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Vážení občané města, v měsíci květnu 2011 
probíhalo na  Městském úřadu Dvůr Králové 
nad Labem dotazníkové šetření spokojenosti 
občanů se službami našeho úřadu. Chtěla bych 
poděkovat všem občanům, kteří se této akce 
zúčastnili a  napsali své náměty a  připomínky 
na  zlepšení práce a  činnosti úřadu. Chci Vás 
ubezpečit, že se vašimi náměty budeme zabý-
vat a snažit se napravit některé problémy. Dále 
budeme mít snahu udržet si spokojenost obča-
nů a poskytovat jim i nadále dobré služby v ob-
lasti poradenství, výkonu státní správy i  v  ob-
lasti samosprávy. V  letošním roce se jednalo 
o první šetření spokojenosti a chtěla bych vám 

sdělit, že v  příštím roce plánujeme opakování, 
abychom zjistili veřejné mínění občanů města. 
V budoucnu plánujeme menší ankety na našich 
webových stránkách, které se budou týkat ak-
tuálních problémů města. Velice bychom uvítali 
vaše náměty, které můžete adresovat na poda-
telnu města, a to písemně formou dopisu nebo 
elektronicky prostřednictvím webových strá-
nek města. 

Nyní bych ráda zrekapitulovala výsledky do-
tazníkového šetření – ankety se zúčastnilo 163 
občanů města, kteří odpověděli na  14 otázek 
v hodnocení 1 až 5 (známkování jako ve škole):

VYHODNOCENÍ KVĚTNOVÉHO DOTAZNÍKOVÉHO 

ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI OBČANŮ SE SLUŽBAMI MěÚ

VYBÍRÁME Z USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Z 9.6.2011 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍM:

Z/97/2011 - 4. 

Bere na vědomí výsledek ankety občanů a 
stanovisko komisí RM a pracovní skupiny MěÚ 
na pojmenování nových ulic v lokalitách ulic 
Tyršova, Pod Hřištěm a Ve Strži. Rozhoduje o po-
jmenování nových ulic následujícím způsobem: 
Horní část Tyršovy ulice na č.p.p. 3631/2 a 3645: 
nový název ulice - Nová Tyršova s účinností od 
01.07.2011; - druhá ulice Pod Hřištěm na č.p.p. 
1131/41, 1131/77, 1131/4: nový název ulice - F. L. 
Věka s účinností od 01.07.2011;- druhá ulice Ve 
Strži na č.p.p. 1497, 1497/16: nový název ulice - Ke 
Skále s účinností od 01.07.2011.

Soutěž „Kamarádka knihovna“ vyhlašuje každý 
druhý rok Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků a jeho Klub dětských knihoven ve spolupráci 
s  fi rmou 3M Česko. Je určena všem knihovnám, 
jež mají oddělení pro děti. Do 3. ročníku soutěže 
se přihlásilo na sto knihoven, které musely proká-
zat nejet to, že mají přízeň dětských návštěvníků, 
ale také vstřícnou provozní dobu, kvalitní fond 
knih, časopisů i  zvukových dokumentů, moderní 
a atraktivní prostředí, vybavené odpovídající tech-
nikou s  přístupem k  internetu. Dále se sledovala 
spolupráce se školami a samozřejmě také akce pro 
školy a veřejnost, které se již nesmazatelně zapsaly 
do aktivit knihoven.

V první fázi soutěže vyplňovaly děti vysvědče-
ní pro knihovnu. O tom, že tato soutěžní část má 
u  školáků úspěch, svědčí fakt, že jsme koncem 
listopadu odeslali do  pražské Národní knihovny 
na  450 vyplněných vysvědčení od  našich králo-
védvorských dětí. Ne vždy jsme však obdrželi 

samé jedničky. Nejvíc špatných známek, od dobré 
po  nedostatečnou, jsme „schytali“ od  podharť-
ských žáků z tělesné výchovy. V tomto předmětu 
děti známkovaly vzdálenost knihovny od  jejich 
místa bydliště. K tomu lze jen podotknout, že pod-
harťská pobočka, která by nám napravila reputaci, 
byla zrušena před třinácti lety, tedy v roce 1998. 

Druhá část soutěže porovnávala statistické 
údaje, které jsem již zmínila v úvodu článku, a we-
bové stránky soutěžících knihoven. Ve fi nále prv-
ních deset knihoven porota navštívila a hodnotila 
samotný vzhled a  přívětivost knihovny ke  svým 
uživatelům. Jaký byl tedy konečný výsledek? Prv-
ní místo získala knihovna v Chrudimi, jedna druhá 
příčka patřila dvorské knihovně a druhá knihovně 
v  Uherském Hradišti. Čtete dobře, byla udělena 
dvě druhá místa. V porotě jsou také jen lidi a někdy 
je zkrátka rozhodování velmi těžká věc :).

KNIHOVNA SLAVOJ OBHÁJILA STŘÍBRO

Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 9

Na základě rozhodnutí rady města ze 

dne 14. 6. 2011 byl městem Dvůr Králové nad 

Labem podán na Ministerstvo zemědělství 

podnět k zahájení řízení o zrušení povolení 

VAKu k provozování vodovodů a kanalizací 

dle § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změ-

ně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s tímto podnětem město v doku-
mentu sděluje, že vede vůči VaK ve věci vodovo-
dů a kanalizací soudní spory, které však dle jeho 
názoru nejsou překážkou proto, aby mohlo být 
správním orgánem na základě tohoto podnětu 
ve věci rozhodnuto, a to i bez ohledu na průběh 
těchto soudních řízení.

Město opakovaně zdůrazňuje, že jeho jedi-
ným zájmem je zajištění řádné správy a provozu 
vodovodů a kanalizací.  Vedení města

DALŠÍ POSTUP VŮČI VaKu

Předávání ocenění se zúčastnila ředitelka knihovny Bc. Marta Staníková a starostka města Mgr. Edita Vaňková
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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 …

1.  Jak jste spokojen(a) s  úrovní služeb, které 

poskytují jednotlivé odbory MěÚ? Výborná 
– 55, velmi dobrá – 53, dobrá – 36, dostatečná 
– 9, nedostatečná - 6.

2. Jak jste spokojen(a) s  vlídností a  vstříc-

ností zaměstnanců MěÚ? Výborná – 74, 
velmi dobrá – 48, dobrá – 27, dostatečná – 7, 
nedostatečná - 3.

3. Jak jste spokojen(a) s  pružností úředníků 

při řešení Vašich žádostí? Výborná – 56, velmi 
dobrá – 45, dobrá – 36, dostatečná – 16, nedo-
statečná - 6.

4. Jak, podle Vašeho názoru, reaguje městský 

úřad na podněty občanů? Výborná – 25, velmi 
dobrá – 28, dobrá – 27, dostatečná – 24, nedo-
statečná - 55.

5. Jak jste spokojen(a) s možností vyjádřit pro-

střednictvím Novin královédvorské radni-

ce své názory? Výborná – 31, velmi dobrá – 31, 
dobrá – 7, dostatečná – 6, nedostatečná - 82

6. Jak jste spokojen(a) s obsahovou náplní No-

vin královédvorské radnice? Výborná – 53, 
velmi dobrá – 51, dobrá – 24, dostatečná – 9, 
nedostatečná - 22.

7. Stalo se Vám, že jste nebyl(a) bez udání dů-

vodu obsloužen(a) mimo úřední hodiny? 
Ano – 20, nevím – 39, ne - 100.

8. Jak hodnotíte informační systém v  bu-

dovách MěÚ (navigace k jednotlivým od-

borům, orientace na  úřadě, informační 

vývěsky na chodbách)? Výborná – 65, velmi 
dobrá – 59, dobrá – 24, dostatečná – 7, nedo-
statečná - 3.

9. Jak jste spokojen(a) s  úrovní inter-

netových stránek města? Výborná 
– 29, velmi dobrá – 47, dobrá – 14, do-
statečná – 4, nevím, nevyužívám - 65.

10. Domníváte se, že čekací doby na  MěÚ 

jsou přiměřené? Výborná – 48, velmi dob-
rá – 61, dobrá – 29, dostatečná – 12, nevím - 3.

