou vytvořil současný kronikář 
města Václav Bartoška, se umístila na  2. místě 
v  hodnocení kronik na  odborném workshopu 
kronikářů v  Praze. První místo obsadila ručně 
kaligrafickým písmem psaná a  malovanými 
obrázky doplněná kronika města Cheb. Kronika 
našeho města tak byla vyhodnocena jako nejlepší 

kronika zpracovaná počítačovou metodou. Tato 
kronika je ke  zhlédnutí v  městském muzeu, 
v  knihovně Slavoj a  v  elektronické verzi také 
na webu města.

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

KRÁLOVSK Á VěNNÁ MěSTA POKřTILA SVÉ NOVÉ 
PROPAGAČNí MATERIÁLY
V  pátek 15. března byly při zahájení veletrhu 
cestovního ruchu v  královéhradeckém Aldisu 
slavnostně pokřtěny nejnovější propagační 
materiály svazku královských věnných měst 
(KVM), mezi které patří i Dvůr Králové nad Labem. 
Brožurky nabízejí cestovatelům vyčerpávající tipy 
na zajímavé výlety i vícedenní pobyty. 
Na  pódiu hlavního sálu budovy Aldisu byly 
rovněž promítnuty minutové videomedailonky 
jednotlivých měst v  rámci tohoto spolku. 
Ty budou součástí prezentačního DVD 
o  královských věnných městech, které se nyní 
dokončuje. 
Všechny vydané propagační materiály spolu 
s  tematickými brožurami tvoří dohromady 
vizuálně jednotnou řadu a na veletrzích se těšily 
velkému zájmu. Jako dobrý tah se ukazuje jejich 
nápadité pojmenování, např. „rytíři na kolečkách“ 
pro cyklisty a  in-line bruslaře či „nebojácní 
chasníci a  děvy“ na  outdoroové a  adrenalinové 
aktivity. Na  dalších brožurách, určených pro 
seniory a  ženy, se usilovně pracuje, takže celá 
série, kterou doplní ještě samostatná mapa, bude 
před letními prázdninami kompletní. 
Nové produktové brožury svazku KVM jsou 
k  vyzvednutí či prohlédnutí také v  našem 

městském informačním centru na nám. TGM. 
Všechny nové informace a  akce dobrovolného 
svazku obcí KVM jsou průběžně zveřejňovány 
i na webových stránkách www.vennamesta.cz. 

Ing. Veronika Svobodová

zlomený nový strom 
Na dětském hřišti V Zahrádkách byl vysazen 12. 
listopadu 2012 nový strom – bříza.

Strom i  s  bambusovou oporou byl bohužel 
ve dnech 8.–10. března zlomen těsně nad úrovní 
vzpěr mezi kůly. Náklady na  výsadbu tohoto 
stromu byly celkem 6.142 Kč (strom Betula 
papyrifera: 2.071 Kč, podíl na  dopravě: 400 Kč, 
výsadba 1.200 Kč).

Ing. René Meissner, TSM

Královna před křtem propagačních materiálů KVM

Sdělujeme všem plátcům, že na  základě 
požadavku na  větší zpřístupnění pokladny 
města v  nejvíce využívaných dnech (zejména 
pondělí a  středa), došlo k  menší úpravě 
pokladních hodin:

pondělí, středa  07:30–17:00 hod.
úterý, čtvrtek  07:30–14:15 hod.
pátek  07:30–13:15 hod.

Ing. M. Plecháč, vedoucí odboru RAF

změna pokladních hodin 
na MěÚ

Do  30. dubna 2013 lze podat žádost o  dotaci 
do  2. kola programu „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“. Finanční prostředky 
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. Žádosti se podávají prostřednictvím 
příslušného formuláře na  Městský úřad Dvůr 
Králové n. Labem, odbor školství, kultury 
a sociálních věcí. Ve 2. kole tohoto programu se 
bude rozdělovat částka ve výši 108.000 Kč.

Ing. Táňa Nováková, odbor ŠKS
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Vážným problémem nejsou jen 
drogy, ale i alkoholV sobotu 2. března kolem deváté hodiny večerní 

si místní mládež v  Žirči všimla, že malý domek 
na  náměstíčku zachvátil požár. Svým velmi 
odvážným krokem zachránili starému pánovi, 
žijícímu v domku, život. My, Žirečáci, jsme na ně 
opravdu velice hrdí a o to víc mě těší, že to jsou 
naši aktivní členové Sokola. Jmenovitě se jedná 
o tyto tři mladé muže: Aleš Zimák, Petr Chmela 
a David Kašpar. Mockrát děkujeme.

Lenka Poláková, starostka TJ sokol Žireč

Jak to všechno bylo…
Sokolská všestranná průprava je užitečná. Nikdy 
nevíte, kdy se vám bude hodit. V  žirečském 
Sokole ten večer neprobíhal slet ani cvičení, ale 
oslava narozenin. Sokolové průběžně během 
večera chodili ven před budovu Sokola, aby 
se nadechli vzduchu čerstvého nebo naopak 
do svých plic nabrali dým cigaret. Jeden z nich, 
Aleš Kramár, si tak všiml kouře u  domku, který 
patřící panu Kremerovi a je na dohled od budovy 
Sokola. V  tomto zimním období to nebývá nic 
neobvyklého, že se z  domků valí hustý dým. 
Topivo je drahé a topí se vším. 
Aleš Kramár přesto zavolal hasiče a další kolega 
začal volat „hoří“. Další 3 sokolové – Aleš Zimák, 
Petr Chmela a  David Kašpar, běželi k  domku 
a  hlasitým vyvoláváním jména pana Kremery 
zjišťovali, zda je majitel uvnitř. V jednom z oken 
se rozsvítilo světlo. Aleš neváhal. Vrhl se přes plot 
s ostnatým drátem a přeskakoval přes nepořádek 

na  dvorku, aby se dostal k  zamřížovanému 
oknu. Dveřmi se již nedalo do  domku dostat. 
Petr a David ho následovali. Ostnatý drát se při 
zdolávání plotu zadřel Petrovi do dlaně. Vyskočili 
do okna, vyndali nezabudované mříže a vpadli 
dále do  místnosti, aby probouzejícího se pana 
Kremeru vytáhli z hořícího domu. V ložnici pana 
Kremery byl již dým. Starý pán netušil, co se 
děje. Nespolupracoval s  nimi. Naopak. Myslel 
si, že jsou zloději a  už se chystal bránit tak, jak 

měl ve  zvyku. Zachránci neváhali a  za  týmové 
práce jej doslova vyhodili polonahého z  okna. 
Petr se ještě v  místnosti otočil pro spacák, aby 
starý pán nezůstal na  ulici jen v  košili. Plot již 
nepřeskakovali, ale prošli. V  chatrném plotu 
udělali kopem díru snadno. Ze silnice se dále již 
jen dívali, jak oheň likvidují hasiči – profesionální 
i dobrovolní.
Vše tedy dopadlo dobře. Při poslechu živého 
vyprávění tři hrdinů mi však dochází, že právě 
díky nedobytnosti domu starého pána mohli být 
oni snadno těžce zraněni. Možná právě sokolská 
všestrannost zachránila panu Kremerovi život. 
A zachraňujícím taky. 

U hořícího domku zasahovaly tyto jednotky: 
PS Dvůr Králové n. L., Trutnov, JSDH, Hajnice, Bílá 
Třemešná, Dubenec, Choustníkovo Hradiště. 
Škoda způsobená požárem byla vyčíslena 
na 700.000 Kč.

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

Vydavatelství Mladá fronta pozvalo generálního ředitele Juty do  Prahy 
na  setkání podnikatelů, bankéřů a  finančníků, konané pod hlavičkou „Euro 
Business Breakfast“.
Jiří Hlavatý přednášel společně s  ministrem průmyslu Martinem Kubou 
na  téma „Jak oživit českou ekonomiku“ a  ve  svém vystoupení kritizoval 
neustále se zvyšující náklady nejen na  podnikání, ale i  na  běžný život 
lidí, kteří pak naštvaní chodí do  práce. Uvedl, že oživení a  zvýšení 
zaměstnanosti nepřijde, dokud budeme mít na podnikání vyšší náklady 
než v  konkurenčních zemích, a  to za  plyn, energii, telefony, bankovní 
poplatky a sociální zabezpečení. Upozornil na nesmyslné utrácení peněz 
z dotací na bobové dráhy, golfová hřiště či cyklostezky, když chybí peníze 
na důležitější věci, jako například školy, nemocnice, chodníky či silnice.
Pozval přítomné, aby se přijeli podívat na  dezolátní stav komunikací 
v našem městě, na jejichž opravu nejsou peníze.
Svou přednáškou připomněl 120 posluchačům nejen naše město, ale také 
získal respekt pro společnost Juta, a. s., což potvrdili ve svém vystoupení 
jak pan ministr, tak i diskutující.