11. Jak jste spokojen(a) s kvalitou poradenství 

na MěÚ? Výborná – 50, velmi dobrá – 37, dobrá 
– 14, dostatečná – 8, nevím, nevyužívám - 29.

12. Jak jste spokojen(a) se srozumitelností po-

skytovaných informací na  MěÚ? Výborná – 
48, velmi dobrá – 66, dobrá – 32, dostatečná – 6, 
nevím, nevyužívám - 10.

13. Jak hodnotíte práci informačního centra?-

Výborná – 57, velmi dobrá – 29, dobrá – 11, do-
statečná – 8, nevím, nevyužívám - 19.

14. Jak hodnotíte otevřenost, komunikaci a od-

povědnost (transparentnost) MěÚ? Výborná 
– 33, velmi dobrá – 62, dobrá – 37, dostatečná 
– 13, nevím, nevyužívám - 7.

Výsledky šetření jsou docela pozitivní, je pár 
oblastí, které je nutné prověřit a případně vyřešit 
k lepší spokojenosti.

Mgr. Alena Petirová, vedoucí CAF týmu

Z/98/2011 - 4. 
Schvaluje a vydává v souladu s § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obec-

ně závaznou vyhlášku č. 10/2011 o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřej-

ném prostranství s účinností patnáctým dnem 
po dni jejího vyhlášení.

Z/101/2011 - 4. 
Schvaluje a vydává v souladu s § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku města č. 9/2011 o ochraně 

nočního klidu s účinností patnáctým dnem po 
dni jejího vyhlášení.

Z/125/2011 - 4. 

Schvaluje Rozvojový plán Pečovatelské 

služby města Dvůr Králové nad Labem na roky 
2011 – 2013.

Z/127/2011 - 4.

Schvaluje cenu „Osobnost města Dvůr 

Králové nad Labem“ za hudbu, hudební dílo - 
Bc. Vítu Havlíčkovi, za společensky významnou 
veřejnou činnost - Janě Růžičkové, za sportovní 
výkon v kategorii jednotlivci - mládež do 18 let 
- Gabriele Vognarové, v kategorii jednotlivci - 
dospělí - Antonínu Blahovi a v kategorii trenér, 
cvičitel - Petru Kocmánkovi.

Z/128/2011 - 4. 

Rozhoduje o prominutí nesplnění podmí-
nek stanovených v čl. V. smlouvy o poskyt-

nutí dotace pro rok 2010 Tělovýchovné 

jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží 
Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem, na 
částku 1.292.475 Kč. * Mění bod 1.3. usnesení 
č. Z/77/2011 - 3. ZM ze dne 10.3.2011 takto: za-
stupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace 
na podporu tělovýchovy a sportu Tělovýchov-
né jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží 
Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem v 
roce 2011 ve výši 2.062.800 Kč. * Mění bod 3.1. 
usnesení č. Z/77/2011 - 3. ZM ze dne 10.3.2011 
takto: zastupitelstvo města schvaluje smlouvu 
o poskytnutí dotace na podporu tělovýchovy 

NA  PRAVOU MÍRU - PÁR SLOV K REPORTÁŽI ČT O SITUACI S VaK 

a sportu v roce 2011 s Tělovýchovnou jednotou 
Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 
137, Dvůr Králové nad Labem, ve smyslu tohoto 
usnesení, a pověřuje starostku města podepsat 
smlouvu po prokazatelném uhrazení všech 
závazků vzniklých v roce 2010 Tělovýchovné 
jednoty Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiří-
ho Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem, vůči 
příspěvkovým organizacím zřízeným městem 
Dvůr Králové nad Labem.

Z/130/2011 - 4. 

Bere na vědomí informace o vývoji situace 

okolo vodovodů a kanalizace ve vlastnictví 
města popsané v důvodové zprávě. * Trvá na ře-
šení sporných otázek se společností Vodovody a 
kanalizace Dvůr Králové nad Labem ve shodě s 
dosavadním postupem města daným přijatými 
usneseními RM a ZM.

Z/131/2011 - 4. 

Bere na vědomí informaci rady města o návr-
hu společnosti Vodovody a kanalizace Dvůr Krá-
lové n. L. spol. s r. o., IČ 48171280, se sídlem Dvůr 
Králové nad Labem, náměstí Denisovo 766, PSČ 
544 01 (dále jen VaK) na narovnání vztahů mezi 

městem Dvůr Králové nad Labem a společ-

ností VaK formou dohody o mimosoudním 

narovnání, prezentovaném jednatelem VaK 
Ing. Zdeňkem Koubou, vedení města na jednání 
dne 30.05.2011 ve smyslu zprávy k tomuto usne-
sení. * Souhlasí se záměrem přijetí střednědo-
bého nebo dlouhodobého úvěru souvisejícího s 
narovnáním vztahů mezi městem Dvůr Králové 
nad Labem a společností VaK formou dohody o 
mimosoudním narovnání. * Pověřuje v souvis-
losti se záměrem vedoucího odboru rozpočtu a 
fi nancí jednáním s příslušnými peněžními ústa-
vy včetně zajištění provedení výběrového řízení 
na službu výše uvedeného úvěru.

Přesné znění úplných textů všech usnese-

ní ZM je dostupné na stránkách města www.

mudk.cz v sekci Město -> Orgány města -> 

Zastupitelstvo města. Na stejném místě je do-

stupný i audiozáznam ze zastupitelstva.

Pokračování ze strany 1
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věci, které jsou mnohdy způsobeny právními 
zástupci VaK, kteří se omlouvají z účasti na jed-
nání, hledá i rychlejší řešení, jak působení VaKu 
ve Dvoře ukončit.

Nic z  toho však v reportáži nezaznělo. Mís-
to toho jsme se dozvěděli, že je to pan Kouba, 
který „válčícímu“ městu už tak dlouho nabízí 
dohodu, a sledovali zaškrtávání položek v „jed-
noznačném“, ale fakticky v  dosud nepravo-
mocném rozsudku. Je přeci dobře známo, že 
ke  smírnému řešení vzájemných vztahů s  VaK 
nedošlo přes opakované návrhy ze strany zá-
stupců města právě z důvodu negativního pří-
stupu této společnosti. Stejně tak v  reportáži 
nezaznělo, že zmiňovaný rozsudek Okresního 
soudu v  Trutnově napadlo město odvoláním 
u  Krajského soudu v  Hradci Králové, tzn. uve-
dený rozsudek není pro strany sporu nijak zá-
vazný.

Chápu, že zorientovat se v  letitém sporu 
může být i pro redaktora obtížné. Přesto jsem 
ho požádal, aby stejnou pozornost, úsilí a krea-
tivitu věnoval i objektivní prezentaci informací, 
které město vždy s ochotou poskytne.

Jan Bém 
místostarosta města Dvůr Králové nad Labem 

Nemám ve zvyku vyjadřovat se k práci pra-
covníků médií, ale s ohledem na množství  in-
formací, které jsou ke  sporu města s  VAKem 
k  dispozici, mě nemile překvapil výsledek re-
portáže, kterou redaktor ČT připravoval v pátek 
17.6.2011 i  se mnou na  radnici našeho města 
a  která byla odvysílána téhož dne v  odpoled-
ních hodinách v pořadu „Události v regionech“.

Nepochybně jsme spolu hovořili o  důvo-
dech snahy města ukončit smluvní vztah s Va-
Kem a  lépe se postarat o  zajištění služeb pro 
občany Dvora Králové.

Připomenu jen, že je to zejména dlouhodo-
bá neochota VaKu jakýmkoliv způsobem upra-
vit smluvní vztahy tak, aby město mohlo hájit 
zájmy občanů města. Ostatně všechny vážné 
nedostatky nejen ve smluvním vztahu, ale pře-
devším v provozování majetku města způsobe-
né VaK popsal velice podrobně nezávislý audit 
vyhlášený Ministerstvem zemědělství, který je 
na radnici k dispozici každému, kdo o seznáme-
ní se s ním projeví zájem. 