Marie Čermáková

Situace na drogové scéně v roce 2012 vykazovala 
na  okrese Trutnov mírně se zvyšující počet 
problémových uživatelů návykových látek. 
Situace kopíruje trendy, které jsou pozorovány 
v celé České republice. 
Počet problémových uživatelů drog, tedy 
osob užívajících heroin a  další opiáty, kokain, 
amfetamin, pervitin či injekčních uživatelů 
jakékoliv jiné drogy, celorepublikově mírně 
stoupá. Aktuálně je odhadován okolo 42 tisíc. 
V  Královéhradeckém kraji se pohybuje okolo 
1 100 osob. 
V roce 2012 využilo ambulantní či terénní služby 
Kontaktního centra RIAPS 276 uživatelů drog. 
Pro 72 % klientů je hlavní drogou pervitin, 7 % 
preferuje opiáty, marihuana a  hašiš se podílí 
9%, alkohol 11 % a  zbytek připadá na  ostatní 
návykové látky. Počet injekčních uživatelů narostl 
o 21 % na 187 osob.
Vedle nelegálních drog je vážným problémem 
také škodlivé pití alkoholu a  závislost na  něm. 
Kontaktní centrum v  Trutnově tak začalo 
od  března loňského roku poskytovat odborné 
služby osobám ohroženým závislostí na alkoholu. 
V rámci České republiky se zatím jedná o jev spíše 
ojedinělý.
Klienty Kontaktního centra jsou i  rodiče a  další 
osoby blízké uživatelům drog. Dalo by se říci, že 
klientem je i celá veřejnost. Aktuálně testujeme 
v  Kontaktním centru na  HIV nejen uživatele 
drog, ale všechny osoby, které mají podezření 
na  nákazu virem HIV. V  rámci terénních služeb 
sbíráme odhozené stříkačky. Jen loni jich bylo 
144 kusů.

Mgr. Ondřej Čalovka
vedoucí Kontaktního centra RIAPS Trutnov

Farní charita Dvůr Králové n. L. společně 
s  děkanským úřadem a  Diakonií Broumov 
pořádá ve dnech 22.–26. dubna 2013 od 09:00 
do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod. charitní sbírku 
ošacení v prostorách římskokatolické fary (příjem 
sbírky: vrata vedle bývalé požární stanice).
Prosíme dárce o  čisté a  nepoškozené ošacení, 
ložní prádlo a  použitelnou obuv. Sbírka bude 
darována potřebným. Pro usnadnění manipulace 
vložte darované věci do  pevných převázaných 
igelitových pytlů.
Tuto akci podpořilo město Dvůr Králové nad 
Labem. Všem našim dárcům děkujeme.

humanitární sbírka Farní charity

 ředitel společnosti JuTA a ministr průmyslu přednášeli na téma oživení ekonomiky

ŽIREČTí SOKOLOVÉ zAChRÁNILI ŽIVOT

Dům pana Kremera v Žirči po požáru dne 2. března 2013 Foto: K. Sekyrková

Generální ředitel společnosti JUTA, a. s., Jiří Hlavatý a ministr průmyslu Martin Kouba při 
společném rozhovoru na setkání podnikatelů v Praze  Foto: Týdeník EURO
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Jak by třídění odpadů vypadat 
nemělo...

Fotografie zachycuje zbytky ledničky a  pračky 
a lyže i s lyžáky, které někdo postavil vedle kon-
tejnerů na  tříděný odpad v  Riegrově ulici. Při 
neodborné demontáži elektrozařízení však 
může dojít k  úniku škodlivin (např. freonů 
a těžkých kovů) a kolektivní systémy je takto 
„upravené“ neodeberou v  rámci zpětného 
odběru zdarma. 

To, že se odpady vedle barevných kontejnerů 
na  tříděný odpad nesmí odkládat, snad již ne-
musíme opakovat. Větší elektrozařízení se ode-
vzdávají do sběrného dvora, drobné spotřebiče 
lze odložit i do červených kontejnerů, které jsou 
rozmístěny po městě. Do sběrného dvora mo-
hou bezplatně odevzdávat elektrozařízení 
i občané jiných obcí a podnikatelé. 

Staré sportovní vybavení lze nabídnout do ba-
zaru nebo rovněž odvézt do sběrného dvora.

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.

Ing. Eva Šírková
odbor ŽP

Vážení spoluobčané,
specifický průběh letošní 
zimy způsobil další 
škody na  komunikacích 
a  chodnících ve  všech 
částech města. Závěr 
zimy byl i  finančně hodně 
náročný, náklady za  údržbu v  lednu a  únoru 
se vyšplhaly na  1.619.574 Kč. Nápravy budou 
probíhat v průběhu celého roku dle klimatických 
podmínek. Ujišťuji vás, že máme zájem účelně 
využít svěřené prostředky pro nápravu tohoto 
stavu. Chtěl bych vás proto moc požádat 
o  spolupráci při hlášení problematických míst 
a pochopení v tom, že ne vše je možno opravit 
okamžitě. Chtěl bych také uvést, že naší pracovní 
náplní je udržovat svěřený majetek v  dobrém 
stavebně-technickém stavu a  nepřísluší nám 
budování nové infrastruktury, což si při svých 
požadavcích často neuvědomujete.
Dále plánujeme v  době výluky zimního 
stadionu zajistit generální opravu kompresorů 
a  ošetření nosné konstrukce střechy. Již nyní 
v útrobách stadionu probíhají úpravy, které mají 
za cíl snížit energetickou náročnost jeho provozu. 
V  nejbližších dnech se rovněž chystáme převzít 
do naší správy místní skatepark.

Kampaň Street Art
V měsíci únoru uspořádal DDM Jednička, s nímž 
jsme navázali kooperaci, soutěž s  podtitulem 
„Svět kolem nás nemusí být šedý a jednotvárný 
– Graffiti návrhy na  odpadkové koše“. Této 
výtvarné akce, jejímž záměrem bylo zapojení 

a  podpora uměleckého rozvoje mládeže 
a  zkrášlení městského mobiliáře, se zúčastnili 
žáci a  studenti základních a  středních škol. 
Autoři nejlépe ohodnocených děl byli oceněni 
a byla jim nabídnuta spolupráce. Ta se v našem 
městě již například osvědčila při uměleckém 
posprejování autobusové zastávky v  Tyršově 
ulici, kde mimochodem plánujeme další 
vylepšení interiéru.
Celá kampaň Street Art, kterou jsme v  našem 
městě rozjeli kvůli tomu, že se zde už řadu let 
potýkáme s vandalismem, přinesla kladný ohlas 
veřejnosti. V nadcházejících jarních týdnech proto 
budeme v  tomto moderním trendu pokračovat 
a  graffiti ozdobí další zastávku, tentokrát v  ulici 
Spojených národů. A na řadu přijdou brzy i další 
místa. Byla nám přislíbena pomoc i  ze strany 
známého tvůrce graffiti Chemise. 

Facebook
Od  začátku března se můžeme pochlubit 
novým profilem na  Facebooku „Náš čistý 
Dvůr“. Stačí pouhý klik na facebookové stránky  
www.facebook.com/tsdvur a  ocitnete se 
na  místě, na  kterém se v  brzké době dozvíte 
všechny potřebné informace o  jednotlivých 
službách TSm. Bude zde prostor pro veřejnou 
debatu, občané města sem můžou dávat vlastní 
podněty, sdílet s  ostatními své názory, psát 
komentáře a  udělovat hodnocení, jak si TSm 
vedou a jak svou práci odvádějí.

Ing. Miroslav Petrů, 
ředitel TSm

www.tsdvur.cz

TEChNICKÉ SLuŽbY INFORMuJí

Vítězné návrhy na odpadkové koše (zleva): 1. místo kategorie žáci 12–13 let: Kristýna Zajíčková ze ZŠ Schulzovy sady; 
1. místo kategorie žáci 14–16 let: Jana Piskáčková ze ZŠ Schulzovy sady.

V březnu byl v našem městě umístěn druhý oranžový kontejner na použité 
oblečení, textil, obuv, kabelky a dětské hračky (dále jen textil). Čistý použitý 
textil a další věci pro humanitární pomoc již není potřeba nosit až na sběrný 
dvůr, ale každý ho bude moci kdykoliv a  pohodlně odevzdat do  jednoho 
z připravených kontejnerů. 

Kde kontejnery na textil najdete?
1. u křižovatky ulic Mánesova a nábřeží Benešovo (u Diakonie ČCE),
2. nově u křižovatky ulic Erbenova a 17. listopadu (naproti autobus. nádraží)

Jaké věci je možné do kontejnerů odevzdat?
– letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
– lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
– látky (minimálně 1 m2),
– peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle aj.,
– obuv – nepoškozenou, páry svázané!,
– tašky, kabelky, batohy – ale jen funkční,
– plyšové hračky.
Savý textil může být i potrhaný, jelikož se upotřebí na čistící hadry. Nesavé 
(umělé, silonové) věci, které jsou roztrhané nebo mají rozbité zapínání (zip, 
chybí knoflíky) do  kontejneru, prosím, nedávejte, Diakonie Broumov nemá 
možnost věci opravovat.
Veškeré věci musí být čisté, suché a zabalené do igelitových tašek či pytlů, 
aby se transportem nepoškodily. Kontejnery na  textil mohou (na  rozdíl 
od  kontejnerů na  papír sklo a  plasty) využívat i  občané jiných obcí 
a podnikatelé.

Co se dále děje s použitým oblečením, textilem a obuví?
Vše je odváženo do Diakonie Broumov, kde se přetřídí a dále buď:

1. budou předány do  výdejních středisek Diakonie pro sociálně potřebné 
občany nebo pro další sociální organizace,
2.  nebo se použijí k  dalšímu průmyslovému zpracování (např. 
v automobilovém, stavebním průmyslu, na výrobu úklidových hadrů).
Textil, který neskončí na skládkách, je takto ještě z 90 % dále využitý. 
Na celém procesu se podílejí lidé z okraje společnosti, kteří mají v diakonii 
azylové ubytování i pracovní uplatnění. 

Ing. Eva Šírková, odbor ŽP

Další kontejner na sběr textilu a jiných věcí pro humanitární pomoc 

Nový kontejner na textil je na stanovišti kontejnerů naproti autobusovému nádraží



strana 5

Noviny královédvorské radniceNKR č.3/2013

tana

 

JEDINÁ cestovní agentura v REGIONU, 
kde máte JISTOTU uskutečnění dovolené 

Se zájezdem získáte ZDARMA pojištění proti úpadku pořádající CK

 Garance nejnižší ceny
 Slevy všech CK i u nás 
 Široká nabídka 
 Dlouholeté zkušenosti 
 Dárkové certifikáty 

 Osobní přístup 
 Kompletní  cestovatelský 

servis  

 

O VAŠI                            
DOVOLENOU                      
SE POSTARÁME KOMPLETNĚ 

WWW.NETCESTOVKA.CZ

            499 320 004      dvur.kralove@invia.cz   

 

AKCE na DUBEN 
Parkování u letiště 

v Praze ZDARMA*
 

Najdete nás NA NÁMĚSTÍ, Revoluční 79, Dvůr Králové n.L.
 *platí pro letecké zájezdy z Prahy prodané  v období 1.4. – 30.4.2013;  
  Pouze do vyprodání kapacity parkoviště 

Roční poplatky:
• Děti do 15 let:  50 Kč
• Dospělý čtenář:  130 Kč
• Matky na MD, studenti, důchodci, ZTP: 80 Kč
• Rodinný průkaz:  160 Kč
• Důchodci nad 70 let: 0 Kč

NOVÉ KNIhY V MěSTSKÉ KNIhOVNě SLAVOJ

Byl jednou jeden devítiletý kluk Honza, který 
musel více než rok strávit v nemocnici. Nudil se, 
a  tak jeho rodiče i  jejich přátelé hledali způsob, 
jak mu proležené týdny a  měsíce zpříjemnit 
a ukrátit. A tehdy vznikl v autorčině hlavě nápad 
začít psát vyprávění a  jednou týdně zasílat jeho 
pokračování dopisem Honzovi do nemocnice.
Vznikla tak bláznivá dobrodružství tří osmiletých 
kamarádů na  zemi, na  vodě, ve  vzduchu i  pod 
vodou. Kniha je krásně a bohatě ilustrovaná, čtivá, 
veselá a hlavně dobře dopadne…

D. FOKSOVÁ: TRENKY VzhůRu LETí, nakl. LaCharis, 2012.

D. GROSSMANN: ŽENA PRChÁ PřED zPRÁVOu,
nakl. Mladá fronta, 2013.

David Grossman (*1954) se narodil v Jeruzalémě. 
Ve své zemi se stal jedním z neoficiálních symbolů 
Izraele. Široký ohlas Grossmanova tvorba získala 
i  v  zahraničí. Jeho romány vycházejí ve  třiceti 
jazycích.
Žena prchá před zprávou je strhující protiválečný 
román o lásce ve všech podobách. Hlavní hrdinkou 
je Ora, jejíž syn se účastní velké vojenské operace. 
Ora prchá z  domova, aby se nemučila čekáním 
na  zlou zprávu, protože je přesvědčená, že musí 
přijít. Rozhodne se zprávu odmítnout a tak putuje 
pěšky napříč Izraelem a  vypráví o  svém synovi 
a zároveň rozplétá svůj životní příběh.  

placená inzerce
placená inzerce

Ryze česká a regionální síť realitních kanceláří TANA poskytuje své služby v regionu Dvora 
Králové n. L. a okolí již od roku 1992. V současné době působí i v dalších regionech ČR. Na otázky 
odpovídal Ing. Petr Mrázek, jednatel společnosti.

Pane Mrázku, jak byste zhodnotil uplynulé období?
Tak jako každý lidský život prochází různými životními etapami, tak stejně i život firmy prochází různými 
fázemi svého vývoje. Některé jsou úspěšní více, některé méně. A u společnosti, která funguje na trhu již 
21 let, to platí dvojnásob. Proto jsem rád, že dnes mohu hrdě prohlásit, že společnost TANA překonala 
zdárně období „hledání sama sebe“, kdy v souvislosti s ekonomickou krizí, která významně zasáhla 
realitní trh, navíc znásobené konfrontací s více či méně férovou konkurencí, nebyla všechna rozhodnutí 
úplně správná a malinko jsme ustoupili z námi tvrdě vybudovaných pozic. 
Co tedy očekáváte od roku 2013?
Pro nadcházející období roku 2013 a další jsme si vytyčili základní priority. 
První prioritou, kterou se nám již podařilo naplnit v prvních měsících roku 2013, byla stabilizace 
společnosti v majetkových strukturách a pak především vytvoření kvalitního kolektivu makléřů a poradců.
Od počátku března se kompletně vyměnil tým v lokalitě Dvůr Králové n. L. Do našeho týmu makléřů 
pro Dvůr Králové se znovu vrací makléři s letitými zkušenostmi v této lokalitě - Eva Jarošová a Michal 
Spielberger. Tým je nově rozšířen i o paní Romanu Maškovou. Věřím, že tato jména a především jejich 
zkušenosti budou přidanou hodnotou, kterou chceme svým klientům nabídnout.  
Co chcete klientům dalšího nabídnout?
Tak předně našim klientům nabízíme propracovaný systém práce realitní kanceláře, která za 21 let 
působení na trhu s nemovitostmi zobchodovala tisíce nemovitostí. Jsme kancelář, kterou každý klient 
najde i po 21 letech na stále stejné adrese s danou provozní dobou a kvalitním zázemím.
Chceme oprášit znovu své marketingové aktivity. Připravují se nová čísla oblíbeného realitního 
dvojměsíčníku TRH NEMOVITOSTÍ, samozřejmostí jsou nabídky nemovitostí našich klientů na všech 
významných realitních serverech. 
Významnou pomocí našim klientům při prodeji jejich nemovitosti jsou finanční služby pro kupujícího. 
Kdokoliv si tedy vybere naši kancelář, má perfektní přehled o celém obchodu.
Základní prioritou naší kanceláře je osobní přístup ke klientovi. Každý prodej nebo nákup nemovitosti je 
složitý proces a naši pracovníci díky dlouholetým zkušenostem, profesionálním, ale i lidským přístupem, 
dokáží každému pomoci, poradit a vyhovět. Co chceme klientovi nabídnout, je osobní, časově neomezený 
přístup našich kvalifikovaných makléřů. Na prvním místě je přání zákazníka a na jeho požadavky 
a potřeby dokážeme reagovat.
Chceme být jasnou a první volbou pro každého klienta a uvědomujeme si, že spokojenost klienta je tím 
nejlepším doporučením.
A na závěr otázka, jaký bude rok 2013 v realitách? 
Co se týče cen nemovitostí, tak žádný růst brzy neočekávám. V současné době tlačí cenu nemovitostí 
dolů převyšující nabídka nad poptávkou a tento trend bude ještě nějakou dobu pokračovat. Spolu se 
současnými nízkými úrokovými sazbami se jeví tato doba vhodná pro realizaci prodeje nemovistosti těmi, 
kteří o tom uvažují. Podstatným prvkem pro zdárný a rychlý obchod a prodej nemovitosti je třeba zvolit 
správnou tržní cenu a kvalitního zprostředkovatele prodeje v kombinaci s vhodnou nabídkou finančních 
produktů. Naše realitní kancelář TANA exkluzivně spolupracuje s UniCredit Bank a našim klientů jsme 
schopni nabídnout hypoteční úvěr s úrokovou sazbou od 2,3 % p.a. a bez poplatku.
Děkuji za rozhovor 
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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.

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

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.