To vše vedlo i  poslední, červnové zastupi-
telstvo k  usnesení, které trvá na  dosavadním 
postupu řešení sporných otázek vůči VaKu, ale 
vědomo si průtahů v  rámci soudního řešení 

MĚSTO ZREKONSTRUOVALO 
ŠATNY NA SOFTBALOVÉM HŘIŠTI

Před začátkem letošní sezóny proběhla dlou-
ho očekávaná rekonstrukce sociálního zaříze-
ní šaten na softbalovém hřišti. Firma Pavel Hau-
ser – Stavhaus provedla výměnu vodovodních a 
kanalizačních rozvodů, obkladů a dlažby a nain-
stalovala nové zařizovací předměty. Rekonstruk-
ce, která stála téměř 300.000,- Kč a byla celá hra-
zena z rozpočtu města, jistě zpříjemní všem spor-
tovcům jejich pobyt na hřišti.  

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

Pokračování ze strany 1
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ



strana 3

Noviny královédvorské radniceNKR č.06/2011

ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB 
V MĚSÍCI ČERVNU
www.tsdvur.cz
• Pracovníci na  úseku 

údržby zeleně pokra-
čovali v sečení travna-
tých  ploch v  majetku 
města, dokončili již třetí seč většiny ploch. Před 
motocyklovými závody Královédvorský okruh 
posekali travnaté břehy ul. Tyršova, Nedbalova 
a Nerudova.

• Prováděli pravidelnou zálivku stromů a  nádob 
s vysazenými keři. Pleli záhony v ulici Alešova.

• Na žádost odboru RIM vedoucí střediska zeleně 
provedl kontrolu vybraných stromů v ul. Bezru-
čova, 5. května a v ul. Přímá.

• Na základě objednávky Old racing clubu se za-
městnanci TSM  podíleli na přípravách a úklidu 
města po skončení závodů F. Šťastného. Instalo-
vali dopravní značení celkových uzavírek ulic.

• Na úseku elektro pracovníci ve Valové ulici vy-
měnili stožár VO poškozený při dopravní neho-
dě. Opravili čerpadla fi ltrace na městském kou-
pališti. Dále průběžně natírali sloupy veřejného 
osvětlení. 

• Na náměstí TGM demontovali stávající veřej-
né osvětlení, které bude v  rámci rekonstrukce 
nahrazeno modernějším. Odstranili kabelovou 
poruchu v  ul. Kollárova. V  ul. Husova asistova-
li za pomoci vysokozdvižné plošiny při odchytu 
včelího roje.

• Pracovníci na  úseku údržby komunikací čisti-
li chodníky a komunikace od plevelů v ul. Husit-
ská, Trocnovská, Táboritská, J. Žižky, Dr. Kramá-
ře, Rokycanova, J. Bíliny, náb. J. Wolkera, Eklova, 
Klicperova, Štítného a Puchmajerova. Současně 
prováděli kontrolu a čištění uličních vpustí.

• Dále opravili a  vyčistili příkop v  ul. Pod Lesem, 
který zachytává dešťovou vodu z lesa nad měst-
skou nemocnicí, a ve spolupráci s Městskými lesy, 
s.r.o., odvodili jednu z cest této lokality. Částečně 
odstranili závady ve  schůdnosti chodníku v  ul. 
Štefánikova před č.p. 2958, upevnili podhrabané 
dlaždice na chodníku před č.p. 1250 na Benešově 
nábřeží, osadili kostky na pěší zóně v ul. Revoluční.

• Opravili nátokovou mříž uliční vpusti v ul. Vor-
lešská.

• Ve spolupráci s dodavatelskou fi rmou, provádě-
jící celkovou modernizaci a rekonstrukci horko-
vodu pro ČEZ, nainstalovali odvodňovací šachtu 
v ul. Odbojářů.

• Na  letním stadionu byla provedena aerofi kace 
a zapískování trávníku. Na zimním stadionu vy-
měnili vstupní dveře do objektu starých kabin, 
zde také nově obložili sprchy.

• Pracovníci na  městském koupališti odstranili 
část převlékacích kabin, vznikl tak prostor, kde 
vytvořili klidovou zónu k posezení, zde umístili 
nové stoly  s lavicemi. 

• Současně probíhala činnost Technických slu-
žeb - odvoz odpadků, úklid a čištění města, úklid 
hřbitovů, údržba veřejných sportovišť, vývoz 
velkoobjemových kontejnerů, chod sběrného 
dvora, opravy veřejného osvětlení atd. 

Jiřina Kubíčková, asistentka ředitele TSM

Na  základě rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje a  Rady města Dvůr Králové nad Labem 
oznamuje organizátor regionální dopravy OREDO, že dochází k úpravě jízdného od 1.července 
2011 v městské autobusové dopravě (MAD):

Rada města rozhodla o  zpracování projektu 
optimalizace MAD a  zadala projekt společnosti 
OREDO Hradec Králové. Cílem je zefektivnění 

MAD, zajištění prostorové, časové a  tarifní 

provázanosti, zapojení příměstské dopravy 

na  některých autobusových zastávkách bez 

navyšování celkového objemu fi nančních 

prostředků poskytovaných na provoz z rozpoč-
tu města. V co největší míře zavést takový provoz, 
aby spoje jezdily v  pravidelných, lehce zapa-
matovatelných intervalech a  byly garantované 
přestupy v  důležitých přestupních uzlech s  vý-
razným zkrácením čekacích dob, aby se celkově 
zatraktivnila doprava a přilákala další cestující.

DRUH TARIFU Původní cena Nová cena

Jednoduchá jízdenka IREDO (obyčejné jízdné) 8,- Kč 10,- Kč

Jednoduché poloviční jízdenka IREDO (děti ve věku od 6 do 15 let) 4,- Kč 5,- Kč

Sezónní jednotlivé jízdné IREDO (obyčejné jízdné) 14,- Kč 15,- Kč

Sezónní jednotlivé jízdné IREDO (děti ve věku od 6 do 15 let) 7,- Kč beze změny

Jednodenní síťová jízdenka IREDO 100,- Kč 110,- Kč

Jednodenní síťová jízdenka IREDO (2 dospělí +3 děti do 15 let) 200,-Kč beze změny

Předplatní časové zónové jízdné obyčejné časové jízdné (7-denní) 64,- Kč 80,- Kč

Předplatní časové zónové jízdné obyčejné časové jízdné (30-denní) 240,- Kč 300,- Kč

Poloviční časové jízdné (děti 6-15 let, žáci ZŠ, SŠ a st. VŠ, 7-denní) 32,- Kč 40,- Kč

Poloviční časové jízdné (děti 6-15 let, žáci ZŠ, SŠ a st. VŠ, 30-denní) 120,- Kč 150,- Kč

Zavazadlo IREDO (nad 20x30x50 cm, kočárek bez dítěte) 6,- Kč beze změny

Nadále zůstává bezplatné jízdné pro občany nad 70 let věku zdarma zdarma

ÚPRAVY TARIFNÍCH PODMÍNEK, ZEFEKTIVNĚNÍ A ZKVALITNĚNÍ 
MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

Město ustanovilo pracovní skupinu, která 
projednává a připomínkuje předložený návrh 
zavedení 2 linek. Linka č.1 pro kvalitní, rychlé 
a  atraktivní spojení vlakového nádraží s  cen-
trem města a  ZOO a  linka č.2 spíše okružní, 
spojující vzdálenější cíle (např. nemocnici 
a hřbitov), včetně zajíždění do městských částí 
Lipnice a  Žirče. Konečné přijaté řešení bude 
testováno počátkem roku 2012. Snahou je 

zlepšení dopravní obslužnosti města tak, 

aby oslovila více občanů a byla využívána 

v co největším rozsahu.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODP)

Od 1.1.2010 mohou osoby v hmotné nouzi vy-
konávat veřejnou službu (dále VS) dle zákona č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
zákona č. 382/2008 Sb., o organizaci a provádě-
ní sociálního zabezpečení, ve  znění pozdějších 
předpisů, a to na základě smlouvy uzavřené mezi 
obcí a osobou v hmotné nouzi. 

Jedná se o  zabezpečení pomoci v  záleži-

tostech, které jsou konány ve prospěch obce 

a jejích občanů, zejména o zlepšování životního 
prostředí v  obci, udržování čistoty ulic a  jiných 
veřejných prostranství.

Výhodnost VS pro osoby v hmotné nouzi spo-
čívá především v tom, že u těchto osob je výkon 
VS považován za  snahu o  zvýšení přijmu vlast-
ní prací. Hodnocení snahy o  zvýšení příjmu 

vlastní prací osob v  hmotné nouzi může mít 

pak vliv, při splnění zákonných povinností, 

na zvýšení sociální dávky. 

Za  výkon VS nenáleží odměna (mzda) 
od obce, nejedná se o běžný pracovní poměr, ne-
zaměstnaný občan službu vykonává v  souběhu 
s evidencí na úřadu práce.
V  současné době zajišťují veřejnou službu 

pro občany města Dvůr Králové nad Labem: 

Technické služby města Dvůr Králové nad Labem, 
ZOO Dvůr Králové nad Labem a  Pečovatelská 
služba města Dvůr Králové nad Labem.
Obce, které umožňují svým občanům vyko-

nat VS:

Borovnice, Bílá Třemešná, Doubravice, Du-
benec, Horní Brusnice, Hřibojedy, Kuks, Lanžov, 
Libotov, Mostek, Nemojov, Stanovice, Trotina, 

Velký Vřešťov, Vilantice, Vlčkovice v Podkrkonoší.
 Od  roku 2010 nastoupilo výkon veřejné 

služby 37 osob v hmotné nouzi. Z toho ve Dvo-
ře Králové nad Labem 30 osob, z  toho v ZOO 2 
osoby, v Technických službách 26 osob a v Pečo-
vatelské službě 2 osoby. 

V  obcích regionu využilo možnosti výkonu 
veřejné služby 7 osob, z  toho v Mostku 5 osob, 
v Dubenci 1 osoba a v Lanžově 1 osoba. 

Celkově lze hodnotit institut veřejné služby 
velmi kladně, neboť zvláště u  osob dlouho-

době setrvávajících v hmotné nouzi dochází 

k  získání nebo uchování pracovních návy-

ků a  nezaměstnané osoby se rovněž podílí 

na  udržování čistoty a  zlepšování životního 

prostředí ve  městě a  obcích. Pracovní zapo-
jení nezaměstnaných osob v  hmotné nouzi je 
vnímáno velmi kladně i  ostatními spoluobčany. 
Zkušenosti ukazují, že někteří klienti mají zájem 
o zvýšení příjmu vlastním přičiněním a vykoná-
vají veřejnou službu opakovaně. Nastávají i  si-
tuace, kdy osoba v hmotné nouzi projeví zájem 
o  výkon veřejné služby, orgán hmotné nouze 
zpracuje všechny administrativní náležitosti, ale 
osoba na  výkon veřejné služby bez závažného 
důvodu nenastoupí. Je i mnoho osob dlouhodo-
bě setrvávajících ve  stavu hmotné nouze, které 
ani neprojeví zájem o výkon veřejné služby, pro-
to nadále pobírají příspěvek na  živobytí ve  výši 
pouze existenčního minima, které činí 2020,- 
Kč/1 osoba.

Miloslava Buřilová
vedoucí oddělení sociálních věcí

VEŘEJNÁ SLUŽBA PRO OSOBY V HMOTNÉ NOUZI

V konšelské síni Staré radnice ve Dvoře Králo-
vé nad Labem bylo v pondělí 13.6.2011 oceněno 
12 stříbrných dárců krve (20 odběrů), 14 zlatých 
(40 odběrů) a 9 držitelů zlatého kříže (80 odběrů). 
Oceněným mimo jiné poděkovali primářka tras-
fuzního oddělení v  Trutnově MUDr.  Alena Kvar-
dová a  místostarosta města Dvůr Králové nad 
Labem Mgr. Dušan Kubica. Program slavnostního 
aktu doplnilo hudební vystoupení souboru míst-
ní základní umělecké školy.

Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)

OCENĚNÍ DÁRCŮM KRVE
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PSÍ ÚTULEK NOVÝ SVĚT
Další psi jsou na www.utulek-dknl.estranky.

Bobina - malá tříletá krátkosrstá kříženka veselé a tem-
peramentní povahy, aportérka

Myšák - starší kříženec, pes pohodář na krátké procház-
ky a jako společník na zahrádku 

Máte chuť se jít projít do  přírody, ale 

nechce se vám jít samotným? Nebo byste si 
rádi procházku zpestřili? Zastavte se v útulku 

a  vezměte s  sebou některého opuštěného 

psa. I přes letní prázdniny máme otevřeno kaž-
dý všední den dopoledne od 8.00 do 12.00 a od-
poledne od 14.00 do 17.00. Jejich nadšení a ra-
dost vám bude odměnou. Seznam umístěných 
psů najdete na www.utulek-dknl.estranky.cz.

Od září bude znovu otevřen kroužek pro 

děti – naváže tak na několikaletou tradici akti-
vit pro děti a  psy v  útulku. Kroužek bude ote-
vřen dětem od 8 let. Bližší informace naleznete 
na www.novy-svet.ic.cz.

Daniela Hoblová

PŘIJĎTE SE SVÉZT NA KONI...
Místní jezdecký oddíl opět nabízí dětem i do-

spělým svezení na  ponících a  koních. Po  před-
chozí domluvě na  telefonním čísle 603  765  843 
mohou přijít jednotlivci i  kolektiv a  užít si tak 
nejkrásnější pohled na svět – z koňského hřbetu. 

Od konce září bude otevřen v areálu Nový 

Svět druhý kurz HORSÍK pro děti, které mají 
rády koně a chtějí se dozvědět, co všechno kon-
takt s koňmi obnáší. Během dvou měsíců si vy-
zkouší vše, co k ježdění patří (a zjistí, že to nejsou 
jen naleštěné botky a bičík v ruce...). Více infor-

mací najdete na  www.novy-svet.ic.cz, www.

jo-novysvet.wz.cz, nebo na www.kurzhorsik.

estranky.cz.
Daniela Hoblová

Eliška - celočerná dlouhosrstá kříženka velmi milé a ka-
marádské povahy jak k lidem, tak k ostatním psům

Timy - kříženec podobný malé border kolii, vhodný 
ke zkušenějším pejskařům, kteří si poradí s jeho dětinský-
mi výbuchy vzteku

JAK SE ZLEPŠOVALO - REAKCE

Vážený pane Kitnare, dovolte nám vyjádřit se 
k Vašemu příspěvku a objasnit tím možnosti pla-
teb za vodné a stočné. 

Máte pravdu, že město z důvodu ulehčení ob-
čanům při platbách za vodné a stočné stanovilo 
pokladní hodiny na  recepci MěÚ. Zde je možné 
provést úhradu za vodné a stočné, a to, jak uvádí-
me na fakturách odběratelům, v každou pracovní 
středu v časovém rozmezí 8-12 a 13-17.

Pokladní hodiny v  recepci MěÚ jsou ovšem 
stanoveny nad rámec pokladny MěÚ a každý od-
běratel, kterému toto časové rozmezí nevyhovu-
je, má možnost využít řádných pokladních hodin 
právě v pokladně MěÚ, kde jsou pracovnice po-
kladny připraveny platbu přijmout. 

Vodohospodářské oddělení odboru RIM

JAK SE ZLEPŠOVALO

Psát o současném sporu o dodávce a place-
ní vody by bylo nošením dříví do lesa. Ale i když 
se občan rozhodne a chce platit za vodu městu, 
nemá to jednoduché. Město má sice svou po-
kladnu. Pro zjednodušení bylo však rozhodnuto 
platit vodné v recepci úřadu, ale pouze ve středu. 
Když se platbychtivý občan dostaví v  kýženou 
středu k  recepci, zjistí, že zde mají polední pře-
stávku. Musí tedy čekat do 13 hodin (přitom po-
kladna pracuje nonstop).

Není těch klacků pod nohy trochu moc?
Miroslav Kitnar

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí k pro-
nájmu dva uvolněné byty, a to formou obálkové 
metody, ve které je, při splnění podmínek výbě-
rového řízení, jediným kritériem výše nabídnuté-
ho měsíčního nájemného. 

1. Byt č. 21 v čp. 940, Tyršova ul., Dvůr Králo-
vé nad Labem, velikost 90,74 m2, dispozice 3+1 
s balkonem, min. nájemné 5.496,- Kč/měsíc.