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

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
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Prodej menšího RD 3+1 v Žirči u Dvo-
ra Králové n. L. na pěkném slunném 
místě s pozemkem 868 m2. Udržova-
ný stav, rekonstrukce nutná!  
DK3056S. CENA: 880.000 Kč 

Na prodej velký dvougenerační RD 
ve Dvoře Králové n.L. - Slovany se 
3 byty a pozemkem 439 m2. Dobrý, 
udržovaný stav, dvě garáže.    
 DK2177s. CENA: 2.090.000  Kč 

Prodej prostorného zd. bytu 3+1 
ve Dvoře Králové n.L. v OV v 2.p., 
plocha 64,35 m2. Jde o původ.stav. 
V ceně linka, sporák, patr. postel.  
DK2176S. CENA: 740.000 Kč 

Prodej zděné novostavby 6+1 v Hab-
řině z r. 2005, pěkně řešeno, interi-
ér-dřevěné prvky, 2 lodžie. U domu 
garáž s dílnou,  pozemek 1457 m2. 
HK1030S. CENA: 3.290.000 Kč 

Prodej menšího RD 1+1 ve Dvoře 
Králové n. L. Domek montovaný, zdě-
né základy. V r. 2005 nová střecha, 
okapy, svody, pův. stav. Poz. 1139 m2. 
DK2152S. CENA: 799.000 Kč 

Prodej bytu 2+kk ve Dvoře Králové n. 
L. v OV, plocha 43 m2. Byt je ve 2NP, 
kompletní rek. 2007. V ceně nová 
kuch. linka se spotřebiči.  
DK3006S. CENA: 790.000 Kč 

PProdej zděného RD na okraji 
Dvora Králové n.L.–Sylvárov, 4+1, 
rek. 2003. Pozemek 689 m2, u lesa 
na okraji obce s výhledem do kraje. 
DK2144S.  CENA: 1.190.000 Kč 

Prodej velkého RD 5+kk v Kocbeři,  
výborný stav. Část.rek. 2007, plast.
okna, nové svody, okapy, pergola. 
U domu zahrada, výměra 1874 m2. 
TU3005S. CENA: 2.690.000 Kč 

Prodej bytu 1+1 ve Dvoře Králové 
n.L. na nábřeží,  plocha 44,7 m2. 
Byt v OV, dobrý stav, nová okna, 
zvýšené přízemí, jihozápadní strana. 
DK2150S. CENA: 599.000 Kč 

Prodej prostorného bytu 4+1 
ve Dvoře Králové n. L., pl. 69,6 m2. 

Byt je v OV, dobrý stav, nová okna, 
4.patro, panel, výtah, ihned volné. 
DK2168S. CENA: 1.340.000 Kč

Prodej dvougener. RD 3+1 a 4+1 
ve Dvoře Král. n. L. v  Podharti, poz. 
593 m2. Dům má spol. vchod ze zahra-
dy. Dům prošel kompl. rekonstrukcí. 
DK3039S   CENA: 2.690.000 Kč

Prodej menšího rodinného domku 
3+1 v Žirči u Dvora Králové, pozemku 
je 868 m2. Domek je v udržovaném 
stavu. Vzdáleno od DK 3 km.  
DK3056S  CENA: 880.000 Kč 

inz_charouz_89_4x132_9.indd   1 3/15/13   12:12:11 PM
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NOVí ObČÁNCI 
MěSTA
V únoru 2013 se 
narodilo v našem městě 
14 občánků – 8 chlapců 
a 6 děvčat.

               Jana Náhlovská,  evidence obyvatel 

Dle kolika hodin 
na věžích či domech 
ve  Dvoře Králové si 
lze řídit hodinky?
Vážení čtenáři a soutěžící,
kochala jsem se vašimi došlými odpověd-
ními lístky a  také dopisy navíc, kteří někteří 
soutěžící napsali. Zaujal mě mimo jiné dopis 
pana Kadavého, který kromě níže zmíněného 
popisu vyfocených hodin z  minulého čísla, 
nezapomněl na již zmizelé hodiny a na chy-
bějící hodiny. Faktem je, že například na auto-
busovém nádraží by hodiny být měly a třeba 
právě naše soutěž k jejich umístění pomůže.
Pan Milan Krykorka poslal kromě správné 
odpovědi úplný seznam hodin ve  městě, 
včetně hodin na věžičce jednoho z nových 
bytových domů ve Strži a dále: JUTA 3, JUTA 
1, plynárna, SATOS, nádraží ČD, TIBA – Zálabí 
(nejdou).
Vylosovanou luštitelkou z  minulého kola 
a  výherkyní drobného dárku z  městského 
informačního centra se stala paní Eva Kozá-
ková z Erbenovy ulice.

Správná (a slovy pana Kadavého 
vyčerpávající) odpověď na minulou 
otázku:
„Na obrázku jsou věžní hodiny kostela sv. Jana 
Křtitele. Snímek je pořízen z vnitřního prostoru 
v  místě vestavěného stroje hodin. Při rekon-
strukci střechy byla provedena generální opra-
va celého příslušenství hodin včetně číselníků 
ze všech 4 stran. Bílé číselníky byly vyčištěny 
pro lepší noční svítivost. Ručičky jsou od  té 
doby pozlacené. Přesnost chodu hodin je dob-
rá. Čtvrtě a celé hodiny jsou ozvučené zvonem 

dobře slyšitelným ve velké vzdálenosti.
Na obr. č. 2 jsou hodiny na čelní severní stra-
ně „Staré radnice“. Do ozdobného černého 
plošného čtverce je vsazen číselník hodin 
s  pozlacenými římskými číslicemi a  na  kru-
hu s  čísly arabskými do  24 hodin. Stejně 
jako kostelní hodiny, jsou i  radniční hodiny 
ve čtvrtích a celých hodinách ozvučeny zvo-
nem umístěným ve zvoničce na hřbetu stře-
chy radnice. Zvon je rovněž dobře slyšitelný, 
zvláště v noci, až do dolní části města.
Obrázek č. 3 jsou sluneční hodiny malované 
na omítce čelní strany „Staré radnice“. Je to 
velmi zdařilá malba číselníku s římskými čís-
licemi v rozsahu času hodin od VI. hod. doby 
ranní přes dobu polední až do V. hod. odpo-
lední. K číslům času je veden stín od nasta-
vené „tyčinky“. V  letním slunečním období 
ukazují přesný čas, ale čtvrtě si musí odpo-
čítat každý sám svým odhadem. Na  ploše 
číselníku je uvedeno jméno tvůrce, letopo-
čet a  část zvěrokruhu. Při opravách omítky 
nebyly hodiny obnoveny, takže se nějakou 
dobu nevyskytovaly. V současné době jsou 
namalované podle původní podoby svého 
vzniku, kdy byly jen o  málo výš, ale vždy 
mezi dvěma okny jako nyní.
Na  obr. č. 4 jsou hodiny na  věži pošty. Ho-
diny v minulých letech trpěly poruchovostí 
a  někdy trvalo dlouho, než byly zase dány 
zpět do  chodu. Došlo však k  jejich opravě 
a nyní jdou dost přesně. Hodiny mají dobře 
čitelný ciferník v  odpovídající velikosti pro 
dohled z větší vzdálenosti.
Několik poznámek k ostatním hodinám:
Dlouhý čas byly hodiny na  Hofmanově tis-
kárně. V době, kdy jezdila Riegerovou a Re-
voluční ulicí autobusová doprava z náměstí 

TGM směrem na  železniční stanici, byla 
u  Hofmanovy tiskárny zastávka. Cestující 
nemusel říkat jméno této zastávky dle ulice, 
stačilo říct „u hodin“. Dnes je dřívější zastáv-
ka zrušena a hodiny zmizely.“

Alois Kadavý

Pošlete vlastní hádanku
Další kolo soutěže je výjimečné a  pro vás, 
čtenáře, kreativnější než všechny dosavadní 
kola. Je totiž na vás, abyste do redakce posla-
li křížovku, rébus nebo hádanku, která by se 
týkala našeho města a nejbližšího okolí. Došlé 
a  zveřejněné křížovky a  jiné formy hádanek 
budou odměněny, stejně jako  vylosovaní 
správní luštitelé, dárky z městského informač-
ního centra.

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

ÚMRTí
V  měsíci únoru zemřelo ve  Dvoře Králové nad 
Labem 17 lidí, z toho bylo 11 dvorských občanů, 
4 muži a 7 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

JubILEA A VíTÁNí ObČÁNKů
Členové komise pro občanské záležitosti na-
vštívili při životních jubileích v únoru 17 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavi-
lo 5 manželských párů stříbrnou svatbu a 4 páry 
zlatou svatbu. 
Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 9 no-
vorozených občánků našeho města.

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

VzPOMíNKA

POzVÁNKY

PODěKOVÁNí

Klub důchodců v Sadové
Každé úterý se ve  13:00 hod. scházejí občané 
v  seniorském věku v  DPS Sadové 2755. Účelem 
je smysluplné trávení volného času. K  dispozici 
zde je kuchyň, kde připravujeme občerstvení. 
Používáme i  moderně vybavenou klubovnu 
včetně velké plazmové televize, satelitu 
a  internetu. V  současné době máme 52 členů 
a  rádi přijmeme další. Členský příspěvek je 
100 Kč/rok. Organizujeme akce spojené s oslavou 
MDŽ, vždy s  živou hudbou a  tancem, výročí 
narozenin členů apod.
Činnost klubu důchodců je hlavně podporována 
městem Dvůr Králové nad Labem a  podle výše 
přidělené dotace pořádáme několik zájezdů 
na zajímavá místa naší republiky.