2. Byt č. 22 v čp. 72, Revoluční ul., Dvůr Krá-
lové nad Labem, velikost 63,10 m2, dispozice 
1+1, min. nájemné 3.916,- Kč/měsíc.

Bližší informace získáte na úřední desce Měst-
ského úřadu Dvůr Králové nad Labem pod č. 
zveřejnění 54/2011 a  55/2011, na  internetových 
stránkách města www.mudk.cz a na odboru roz-
voje, investic a majetku města. Žádosti o proná-
jem se podávají na předepsaném formuláři nej-
později do 15.07.2011.

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

NABÍDKA BYTŮ K PRONÁJMU

Město Dvůr Králové nad Labem informuje své 
nájemníky, u  kterých byla výše nájemného do-
posud stanovena ve výši jednostranně zvýšené-
ho nájemného v  roce 2010, tj. 42,- Kč/m2/měsíc 
u bytů standard kvality a 34,- Kč/m2/měsíc u bytů 
se sníženou kvalitou, následovně. Rada měs-
ta Dvůr Králové nad Labem na  své schůzi dne 
31.05.2011 stanovila, že stávající výše nájemné-

ho bude zachována i pro období 01.07.2011 - 

31.12.2011. Jedná se o byty, u nichž bylo nájem-
né v  letech 2007-2010 jednostranně zvyšováno 
dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvy-
šování nájemného z bytu a o změně občanského 
zákoníku v platném znění.

O  případném zvýšení nájemného od  ledna 
2012 budou nájemníci včas a v souladu s aktuální 
novelou občanského zákoníku informováni. 

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

NÁJEMNÉ Z BYTŮ 
V MAJETKU MĚSTA SE NEZVÝŠÍ

Město Dvůr Králové nad Labem při-

pravuje vydání stolního čtrnáctidenního 

kalendáře pro rok 2012, ve  kterém budou 
u jednotlivých dní vyznačeny aktuální „odpa-
dové akce“ - např. mobilní svozy elektrozaří-
zení, železného šrotu, nebezpečných, objem-
ných a  zahradních odpadů, provozní doba 
sběrného dvora i další zajímavé akce ve městě. 
Kalendář bude vydán v  nákladu 7000 vý-

tisků a  zdarma společně s  Novinami krá-

lovédvorské radnice doručen do všech do-

mácností ve městě.  
Máte – li zájem se fi nančně podílet na od-

padovém kalendáři, kontaktujte MěÚ, odbor 
ŽP, e-mailem na adrese sirkova.eva@mudk.cz. 
Za poskytnutí daru v min. výši 10.000,- Kč na-
bízíme umístění loga Vaší společnosti na stojá-
nek odpadového kalendáře (celý půlrok bude 
vidět vždy jedna strana stojánku). Vaše dotazy 
ohledně připravovaného kalendáře rádi zod-
poví pracovníci odboru životního prostředí 
na tel. č. 499 318 121 nebo e-mailem na adre-
se sirkova.eva@mudk.cz.  

Ing. Eva Šírková, 
odbor životního prostředí (OŽP)

UMÍSTĚTE LOGO VAŠÍ SPOLEČ-
NOSTI NA KALENDÁŘ MĚSTA

REKONSTRUKCE 
NÁMĚSTÍ TGM A ZUŠ

V rámci projektu „Rekonstrukce náměstí T. G. 
Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Pa-
lackého a J. Hory“ se nám v minulých dnech od-
halila nová fasáda domu čp. 83 ve své plné kráse.

Archeologové již téměř ukončili na náměs-
tí TGM svou činnost. Následovat teď bude labo-
ratorní a konzervátorské ošetření nálezů z Palac-
kého ulice a západní části náměstí. Naplno tedy 
může pokračovat v těchto částech stavby prová-
dění zádlažeb. 

Aktuální informace k projektu najdete na 
stránkách města www.mudk.cz v sekci  „Rekon-
strukce náměstí TGM.“

Bc. Martin Skrbek 
odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

INZERCE - PRONÁJEM NEMOVITOSTI

Pronájem nemovitosti ke komerčním úče-
lům ve  Dvoře Králové nad Labem, náměstí 
TGM čp. 84 - bývalá restaurace U Svobodných 
pánů. Výše nájemného dohodou. Informace 
na tel.: 606400976.
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MINISTR ŠKOLSTVÍ 
NA GYMNÁZIU

Bylo úterý 31. května kolem čtvrté odpo-
ledne. Právě jsem odcházel ze školy, když jsem 
si všiml skromného plakátu vedle školního roz-
vrhu. Psalo se tam, že 1. června se koná beseda 
s ministrem školství o státních maturitách. Jako 
student třetího ročníku jsem byl zvědav, co se 
k  tomuto velmi diskutovanému tématu dozví-
me nového. 

S dalšími spolužáky jsem čekali ve školní aule 
již ve 13:00 celí netrpěliví. O čtvrt hodiny pozdě-
ji mohla beseda začít. Všichni strnulí údivem, že 
vidí pana ministra, ani nedutali. Zpočátku jsme 
se ostýchali pokládat dotazy, ale nakonec jsme 
se začali ptát na  to, co nás zajímá. Bohužel se 
však splnilo vše, co jsme znali již z předchozích 
televizních diskuzí na  dané téma. Pan ministr 
se snažil dotazům všelijak vyhýbat, nikdy neod-
pověděl přímo a po prvních pěti otázkách jsme 
zjistili, že se zřejmě stejně nic nedozvíme. Ani já 
ani ostatní jsme také nepochopili, proč nám pan 
Dobeš nakonec vyprávěl i o svých dětech, velvy-
slancích z Japonska nebo o zážitcích s plovoucí 
podlahou z jeho dětství. Zřejmě nám unikla sou-
vislost. Informaci o blížící se večeři Jaromíra Jág-
ra a pana ministra jsme „ocenili“ jakbysmet.

Téměř 45 minut čistého monologu ze stra-
ny pana ministra, jehož náplň byla podle mne 
naprosto mimo téma, uteklo jako voda. Učite-
lé i studenti odcházeli zmateni, snažíce se přijít 
i na to, proč máme desetkrát dražší maturity než 
na Slovensku. Každopádně jeden velký přínos to 
mělo. Nikdo se nic nedozvěděl a tajemství stát-
ních maturit tedy zůstalo zachováno. 

Vladislav Hetfl eiš, student gymnázia

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
NA GYMNÁZIUM

Také v  letošním roce měli žáci 9. tříd základ-
ních škol možnost podat až tři přihlášky na střed-
ní školu. Na rozdíl od uplynulých dvou let, kdy se 
tento způsob začal používat, nám letos 69 přihlá-
šek do  prvního kola nestačilo k  naplnění třídy. 
Podle přijatých zápisových lístků, které slouží 
k výběru žádané školy, k nám chce skutečně na-
stoupit jen 23 žáků. Z nich je 13 ze ZŠ Schulzovy 
sady, dva ze Strže a jeden ze ZŠ 5. května. Z našich 
spádových základních škol je třikrát zastoupena 
Bílá Třemešná a dvakrát Dubenec. Přijímací říze-

ní proto ještě neuzavíráme, případní zájemci 

o studium na našem gymnáziu mají možnost 

podat přihlášku ke studiu až do 19. srpna. 

Zcela naplněnou máme třídu šestiletého 
studia. Z královédvorských škol jsme přijali 17 
žáků ze ZŠ Schulzovy sady, sedm ze ZŠ Strž 
a po dvou ze ZŠ 5. května a ze ZŠ Podharť. Dva 
žáci jsou ze ZŠ Bílá Třemešná.

RNDr. Vladimír Hušek

PODĚKOVÁNÍ 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat fi rmě 
Nová Amerika, spol. s r.o., Zaloňov 45, Jaroměř, 
za  zakoupení a  instalaci 3 kusů krásných pruži-
nových houpaček, které nám pomohly rozšířit 
vybavení školní zahrady MŠ Žireč. Dětem tyto 
atrakce přináší velkou radost.

Protože jsme malá MŠ, velmi si všichni tohoto 
významného daru, který má dlouhodobý charak-
ter, vážíme a připojujeme veřejné poděkování. 