Jiří Štěpánek
předseda klubu důchodců, tel. 736 274 970

Nabídka služeb denního centra pro 
seniory
Diakonie nabízí služby v  denním centru pro 
seniory. Pro jaké seniory je tato služba vhodná?
• pro ty, co nechtějí být sami, 
• nebo potřebují v průběhu dne dohled nebo 
dopomoc při běžných aktivitách,
• nebo pro seniory závislé na  celodenní péči 
rodinného pečovatele, pro něhož je tato péče 
velkou zátěží a  službu v  denním centru může 
využít pro odlehčení v péči.
V  denním centru je zajištěna nabídka 
nejrůznějších aktivit, které mají za  cíl 
podporovat seniory k  zlepšení či udržení jejich 
stávajících schopností. Službu mohou využívat 
i  senioři s  pohybovými problémy. Také pro ně 
přizpůsobujeme program a nabídku aktivit.
Jsme k  dispozici každý pracovní den od  07:00 
do  15:30 hod. na  Benešově nábřeží vedle 
nákupního centra. Dopravu můžeme zajistit – dle 
dohody.
Pokud potřebujete více informací, kontaktujte 
nás osobně nebo telefonicky (tel. čísla: 
739 244 728, 499 621 094). 

Lenka Stádníková, sociální pracovnice 

Dne 16. dubna vzpomínáme 2. výročí odchodu 
mého manžela p. Miloše Mikeše. Moc nám chybíš.

manželka a přátelé

Dne 1. dubna by oslavila krásných 90 let paní Věra 
Cábová z Podhartě. Všichni na ni vzpomínáme.

rodiny Hrnečkovy

Rády bychom touto cestou poděkovaly 
za  spoluobyvatele i  uživatele Sukovy ulice 
technickým službám našeho města, jmenovitě 
panu řediteli Ing.  Petrů a  panu Štemberkovi. 
Zajistili opravy v Sukově ulici v Městské Podstráni, 
po  kterých jsme několik let volaly. Věříme, že 
vzhledem k omezeným finančním zdrojům bylo 
uděláno maximum, aby katastrofální stav cesty  
nadále  neznepříjemňoval obyvatelům této ulice 
jejich každodenní život.

Eva Pacáková, Olga Koppová

Stacionář RIAPS Trutnov ve Dvoře 
Králové nad Labem
Léčíte se s  duševním onemocněním? Chtěli 
byste být v  kontaktu s  lidmi s  podobnými 
problémy? Nevíte, na  koho se obrátit s  řešením 
své nepříznivé životní situace? Pak neváhejte 
a  přijďte si popovídat s  pracovníky stacionáře 
RIAPS Trutnov. Poskytneme vám zejména 
základní sociální poradenství, pomůžeme 
vám smysluplně využít volný čas kreativním 
způsobem, zprostředkujeme vám kontakt s lidmi 
s podobnými duševními problémy, apod. 
Máte-li o nabízenou formu sociální služby zájem, 
přijďte do  ambulance MUDr.  Zuzany Kozákové, 
nacházející se ve 2. patře budovy staré polikliniky 
(Presslova 449, Dvůr Králové nad Labem). 
Pravidelná setkání probíhají od  6. března 2013 
každou středu v době od 12:00 do 15:00 hodin. 
Na vaši návštěvu se těší Lucka a Dáša – sociální 
pracovnice stacionáře RIAPS. 

bLAhOPřÁNí
Dne 15. dubna oslaví 70. narozeniny pan Stanislav 
Musil. Přejeme mu do  dalších let hlavě hodně 
zdraví.

manželka a dcery s rodinami
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MEzINÁRODNí SPOLuPRÁCE NA zŠ PODhARť Počet přihlášených na místní 
gymnázium

Správná motivace k  úspěchu, poctivá příprava, 
každodenní školní práce a  početně zastoupená 
školní klání jsou předpokladem úspěchu ve vyšších 
kolech předmětových olympiád a dalších soutěží. 
Letos naši žáci zatím dosáhli těchto úspěchů 
v okresních kolech: 
Olympiáda v českém jazyce:
1. Vanessa Godárová (9. B), 3. Lucie Ötwösová (9. B), 
 5. Petra Suková (9. B), 8. Adéla Školová (9.B)
řečnická soutěž Mladý Demosthenes:
1. Adéla Fejková (6. B), 4. Anna Pavelková (9. B)                                                                                                                             
Recitace: Matylda Svobodová (3. B), 
Barbora Hysková (3. B), Štěpán Kňourek (4. B)                                                                                                                                            
Olympiáda v angličtině: 2. Anna Blažková 
(9. B), 6. Barbora Kudernatschová (7. A)                                                                                                                                            
Dějepisná olympiáda: 8. Milan Šorm (9. C)
Matematická olympiáda 5. tříd: 
3. Petra Šotolová (5. A), 4. Pavel Konrád (5. C)
Matematická olympiáda 9. tříd: 
5. Petra Suková (9. B), 9.–10. Anna Pavelková, 

Kateřina Tomková (9. B) 
Chemická olympiáda: 4. David Vaculík (9. B), 
5. Tomáš Janeček (9. B), 7. Petra Suková (9. B),  
10. Kateřina Tomková (9. B)
zeměpisná olympiáda: 1. Seitlová Kateřina
Logická olympiáda (krajské kolo): 
9. Kryštof Karban (8. B)
Na  další dobré výsledky se těšíme 
v přírodovědné, zeměpisné i fyzikální olympiádě, 
jež právě probíhají, i  v  uměleckých soutěžích 
v  recitaci a  zpěvu. Základních škol, které se 
účastní předmětových olympiád, ubývá. O  to 
více si ceníme umístění získaných v konkurenci 
převážně víceletých gymnázií. Reprezentantům 
školy, kteří postupují do krajských kol, přejeme 
štěstí a  držíme jim palce. Učitelům patří 
poděkování za dobrou přípravu svých žáků. 

Mgr. Helena Seitlová
zástupkyně ředitele

Pro školní rok 2013/2014 nabízíme žákům 
budoucích 6. tříd možnost vzdělávání v  několika 
typech tříd podle schopností a zájmu.
V  přírodovědných třídách (běžných třídách) 
získávají žáci všechny nezbytné znalosti 
a  dovednosti, aby mohli dobře pokračovat 
ve studiu na střední škole. Navíc mají příležitost 
si v  hodinách přírodovědných praktik ověřit 
své poznatky řadou pokusů a měření. Všechny 
předměty mají přiměřenou časovou dotaci.
Pro ty žáky, kteří se chtějí více věnovat 
učení a  hlouběji proniknout do  některých 
předmětů, nabízíme vzdělávání ve  třídě 
matematické s  rozšířeným vyučováním 
matematiky a přírodovědných předmětů. Tady 
připravujeme žáky pro studium na náročnějších 
typech středních škol. Do třídy jsou žáci vybíráni 
podle prospěchu v pátém ročníku a na základě 

matematického testu, který se koná v  pondělí 
15. dubna 2013 v čase od 8:00 do 9:30 hod.
V  případě dostatečného počtu zájemců 
nabízíme také třídu cestovního ruchu, která je 
zaměřena na  studium cizích jazyků, zeměpisu 
a historie a na získávání lepších komunikačních 
dovedností. Připravuje žáky na  střední školy 
obdobného zaměření. Kritériem výběru je 
prospěch v páté třídě. 
Ve  všech typech tříd je zařazena výuka 
informatiky. Nově si žáci od 7. ročníku budou 
osvojovat, v  souladu s  nařízením ministra 
školství, vedle angličtiny také druhý cizí jazyk. 
Podrobnější informace najdete na  webu 
školy: www.zsschsady.cz. Přihlášky přijímáme 
do 5. dubna 2013. 

Mgr. Ivan Jugl
ředitel školy

zAJíMAVÁ NAbíDKA PRO buDOuCí ŠESťÁKY 
NA zÁKLADNí ŠKOLE SChuLzOVY SADY

Do  poloviny března přijímaly střední školy 
přihlášky ke studiu. Do čtyřletého oboru máme 
na  Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem 48 
přihlášek na jednu plánovanou třídu. 
Protože každý uchazeč mohl podat dvě 
přihlášky, není jejich počet příliš velký. 
Zkušenosti z  minulých let říkají, že prakticky 
všichni zájemci o studium na naší škole, pokud 
splní podmínky přijímacího řízení, budou 
přijati. Neproběhne to u  všech hned s  prvním 
rozhodnutím, protože mezi třiceti přijatými 
bude řada uchazečů ze sousedních měst. 
Ti obvykle dají z  časových i  ekonomických 
důvodů přednost studiu v místě svého bydliště. 
Podmínkou přijetí na uvolněná místa po těchto 
žácích je podání odvolání. O  tomto odvolání 
pak ve zkráceném řízení rozhoduje ředitel školy 
(tzv. autoremedura).
Horší situace letos nastala v  šestiletém 
studijním oboru, do  něhož máme jen 17 
přihlášek. Rozhodně máme zájem tuto třídu 
otevřít, budeme proto chtít vyhlásit druhé kolo 
přijímacího řízení.
Současně připomínám možnost využití 
konzultací před přijímacími zkouškami. Tyto 
konzultace se uskuteční ve středu 3. a 10. dubna 
od 14:30 hod. Poprvé to bude matematika pro 
čtyřletý obor a  český jazyk pro šestiletý obor. 
Následující středu to bude naopak.

RNDr. Vladimír Hušek
zástupce ředitele

Již druhý měsíc mají žáci z  2. B ZŠ Podharť nové 
kamarády. Zapojili se do  mezinárodního projektu 
eTwinning s názvem „Pátrači“. 
Zatím se mohou s  kamarády setkávat 
jen ve  virtuálním světě informačních 
a  komunikačních technologií, ale i  to má své 
kouzlo. Vzájemné prezentace fotografií s popisky 
nás všechny už nyní docela sblížily, proto 
doufáme, že se nakonec setkáme i osobně. Naši 
noví kamarádi pocházejí ze slovenských Košic 
a  chodí do  4. třídy základní školy. Nestojí mezi 
námi překážka v podobě jazykové bariéry, a tak je 
snadnějším cílem  projektu vzájemné poznávání 
měst, ve  kterých žijeme, jejich historie, tradic, 
zvyků, zajímavostí i  památek. Rádi bychom 
natočili o našem městě i DVD. Dále se pokusíme 
pátrat po jídlech, která se vařila v našem regionu 

v  minulosti, a  zpracovat kuchařskou knihu 
s  recepty. Získané informace si budeme moci 
navzájem vyměňovat, porovnávat a prezentovat.
Celý projekt nabízí vzdělávání nenásilnou 
formou, získávání nových zkušeností, dovedností, 
porovnání a rozšiřování vědomostí o jazykových 
rozdílech, seznamování s  prací na  počítači 
s využitím interaktivní tabule. Naším společným 
cílem je i  rozvíjení komunikačních schopností 
a  dovedností pro týmovou spolupráci. Práce 
na  projektu se stala součástí výuky a  náplně 
volnočasových aktivit v družině.
Realizace projektu bude jistě pro žáky, ale i  
vyučující, velkým přínosem. Držte nám palce!  

Bc. Martina Kuchařová, Mgr. Miroslava Kubicová
učitelky ZŠ Podharť

Již před zápisy k předškolnímu vzdělávání nava-
zujeme kontakt s  budoucími klienty. Rodičům 
s dětmi umožníme nahlédnout na všechna naše 
odloučená pracoviště. 
Zájemci si pod vedením učitelek prohlédnou 
veškeré prostory, podáme informace o filozofii 
předškolního vzdělávání v  naší MŠ a  zodpoví-
me veškeré dotazy rodičů.
Pro širokou veřejnost „dveře otvíráme“ ve středu 
10. dubna 2013 od 14:00 do 16:00  hod.
Na vaši návštěvu se těšíme na pracovištích: 
MŠ Drtinova, 
MŠ Dvořákova, 
MŠ Lipnice, 
MŠ Roháčova, 
MŠ Žireč.

Věra Havelková, 
ředitelka

Den otevřených dveří 
na pracovištích MŠ Drtinova 

Úspěchy žáků zŠ Schulzovy sady v olympiádách

Mateřské centrum ŽIRAFA pomáhá i rodičům dětí od 3 let
Mateřské centrum Žirafa (MC Žirafa) je občanské 
sdružení, které je ve  Dvoře Králové a  okolí 
známo především svými programy pro těhotné 
a  maminky na  mateřské či  rodičovské dovolené. 
V současné době se však nezaměřuje jen na rodiče 
s  nejmenšími dětmi, pro které pořádá pravidelné 
dopolední psychosociální programy, ale stává se 
spíše centrem rodinným. 
Přemýšlíte, jak rozvíjet nadání svého dítěte? 
Máte doma dítě předškolního věku a rádi byste 
ho připravili na  vstup do  základní školy? Trpí 
vaše dítě navštěvující základní školu poruchami 

učení? Potýkáte se s jinými výukovými problémy?
Pokud jste si alespoň na  jednu z  předchozích 
otázek odpověděli ano, zvažte návštěvu 
speciálního pedagoga v MC Žirafa. 
Na besedu se speciálním pedagogem o nových 
programech pro dětí od  3 let můžete přijít 
v úterý 2. 4. a ve čtvrtek 4. 4. kdykoliv v čase 
od 14:00 do 17:00 hod.
Programy a  poradenství speciálního pedagoga 
v MC se konají v rámci projektu Podpora rodiny 
v MC Žirafa, jehož aktivity jsou podpořeny z do-
tačního programu Rodina a  ochrana práv dětí 

MPSV. Díky získané podpoře z  dotačního pro-
gramu tak můžeme veškeré služby speciálního 
pedagoga v MC poskytovat za téměř symbolické 
zpoplatnění.
V rámci besedy bude rodičům rovněž nabídnuta 
možnost objednat své dítě zdarma na Test rizika 
poruch čtení a psaní. 
Nevyhovují-li vám termíny besedy a rádi byste se 
i tak dozvěděli více informací, kontaktujte speci-
álního pedagoga MC na emailu: sp@mc-zirafa.cz.

Mgr. Milena Matuchová
speciální pedagog MC Žirafa
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SKAuTSKÉ STřEDISKO hLÁSí: Slibný rozjezd terénní služby 
klubu Labyrint

Výročí vzniku sociálně-
terapeutických dílen ve Dvoře

NEJEN MAŠKARNí VESELí S JEDNIČKOu 

V sobotu 23. března pořádalo skautské středisko 
Zvičina pro skauty,  skautky, vlčata i  světlušky 
tradiční závody v  uzlování. Po  slavnostním 
zahájení byly více než dvě desítky soutěžících 
rozděleny do dvou kategorii dle svého věku. 
Pro mladší světlušky a  vlčata bylo úkolem 

navázat v  co nejrychlejším 
čase pět uzlů. Lodní 
smyčku, ambulanční uzel, 
škotový uzel, dračí smyčku 
a  na  závěr zkracovačku.  
Pro skauty a  skautky bylo 
úkolem navázat o  jeden 
více, a  to rybářskou spojku. 
Do  výsledného hodnocení se počítal lepší 
čas ze dvou kol. V  mladší kategorii vyhrál L. 
Rejl, na  druhém místě byl P.  Mühlstein a  třetí 
A. Tauchmanová. V  kategorii starších vyhrála 
J. Friedová před P.  Petrovou a  A. Fejkovou. 
Děkujeme všem organizátorům za  výborně 
připravený závod a  účastníkům za  jejich 
bojovnost a výborné časy.
Ve stejný den v odpoledních hodinách proběhla 
na střediskové vile Skautská velikonoční dílna, 
kde si děti vyrobily drobné výrobky s velikonoční 
tématikou a zahrály zábavné hry. 

Ing. Martin Stránský

Dětský karneval, který DDM Jednička pořádá 
každoročně v  sále Zábavního centra Zálabí, se již 
přes osm let těší veliké oblibě veřejnosti. Ani ten 
letošní nebyl výjimkou. 
Přes dvě stě dětí a  rodičů zaplnilo taneční sál 
a parket se hemžil spoustou nádherných kostýmů. 
Princezny, vodníci, broučci, piráti, kostlivci, 
rytíři, indiáni a  mnoho dalších masek nejen 
tančilo, ale také soutěžilo o drobné ceny. Chybět 
samozřejmě nemohla ani tradiční tombola. Tři 
společné hodiny nedělního odpoledne utekly 
jako voda. Pevně věříme, že všichni, kdo přišli, si 
karnevalovou zábavu užili stejně jako my. Rádi 
bychom také touto cestou moc poděkovali panu 
Ivanu Manovi a  celému týmu Zábavního centra 
Zálabí za bezplatné poskytnutí prostor a vstřícný 
přístup. Za rok se budeme těšit opět na viděnou.
Také na dalších akcích Jedničky jsme si společně 
užili spoustu zábavy, a  tak se podívejte na naše 
webové stránky, ať víte, koho jsme potkali při 
exkurzi v  rádiu Evropa 2 a  v  České televizi, jak 
dopadl prázdninový bowling nebo 1. ročník 
zimních závodů, co všechno jsme prožili při 
prázdninovém zimním dobrodružství, během 
Valentýnské párty nebo na přespávačce s Harry 
Potterem.  

Mgr. Iveta Hanušová, DDM Jednička 

V prosinci jsme vás informovali o vzniku nové sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi - klubu Labyrint, 
kterou farní charita poskytuje od ledna 2013. 
Naše služba pomalu, ale jistě, nabírá obrátky. 
Mapujeme okolí, přibíráme klienty a  vzkvétáme. 
V  současné době navštěvujeme dvě rodiny 
v  terénu, tedy v  jejich přirozeném domácím 
prostředí, a  to dvakrát týdně. V  těchto rodinách 
se náš zájem soustředí především na  děti. 
Podporujeme jejich vývoj, je-li to třeba, učíme 
děti základním sociálním a hygienickým návykům, 
rozvíjíme jejich motoriku, psychomotoriku, slovní 
zásobu apod. To ovšem neznamená, že jsou rodiče 
opomíjeni a  z  práce s  jejich dětmi vyloučeni. 
Naopak. Všech již zmíněných úkonů se aktivně 
účastní. Ale také rodiče mají své potřeby a cíle a my 
jsme tu mimo jiné od toho, abychom jim pomohli 
potřeby naplnit a cílů dosáhnout.
Pro terénní sociální práci je velikou pomocí 
služební vozidlo, díky němuž jsme schopni 
poskytovat podporu a  pomoc i  rodinám žijícím 
v okolí Dvora Králové.
Klub Labyrint je částečně založen na  spolupráci 
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), 
tímto bychom rádi jeho pracovníkům za výbornou 
spolupráci poděkovali. 