Za děti a pracovníky MŠ Žireč 
Sommerová Hana, vedoucí učitelka

MĚSTSKÁ POLICIE VE ŠKOLCE

Protože se kvapem blíží léto a venku je krás-
ně, neodolali jsme a „týden dětí“ jsme slavili pře-
vážně venku. V úterý nás navštívili strážníci Měst-
ské policie ze Dvora Králové nad Labem. Nejprve 
si vyzkoušeli děti ze znalosti značek a hned v zá-
pětí si s nimi zopakovali přecházení přes přechod. 
Poslední „nudnou“ částí, jak tento blok sami po-
jmenovali, a nám vůbec nepřišel nudný, byla po-
vinná výbava cyklisty a  jeho chování v  doprav-
ním provoze.

A  pak už přišlo oblíbené zkoušení policejní 
výzbroje, zásah proti demonstrantům, prohlídka 
policejního vozu či měření rychlosti běhu pomo-
cí radaru. Celé dopoledne bylo nejen poučné, ale 
hlavně velmi zábavné. Dostali jsme pexesa, karty, 
omalovánky i refl exní nálepky zvířátek a co hlav-
ně, zůstala nám spousta nezapomenutelných zá-
žitků.  Za ty Vám moc děkujeme!!

Za MŠ Drtinova Eva Motlová a Petra Chebenová

PODĚKOVÁNÍ MŠ SLUNEČNÁ 
ZA NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY

Je nám v mateřské škole moc dobře. Stále se 
tam něco děje – hrajeme si, kreslíme, zpíváme, 
cvičíme, chodíme na procházky a jezdíme na vý-
lety. Je toho prostě spousta, že to ani vyjmeno-
vat nedovedeme. Stále se dovídáme a  učíme 
něco nového. Máme dostatek hraček, obrázků 
a pomůcek, ale není nad skutečný zážitek a zku-
šenost.

V  měsíci dubnu jsme navštívili novou 

hasičskou zbrojnici v našem městě. Všechno 
jsme si mohli prohlédnout. Viděli jsme vybave-
ní velikého hasičského auta, do kterého jsme se 
mohli posadit. Cítili jsme se jako skuteční hasiči. 
A co teprve, když vyjelo auto ven a viděli jsme, 
jak vysoko lze vysunout žebřík. V  závěru naší 
návštěvy se nečekaně z  reproduktoru ozval 
skutečný pokyn pro výjezd k požáru. Měli jsme 
možnost sledovat rychlost, s jakou hasiči naská-
kali do  auta a  za  zvuku sirény vyrazili bojovat 
s  ohněm. Poděkování jim patří i  za  opravu na-
šich dětských dopravních prostředků (kolobě-
žek) v mateřské škole.

Dostali jsme také příležitost navštívit psí 

útulek Nový svět na Hrubých lukách. Zde jsme 
viděli pejsky, kteří čekají na svého nového pána. 
Byl nám předveden i výcvik psí poslušnosti.

Poslední květnový den byl pro nás opět ne-
zapomenutelný. Na  školní zahradu přijelo 

opravdové policejní auto se třemi policisty, fi -

gurantem „lumpa“ a policejními psy. Policisté 
nám předvedli zásah policejních psů, když někdo 
velký zlobí. Vůbec jsme se nebáli, protože jsme 
věděli, že to bylo jenom jako. Ani jsme nedutali, 
když pes Carr hledal stopu, aby našel ztracenou 
věc. Policisté nám ukázali celou policejní výstroj, 
kterou jsme si mohli i  vyzkoušet. Rozloučili se 
s námi za zvuku sirény policejního auta.

Hasiči i policisté si s námi pěkně povídali 

a dávali nám rady, jak se máme chovat v pří-

padě, že by nám hrozilo nějaké nebezpečí. Bu-
deme si to pamatovat. Moc vám všem děkujeme.

Kluci a holčičky z mateřské školy Slunečná II.

Stalo se již tradicí, že ZŠ Podharť pořádá 
ozdravný, či poznávací zájezd do zahraničí. Pro-
tože se na naší škole vyučuje anglický jazyk již 
od první třídy, rozhodli jsme se vyzkoušet prak-
tické znalosti žáků přímo v Londýně.

V pondělí 23. května jsme plni očekávání 
nastoupili do luxusního autobusu s cílovou 
stanicí ve Velké Británii. I když byla cesta nároč-
ná, těšili jsme se. Pro některé byla premiérou 
jízda trajektem. Druhý den ráno jsme přirazili 
k břehu Anglie – do Doveru. Prošli jsme se po 
pobřeží přímořského městečka Hastings, viděli 
křídové útesy a poté vyrazili více do vnitrozemí. 
V Portsmouthu někteří navštívili výstavu v lodi 
Victoria.

Druhý den jsme jeli do Windsoru, krásné-
ho a rozlehlého hradu. Výklad bylo možné 
vyslechnout s pomocí audioprůvodce, většina 
si zvolila přednášku v angličtině, ale zajímavé 
byly i varianty v dalších jazycích. Další zastáv-
kou byl Greenwich. Na nultém poledníku se 
celá skupina vyfotografovala. 

Blížilo se rozdělení skupinek do rodin a 
všichni byli více a více nervózní. Těšili se a záro-
veň obávali, zda budou schopni rodilým Angli-
čanům rozumět a sami říci, co potřebují. Nako-
nec to zvládli všichni, a to s většími, či menšími 

SPANILÁ JÍZDA MLADŠÍCH 
ATLETEK ZŠ SCHULZOVY SADY

V letošním roce navázaly naše dívky ze 6. a 7. 
ročníků na loňský úspěch, kdy získaly titul vice-
mistryň republiky v atletice. Letos v sestavě K.
Bergelová, A. Černohubová, H. Feistová, V. Go-
dárová, K. Holubová, A. Kränková, A. Pavelková, 
A. Staníková, A. Školová, E. Urbanová, P. Vágnero-
vá a A. Výborná v atletickém Poháru rozhlasu vy-
bojovali 1. místo v okrskovém, okresním a 24.5. i 
krajském kole. 

Republikové fi nále se konalo 7.6. v Domažli-
cích, což znamenalo jet o den dříve 6 hodin vla-
kem tam a pak 6 hodin zpět. Dlouhé cestování 
stálo za to - u většiny dívek i léta usilovných spor-
tovních tréninků byla zúročena. Po úporných bo-
jích se soupeřkami, samy se sebou i s pálivým 
sluncem vybojovaly toužené 1. místo a staly se 
tak mistryněmi republiky!!! Se ziskem 5960 bodů 
dívky porazily druhé družstvo o celých 245 bodů. 
Gratulujeme ke krásnému úspěchu.

Mgr. Jiří Baier – ZŠ Schulzovy sady

problémy. Byli odkázáni jen na sebe a nezbylo, 
než se snažit, co síly stačily. Ráno jsme se o zá-
žitky podělili a bylo to vcelku zábavné.

V Londýně jsme navštívili spoustu pamá-
tek: Tower of London, Tower Bridge, Trafalgar 
Square, Houses of Parlament i nedávno medi-
alizované Westminstorské opatství, Big Ben, 
Piccadilly Circus…Velkým zážitkem byla jízda 
v London Eye, obrovském ruském kole. Tomu 
předcházel krátký klip ve 4D.

Všichni jsme si zájezd velmi užili, moc se 
nám v Londýně líbilo a těšíme se, že příští rok 
zase pojedeme za dalšími zážitky do zahraničí.