Bc. Michaela Janečková, sociální pracovnice 

Sociálně-terapeutické dílny (STD) oslaví dne 16. 
dubna 2013  dva roky od  svého vzniku. Nová 
sociální služba Farní charity Dvůr Králové nad 
Labem byla na začátku provozována v prostorech 
farního úřadu, a  to v  dopoledních hodinách, aby 
nepřekážela dětem přicházejícím po škole do klubu 
Střelka. Po  úspěšném jednání se zastupiteli 
města se za  pár měsíců mohly dílny přestěhovat 
do  nových prostor na  náměstí TGM č. p.  40. 
S  velkým nadšením se pustili charitní pracovníci 
do své nové, průkopnické práce. 
Postupně se vytvořilo celkem 5 pracovních 
dílen, jejichž činnost se nejvíce osvědčila – dílna 
ručních prací, dílna kuchyňských prací, zahradní 
dílna, dílna úklidových prací a  šicí dílna. V  nich 
se lidé, z  důvodu svého handicapu omezeni 
v  schopnosti dalšího vzdělávání a  prakticky 
vyloučeni i  z  chráněného trhu práce, mohli 
pracovně realizovat dle svých možností, potřeb 
a  svým pracovním tempem. Pod dohledem 
asistentek vyráběli předměty a  dárky různými 
technikami a  metodami – nejprve jednoduché, 
později složitější a profesionálnější. 
Díky kontaktům ředitelky farní charity 
s  veřejností se na  STD obrátily jednotlivé 
instituce se svými zakázkami. Veřejnost si tyto 
výrobky mohla zakoupit na  Svatoanenských 
zahradních slavností v Žirči, v říjnu u příležitosti 
Mezinárodního dne seniorů a  na  vánočních 
trzích. Své výrobky také nabízí před Velikonoci 
v kostele sv. J. Křtitele na prodejní výstavě a ve své 
dílně na náměstí TGM č. p. 40. Prohlédnout si je 
můžete na www.charita.dk/STD.
V  průběhu dvou let se mohly v  dílnách díky 
mnohým dobrodincům rozběhnout cílené 
dlouhodobé aktivity, které z  hlediska rozvoje 
a  propagace měly největší význam a  smysl. Ale 
v  první řadě jde o  osoby s  postižením, které si 
svou tichou, trpělivou a vytrvalou prací právem 
zaslouží náš obdiv a  vděčnost. Největší radost 
mají ve  chvíli, kdy jejich práci někdo potřebuje 
a  současně respektuje jejich handicap. Za  ně 
a  jejich jménem děkuji všem, kteří se na  STD 
od  začátku své existence až dosud s  důvěrou 
obrátili. 

S. Blanka Krajčíková, sociální pracovnice STD

Na  nepřenosné roční vstupenky, tzv. permanentky 
na  jméno, můžete do  naší zoologické zahrady 
chodit opakovaně, nejsou omezeny počtem vstupů. 
Nejvíce je využíváte právě vy, obyvatelé Dvora 
Králové a okolí, nejčastěji maminky s dětmi. 
Rozhodli jsme se proto vám v dnešní ekonomicky 
složité době návštěvu zoo usnadnit, a  tak jsme 
cenu nepřenosné roční vstupenky pro dospělé 
zlevnili proti loňskému roku o  40 %. Stojí tedy 
místo 990 Kč jenom 590 Kč. Nově jsme také 
zavedli nepřenosnou roční vstupenku pro děti 
od 2–15 let a studenty za cenu 450 Kč. A jak jistě 
víte, děti do dvou let k nám mají vstup zdarma. 
Oba druhy nepřenosných permanentek se 
vystavují na  jméno a  platí jeden rok od  data 
vystavení. Všechny druhy permanentek si 
můžete již nyní pořídit prostřednictvím e-shopu:  
www.shopzoo.cz/eshop/vstupenky/. Přímo v zoo 
si budete moci permanentky pořídit od května. 
Potom už můžete do zoo chodit třeba každý den 
a užívat si všech zážitků, které nabízíme.
Nepřenosné permanentní vstupenky pro 
dospělé a  děti platí pro pěší trasu procházky 

po zoo, ale ta bude letos významně rozšířena. 
Pěšky dojdete až k Pavilonu lvů a cestou uvidíte 
africká zvířata tak, jak jste je u nás ještě neviděli. 
Pro děti jsme letošní nabídku také rozšířili, 
připravujeme pro ně nové dobrodružné 
hřiště. Zážitkem bude i  svezení oblíbeným 
vláčkem. Letos to bude úplně nový Safari 
expres, který přinese komfortní jízdu a  bude 
ekologicky šetrnější k  prostředí. K  naší zoo 
patří neodmyslitelně projížďky po  Africkém 
safari mezi volně vypuštěnými zvířaty. Přes den 
pojedou Safaribusy od Pavilonu lvů, děti budou 
mít projížďku zdarma, dospělí za 20 Kč.
Nové zážitky, nové ceny, nová zvířata, to vše 
nabízí ZOO Dvůr Králové, a. s., (s novým logem) 
v  letošním roce. Letní sezónu slavnostně 
zahájíme v  sobotu 27. dubna. Těšíme se 
na  vaši návštěvu a  věříme, že se vám v  té naší, 
královédvorské zoo, bude líbit. Více informací 
naleznete na www.zoodvurkralove.cz.

Jana Myslivečková
tisková mluvčí ZOO Dvůr Králové, a .s.

Nepřenosné roční vstupenky do královédvorské zoo 
zlevněny o 40 %
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Sokolům se plavecký závod 
vydařil

ÚSPěChY KRÁLOVÉDVORSKýCh TENISTů NA hALOVýCh 
MISTROVSTVíCh

Jako již tradičně o prvním dubnovém víkendu jsme 
se rozhodli uspořádat další – tentokrát již 29. ročník 
silničního Běhu SAFARI. 
Oproti několika posledním ročníkům 
obnoveného závodu, kdy se závod běžel 
v  intravilánu královédvorské zoo a  dále v  okolí 
města Dvůr Králové nad Labem přes Bílou 
Třemešnou a  přehradu Les Království, dochází 
tento rok ke  změně. Na  základě průzkumu 
mezi vytrvaleckou veřejností byla trať závodu 
zkrácena na  10,6 km a  povede převážně uvnitř 
zoo. Věříme, že tato změna přivede na start krom 
zkušených vytrvalců také širší veřejnost, která si 
bude chtít ověřit fyzickou kondici v populárním 
závodě. Jako hlavní cena pro vítěze bude opět 
kůže ze vzácného afrického zvířete. 

Start závodu se uskuteční v 11:00 hod. v prostoru 
hlavní brány do Zoo Dvůr Králové a prvních 9 km 
povede po asfaltových komunikacích známého 
SAFARI. Poté bude veden severní částí města 
do  cíle na  letním stadionu pod Hankovým 
domem. Hlavní závod o délce 10,6 km je vypsán 
pro 5 věkových kategorií mužů a  2 věkové 
kategorie žen. 
Jako součást tohoto podniku jsou vypsány 
doprovodné běžecké závody žactva na  tratích 
1  000 m pro mladší žactvo (8–11 let) a  2  000 m 
pro starší žactvo (12–15let), které se uskuteční 
na  atletické dráze stadionu pod Hankovým 
domem, kde je cíl hlavního závodu.

Ing. Oldřich Voňka
předseda oddílu atletiky TJ Dvůr Králové n. L.

běh SAFARI se poběží téměř celý v SAFARI

Úspěchy královédvorské 
atletiky na sklonku zimy

V  sobotu 16. března se konal v  Trutnově přebor 
župy Podkrkonošské-Jiráskovy v  plavání, kterého 
se zúčastnilo 106 závodníků z  8 jednot. Celkem 
33 závodníků postavila na  start královédvorská 
sokolská jednota. 
Královédvorským se podařilo získat 12 medailí. 
Simon Rajsner, Jakub Mikyska, Ondřej Rausa 
a Dominika Hysková se stali župními přeborníky, 
stříbrné medaile získali Ondřej Scheiber, 
Tereza Mědílková, Sára Erbenová a  Tereza 
Hulíková. Bronz přidali Jakub Grus, Barbora 
Hysková, Eva Špatenková a  Lucie Fišerová. 
Vítězům blahopřejeme k  zisku medailí a  všem 
závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší jednoty.
Nyní čekají závodníky soutěže v  gymnastice 
a  šplhu a  také přebor ČOS v  přespolním běhu 
a  Jaroměřský klokan. Doufejme, že i  letos 
přinesou soutěže našim barvám hodně úspěchů.

Pavlína Špatenková, Sokol Dvůr Králové n. L.