Ida Šturmová, Jana Šecová, 
Kateřina Křivánková, Radan Černý

ZŠ PODHARŤ - POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA
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TRIGA REALITY realitní kancelář 
Náměstí TGM čp. 82, Dvůr Králové nad Labem

nabízí:

-byt 1+1 OV Dvůr Král.,60,92 m2,centr.-pěší zóna,nutná rekonstrukce,pěkný,pavlač  585.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Dvůr Král.,62,74 m2,pěší z.,ke kompl.rekonstrukci,vysoké stropy,lukr.  599.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Dvůr Král.,34 m2,zděný,příz.,u kostelíčka,výb.stav, vč.kuchyně,volný  630.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Trutnov,32 m2,H.Předměstí,u Alberta,zděný,1.patro,volný,zajím.cena  550.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Vlčkovice v Podkrk.,45 m2,2.p.,zděný,po rek.,zahrada,nová kuchyň  440.000,-Kč 
-byt 1+kk,2+1 OV Dvůr Král., 26,25 m2,zděné,příz.,ve fázi kompl.rek.  550.000,-Kč,790.000,-Kč 
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,90 m2,zděný,1.p.,nová okna,balkon,velmi prostorný,sklep  1,290.000,-Kč 
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,2 p.,nadstandard,zděný,kompl.rek. 1,200.000,-Kč + vyb.290.000,-Kč
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,73 m2,zděný,nové ústř.plyn.topení s kotlem a kuchyní  1,070.000,-Kč
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,57,7 m2,kompl.rek.,zděný,nová kuchyň, šatna,posezení  1,190.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,57m2,panel,balkon+lodžie,zděné j.,nová okna, klidná lok.  1,240.000,-Kč
-byt 4+1 OV Dvůr Král.,70 m2,panel,zděné jádro,balkon,zvýš.přízemí,ihned volné  1,399.000,-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  1,290.000,-Kč 
-rod.dům Dvůr Král.,2x3+1,624 m2,garáž,lok.“Strž“,velmi dobrý stav,lukr.nabídka  2,490.000,-Kč 
-rod.dům řad.Dvůr Král.,4+1,412 m2,výb.stav,garáž,pěkný slunný pozemek,volný  2,490.000,-Kč 
-rod.dům Slotov, 3+1,2543 m2,trasa DK-JA,po kompl.vnitřní rek.,výhled na Kuks  1,899.000,-Kč
-rod.dům Dvůr Král.,4+1,1+1,poz. 651 m2,bazén,garáž,výb.stav,krb,lukr.,terasa  3,050.000,-Kč 
-rod.dům Dvůr Králové,496 m2,3+1,2+1,garáž,výb.stav,část.rek.,zahrada,kolny  2,690.000,-Kč 
-rod.dům Habřina,kolaudace 2005,6+1,1457m2,garáž,luxusní,kousek JA,HK,DK  3,790.000,-Kč 
-rod.dům Bílé Poličany,3+1,327 m2,příz.po rek., ihned k bydlení,cena k jednání!  1,350.000,-Kč
-rod.dům V.Vřešťov,3+1,232 m2,rek.2006,výb.stav,bazén,2xlodžie,kousek HK,DK 1,490.000,-Kč 
-rod.dům Jaroměř,8+1,2402 m2,centrum,výb.stav,bydl.+podnik.lukr.,garáž,dílna  3,890.000,-Kč
-rod.dům Vítězná-Kocléřov,2+1,1783 m2,nová fasáda,k vnitřní rek.,sleva ano!  1,490.000,-Kč
-rod.dům Vítězná-Huntířov,6+kk,812 m2,výb.stav,vč.garáže,prostorný,slunné m.  1,800.000,-Kč 
-rod.dům Kuks,histor.centrum,2x3+1,1x4+1,669 m2,lukr.nabídka,různé využití  3,900.000,-Kč 
-rod.dům Heřmanice-Slotov,4+1,4298 m2,dobrý stav,garáž,volné,sleva možná!  950.000,-Kč 
-rod.domek Rtyně v Podkrk.,2+1,549 m2,nové přípojky,zděné,centrum,dobrý st.  850.000,-Kč 
-rozest.nový RD Dvůr Král.-Lipnice,3+kk,na pozemku 2063 m2 starší chalupa  1,690.000,-Kč 
-zem.usedlost Velký Vřešťov,obyt.č.4+1,2104 m2,stodola s novou stř.,chlévy  1,790.000,-Kč 
-staveb.pozemek Horní Olešnice,1000 m2,ÚP ano,oploceno,el.ano,výhled na lesy  290.000,-Kč 
-staveb.pozemek Horní Debrné,1627 m2,slunné m.,el. a voda ano,krásný výhled  355,-Kč/m2

-staveb.pozemek Bílá Třemešná,663 m2,oploceno, ÚP ano,mírný svah, výhled  230.000,-Kč 
-staveb.pozemek Mostek,12 880 m2,lze po částech,ÚP obce,všechny sítě,u lesa  200,-Kč/m2

-zahrada s chatou Dvůr Králové,672 m2,pod lesem,výhled,oploceno,ov.stromy  325.000,-Kč
-zahrada s chatou Dvůr Král.,1032 m2,zahr.kolonie,slunné m.,skleník,sklep,záhony  360.000,-Kč 
-roubená chalupa B.Třemešná,2+1,202 m2,výb.stav,ihned volné,lze trvale bydlet  790.000,-Kč 
-poloroub.chalupa Vítězná-Huntířov,2+1,740 m2,probíhá rekonstrukce,kousek DK  850.000,-Kč 
-rekr.chata Velký Vřešťov,3+1,677 m2,dřevěná,zd.základy,supr výhled na rybník  450.000,-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,21 m2,řad.,výborný stav,el.230/400,lze jako dílna  105.000,-Kč 

TEXTOVÁ INZERCE PRONAJMU MÍSTNOST

NA MODELÁŽ 

GELOVÝCH NEHTŮ 

V DKnL
TEL.: 605 984 672

SHV 
   STŘECHY     

 Kompletní rekonstrukce střech 
 Pokrývačské a tesařské práce 
 Klempířské a natěračské práce 
 Nabídkový rozpočet ZDARMA 

    Volejte:737 305 205 

• STŘECHA SOS

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

 Telefon: 603217922

• 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.

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

TEXTOVÁ INZERCE

Termín podání inzerce: do termínu uzávěrky (15. den v mě-
síci) • Zadání inzerátu: písemná objednávka (možné i faxem 
a e-mailem) + inzerát v digitální podobě (CD, e-mail) ve for-
mátu cdr, pdf, jpg
• Formát novin: A4 - 210 x 297 mm, plnobarevný tisk 
• Tiskový formát: 180 x 267 mm
• Řádková inzerce • Standardní písmo: 1 znak - 2 Kč 
• Tučné písmo: 1 znak – 2,60 Kč
• Plošná inzerce 1 cm2: 35,30 Kč; min. 20 cm2

• Plošné slevy

Název Plocha (cm2) Rozměr 
(mm) Cena (Kč)

Modul 1 1 strana (480) 180 x 267 15.126

Modul 2 1/2 strany (240) 180 x 133,5 7.563

Modul 3 1/3 strany (160) 180 x 89 5.042

Bližší informace: 

Městský úřad Dvůr Králové nad 
Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 
telefon: 499 318 258, fax: 499320171, 
e-mail: noviny@mudk.cz, nebo na 

www.mudk.cz v sekci Radnice - 

Noviny radnice.

PRAVIDLA PRO INZERCI 
V NOVINÁCH KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

Četnost Sleva 
(%)

10 a více 20

9 - 7 15

6 – 4 10

3 5

• Množstevní slevy



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

ARPA tiskárna, Dvůr Králové nad Labem
stručný životopis zasílejte na adresu: janecek@arpa.cz

Pro polygrafický
provoz přijmeme

požadujeme
• přizpůsobivost
• zájem o nabízenou práci
• chuť učit se nové věci

nabízíme
• nástup možný ihned
• dobré platové podmínky
• možnost zaučení

• zodpovědného a samostatného operátora / operátorku DTP
• vítána znalost předtiskové přípravy a grafických programů 

CorelDraw, InDesign, Photoshop, Ilustrator, Acrobat. 
(při částečné znalosti některého z programů možnost zaučení)

• nabídka vhodná i pro absolventy

Další nabídky v regionu na www.czechhome.cz  

Prodáváme Vaše Prodáváme Vaše nemovitostinemovitosti  v v 
celé celé České České Republice a v NizozemíRepublice a v Nizozemí  

WWW.CZECHHOME.CZWWW.CZECHHOME.CZ   

 

  

Z A BŘE Z Í -ŘEČ I C E  

Mobil : 774 724 767 

Multifunkční RD, s velkým pozemkem a 
lesem, cena 4.000.000,- Kč 

LANŽOV- SEDLEC  

Mobil : 774 724 767 

Dvougenerační RD, částečná rekonstrukce, 
bazén, garáž, cena 3.700.000,- Kč 

Mobil : 774 724 767 Mobil : 774 651 767 

R O H O Z N I C E  U  H OŘ I C  S T U P N Á  

Nově zrekonstruovaný RD, šíroká možnost 
využití, cena 4.550.000,- Kč 

Krasná roubenka v klidném prostředí  v  
Podkrkonoší, cena 3.370.000,- Kč 

Kompletní nabídku naleznete na www.nemoreal.cz 
nebo na holandském serveru  www.beste-investering.com

Navštivte nás v naší kanceláři na náměstí TGM 84 ve Dvoře Králové nad Labem 
nebo volejte 773 577 230,  499 321 876 či pište nemorealdvk@seznam.cz.