Mladí tenisté z  tenisové školy Radka Hrmy ze 
Dvora Králové nad Labem v  halových přeborech 
v  lednu a  únoru 2013 dosahovali vynikajících 
výsledků.
Nejvýraznějších úspěchů na  celostátní úrovni 
dosáhla Gabriela Knutsonová, která nyní již 
startuje za  Agrofert Prostějov. V  kategorii 
dvojhry dorostenek se na  halovém mistrovství 
České republiky v  Mostě probojovala do  finále 
celkem hladce, bez ztráty setu. Až ve  finále 
podlehla Simoně Hejnové z  TK Sparta Praha 
3:6, 1:6. Ve  čtyřhře společně s  Melounovou 
celý turnaj vyhrály, když ve finále porazily Marii 
Mayerovou a Annu Vrbenskou z TK PRECHEDZA 
Přerov a  TK Olympu Praha 6:4, 7:6. Gabriela 
Knotsonová se tak postarala o velké překvapení 
celého mistrovství republiky.
Pěkných výsledků v mladších žákyních dosáhla 
Markéta Holmanová, která zvítězila v oblastních 
přeborech Východočeského kraje, kde ve finále 
v  České Třebové porazila po  velkém boji 
Adrianu Kovářovovou z  místního klubu 6:3, 
2:6, 6:4. Velká tenisová naděje Laura Benešová, 

nyní již také hráčka populární TK Sparty Praha, 
vyhrála v  pražském oblastním přeboru nad 
Adélou Vašičkovou z ČLTK Praha 3:6, 6:4, 6:1.
V mladších žácích teprve desetiletý hráč Štěpán 
Baum vyhrál dobře obsazený turnaj ve  městě 
Mladá Boleslav-Bezděčín, když „rozdrtil“ 
Vojtěcha Křepského z  Havlíčkova Brodu 7:6, 
6:2. Štěpán Jansa a Břetislav Lukáš dominovali 
na turnaji v Poděbradech, kde se nakonec utkali 
v  „bratrovražedném boji“ ve  finále. Zvítězil 
Štěpán Jansa 7:6, 6:1.
Fyzicky dobře disponovaný dorostenec, teprve 
patnáctiletý Daniel Truhlář, se na  oblastních 
přeborech probojoval překvapivě do semifinále, 
ale podlehl Petru Langrovi 4:6, 2:6.
Dosahované výsledky jsou výsledkem systémové 
práce tamní tenisové školy i  tenisové dřiny, 
obětavostí rodičů. Nechceme mladým tenistům 
brát jejich dětství a  vychovávat „bílé otroky“. 
Snad právě proto má tenisová škola Radka 
Hrmy (další trenéři: Roman Nápravník, Veronika 
Vágnerová a Vladimír Hynek) takové výsledky. 

Ing. Vladimír Hynek, CSc.

Koncem února se sešli mladí atleti 
z  Královéhradeckého a  Libereckého kraje 
v  Jablonecké CORNY aréně, aby změřili svoje 
síly v krajských halových přeborech jednotlivců 
v kategorii mladšího a staršího žactva.
Výprava z  oddílu TJ Dvůr Králové přivezla 
v  11členném složení celkem 14 medailí, z  toho 
8 přebornických titulů, 5 stříbrných medailí 
a  1 bronzovou medaili. Na  úspěchu se podíleli 
v kategorii staršího žactva:
Přeborníci kraje: 
Ondřej Hajnyš – 60 m a 150 m, 
Kateřina Maternová – 60 m a  150 m, 
Kateřina Kňourková – koule.
Stříbro: Karolína Bergelová – koule a  štafeta 
4 x 60 m ve  složení Bergelová, Šamanová, 
Maternová, Kňourková. 
bronz: Tereza Šamanová za skok daleký.
V kategorii mladšího žactva jsou přebornicemi 
kraje Adéla Linková v  kouli a  ve  výšce, Aneta 
Bednářová na trati 60 m přek., která ještě získala 
2krát stříbro, a to za skok vysoký a běh na 150 m.
Další stříbro patří Barboře Hajnyšové za  skok 
do dálky.
Podrobné výsledky lze nalézt na www.atletika.cz.
Všichni se již těšíme, že až jaro otevře svoji náruč, 
tak, aby bylo možné trénovat naplno, přispějí 
i ostatní členové oddílu svými výbornými výkony 
k  rozšíření medailové sbírky. Mějme na  paměti, 
že letošní 100. výročí od založení oddílu atletiky 
v  našem městě lze nejlépe oslavit výbornými 
výkony.

Josef Pospíšil, oddíl atletiky

Self defence team MPDK (SDTMPDK) je organizace 
zabývající se výukou sebeobrany a  prevencí 
kriminality. Svoji činnost provozuje od roku 2008 
pod záštitou Městské policie Dvůr Králové nad 
Labem. Zaměřuje se na profesní i laickou veřejnost 
od dětského věku až po seniory.
Na  konci roku 2012 získal tento oddíl jako 
teprve druhý oddíl v  ČR klubovou licenci, která 
instruktory opravňuje vyučovat sebeobranný 
systém PRO Defence IAODG a tím zařadit město 
Dvůr Králové n. L. mezi kluby z  USA, Francie, 
Portugalska, Hong Kongu a další. 

Instruktoři
Sebeobranu v  Self defence teamu MPDK 
vyučují instruktoři s akreditací MŠMT, instruktoři 
výcviku Městské policie a členové Leader teamu 
mezinárodní asociace IAODG, kde jejich výcvik 
vede přímo zakladatel Master & President Stano 
Gazdík. Instruktoři mají dlouholeté zkušenosti 
z bojových sportů i ozbrojených složek.

Semináře a výuka sebeobrany pro veřejnost
Náš tým vyučuje formou dlouhodobých 

pravidelných kurzů a  jednodenních seminářů. 
Pro děti a  mládež instruktoři založili 
v  posledním čtvrtletí roku 2012 sportovní 
oddíl, kde se kombinuje systém sebeobrany 
s  bojovým uměním a  v  červnu roku 2013 se 
chystá mládežnický oddíl SDTMPDK zúčastnit 
prvního turnaje, kde se setkají soutěžící ze 
všech sportovních odvětví bojových umění, 
bez rozdílu stylu.
Soutěžní oddíl SDTMPDK pro děti a mládež má 
tréninky v pondělí 16:30–18:00 hod. (před soutěží 
jsou tréninky 2x týdně), sebeobrana pro dospělé 
probíhá ve středu od 18:00 do 19:30 hod.
Jednodenní semináře sebeobrany pro 
veřejnost se konají vždy v  sobotu – jednou 
za  měsíc. Instruktoři SDTMPDK provádějí tuto 
výuku bez nároku na  odměnu, které se zřekli 
ve prospěch dětského oddílu SDTMPDK.
Kontakt: e-mail: sdtmpdk@seznam.cz
www.sdtmpdk.estranky.cz
facebook: sdtMPDK – self defence team MPDK

Petr Karban

VýuKA SEbEObRANY VE DVOřE KRÁLOVÉ NAD LAbEM
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Slavnostnímu otevření farmářských trhů v  tomto roce nepřálo v  úterý 19. března 
počasí. Doprovodný kulturní program, který měl proběhnout v  rámci slavnostního 
znovuotevření farmářských trhů, byl proto odložen na 30.dubna.  Foto: K. Sekyrková

V sobotu 16. března se v Chrudimi konalo regionální kolo turné zvaného TANEČNÍ SKUPI-
NA ROKU 2013. Královédvorská taneční skupina Angeles Dance Group měla zastoupení 
ve všech věkových kategoriích, a to i na stupních vítězů. Nejmenší získali zlato, děti vybo-
jovaly dvě zlaté, juniorky zlatou a stříbrnou, dospělí stříbrnou medaili. Foto: archiv ADG

Celkem 218 prvňáčků bylo v průběhu měsíce března v Městské knihovně Slavoj po pře-
možení Písmenkožrouta pasováno Králem Abecedníkem I. na čtenáře knihovny.  
 Foto: K. Sekyrková

Ve středu 13. března přijali 3 žirečtí sokolové pozvání do zasedací místnosti paní sta-
rostky, která jim spolu s oběma místostarosty města  poděkovala za jejich hrdinský čin 
a předala jako odměnu hodinky. Více informací čtěte na str. 3. Foto: Ing. K. Sekyrková.

Loupežníci v  podání malých členů krasobruslařského oddílu Dvůr Králové nad La-
bem předvedli svoji jízdu na  veřejném vystoupením zvaném „Putování za  pohádkou“ 
na místním zimním stadionu. V obou březnových termínech tohoto vystoupení jim fan-
dilo a tleskalo plné hlediště.  Foto: V. Bartoška

Dne 5. března 2013 proběhla v  ZUŠ R. A. Dvorského slavnostní vernisáž výstavy děl 
učitelů výtvarného oboru umělecké školy. Pod názvem „Prostor a  čas” vystavovala 
v galerii ZUŠ své plastiky Mgr. Ivana Černá a obrazy Jiří Holan (oba na fotografii). 

V pátek 22. března přišli poblahopřát Pavlu Janouškovi, bývalému kronikáři města Dvůr 
Králové nad Labem, k jeho 80. narozeninám starostka Mgr. Edita Vaňková a místosta-
rosta Mgr. Dušan Kubica.  Foto: K. Sekyrková

Ivan Trojan, herec Dejvického divadla, si právě ve hře Černá díra vycucal z prstu dvou-
hlavňovou zbraň a chystá se s ní na rozkaz svého společníka zabít policistu. Představe-
ní se konalo v březnu 2013 v zaplněném sále Hankova domu.  Foto: K. Sekyrková