Zprostředkujeme prodej Vaší nemovitosti
holandským i českým klientům. Máme svoji pobočku

přímo v Holandsku. Každoročně se účastníme realitních
veletrhů v Holandsku, Belgii a Německu,

kde naši nabídku prezentujeme.
Nabídněte nám i Vy svoji nemovitost!

Česko-holandská realitní kancelář Nemoreal - výběr z nabídky:
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 z v e ř e j n ě n í m 

v   p ř í p a d ě  v ý h r y :

 ANO NE

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

odpověď na otázku, kterou naleznete v článku.

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

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

Pro ty z  vás, kteří rádi soutěží, jsou 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 21.7.2011.

Řešení z NKR 4/2010 naleznete v článku vedle fotografi e.

Výherci z NKR 4:

1. místo - Oldřiška Kleiwächterová, Husitská 1528

2. místo - Anna Štěpánková, Revoluční 63

3. místo - Luboš Pavelka, Vrchlického 1109

Výhru je možné si vyzvednout 
v městském informačním centru

NOVÍ 
OBČÁNCI 
MĚSTA

V měsíci květnu 
se v našem městě 
narodilo 11 občán-
ků, z toho byli 4 kluci a 7 holčiček. Přejeme všem 
dětem a jejich rodičům hodně zdraví a spoustu 
šťastných dnů.

Jaroslava Kirschová, evidence obyvatel

SŇATKY

V  měsíci květnu uzavřeli sňatek na  zámku 
Kuks snoubenci Michal Lutter a Monika Mikolášo-
vá – 13.05.2011. Zveřejněno na základě poskyt-
nutého souhlasu.

ÚMRTÍ

V  měsíci květnu zemřelo ve  Dvoře Králové 
nad Labem 29 lidí, z toho bylo 15 dvorských ob-
čanů, 9 mužů a 6 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Členové komise pro občanské záležitosti na-

vštívili při životních jubileích v květnu 19 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavil 1 
manželský pár stříbrnou svatbu, 3 zlatou svatbu 
a 1 pár diamantovou svatbu. 

Na  Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 9 
novorozených občánků našeho města.

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

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.

T entokrát jste se, milé luštitelky 
a luštitelé, téměř všichni shod-

li. Paní A. Štěpánková z Revoluční, 
Voňková z R.A.Dvorského, J. Rejlo-
vá z Fibichovy i pan J. Samek z Ro-
kycanovy ulice nejen zadaný úkol správně vyřešili 
jako bývalou uličku mezi ulicí Preslovou a Erbeno-
vou, ale také v nich tento snímek vyvolal vzpomín-
ky na mladá léta (přepsané dopisy čtenářů nalez-

nete na www.mudk.cz v sekci Radnice -> Noviny 

radnice - pozn. redakce). 
Pan Samek k tomu ještě přidal, že se tato ulička 

neofi ciálně jmenovala „Kominická“. Chodilo se tudy 
na fotbalová utkání „Divize českého venkova“. Dolů 
na můstek přes Struhu a podél ní na škvárový sta-
dion. Návštěva bývala značná, někdy touto uličkou 
po utkání vycházeli první fandové a konec byl ještě 
na stadionu. 

Z pěkných pamětnických vzpomínek pana An-
tonína Friedy z Revoluční ulice je mnou v kronice 
města roku 2006 napsáno: 

„Tato divize byla druhou nejvyšší soutěží, ve které se 
na předních místech umisťoval SK Dvůr Králové s teh-
dejším populárním útokem Stejskal, Mitiska, Švestka, 
Rulc a Sedliský.“ Dále bychom se dočetli o „panu Frie-
dovi, dlouholetém sekretáři tehdy slavného fotbalové-
ho klubu SK, který spolu s panem správcem popisného 
úřadu Jarolímkem a funkcionářem Josefem Holičem 
pamatoval a podporoval zlatý věk dvorské kopané.“ 

Pro zajímavost ještě to, že pan Jarolímek „na 
popisáku“ tehdejšího městského úřadu neměl 
počítač, ale spolu s panem Malým znali snad 
všechny občany ve městě i s bydlištěm.

Zavzpomínali a pobavili jste se? Vždyť trocha 
historie nikoho nezabije.“ Napiště, ať se bavíme 
společně.

CHYBÍ VÁM VE SPOLEČENSKÉ 
KRONICE JMÉNA?

V  současné době se v  rubrice “Společenská 
kronika” nezveřejňují osobní údaje, nejčastěji 
jména, z  důvodu dodržení zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů. Tato skutečnost je 
předmětem častých připomínek ze strany obča-
nů, což vyplynulo i z dotazníkového šetření, které 
proběhlo na zdejším úřadě. 

Městský úřad nemůže tyto údaje zveřejňovat 
bez písemného souhlasu dotčených osob nebo 
jejich zástupců, a proto, pokud mají snoubenci, 
rodiče narozených dětí, rodiče uvítaných dětí 
nebo pozůstalí zájem o  podrobnější zveřejnění 
údajů v této společenské rubrice (jméno, příjme-
ní, event. datum narození, datum sňatku, datum 
úmrtí), mají možnost obrátit se na  náš městský 
úřad a  požádat o  zveřejnění těchto podrobněj-
ších údajů. 

Bc. Kateřina Červená,
vedoucí technickohosp. odd.odboru VVS

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto způsobem poděkovat 

komisi pro občanské záležitosti a paní starostce 
města za milou gratulaci k mým 85.narozeninám. 

Marie Mrázková 

ZÁBOJ ZPÍVAL NA FOERSTERO-
VĚ FESTIVALU V OSENICÍCH

Po koncertě v Hankově domě a po slavnostním 
setkání v konšelské síni Staré radnice ke 150. výročí 
založení, za  účasti hejtmana Královéhradeckého 
kraje pana Lubomíra France, starostky Dvora Krá-
lové paní Edity Vaňkové a dalších hostů, se pěvecký 
sbor Záboj v sobotu 4. června již potřetí zúčastnil 
Foersterova festivalu v Osenicích.

Jako už tradičně bylo toto setkání téměř dvou 
set pěvců českých i ze Slovinska výborně organi-
začně připraveno a  proběhlo za  krásného počasí 
v přírodním prostředí před muzeem Josefa Bohu-
slava Foerstera. Záboj přednesl desítku skladeb 
ze svého repertoáru a na závěr festivalu si všichni 
zúčastnění společně s chutí zazpívali Foersterovy 
Rodné brázdy v šíř i v dál a jako každoročně lidovou 
Veru si ty šohajíčku. 

Sbory se potom rozjely k večerním koncertům 
do Bystřice, Jičína a Záboj s trutnovským sborem 
Chorea Concortica a mladoboleslavským Bolesla-
vem vystoupil v Sobotce, v koncertní síni městské 
spořitelny. Ačkoli z rozličných důvodů nemohl od-
jet Záboj v plném obsazení, podal jak v Osenicích, 
tak zejména na večerním koncertu výborný výkon, 
který ocenili i starosta Sobotky pan Stanislav Tlášek 
a přítomný ředitel festivalu pan František Zumr. 

Úspěšná účast na  festivalu vhodně zapadla 
do jarních oslav jubilea, které sbor uzavřel koncer-
tem v Dolním Dvoře 18. června. Záboj se už pode-
sáté zúčastnil tradičního každoročního přátelské-
ho setkání současných obyvatel obce s bývalými, 
kteří žijí v Německu, a ve zcela zaplněném kostele 
sv. Josefa zazpíval patnáct skladeb ze svého re-
pertoáru. Vystoupení za účasti starosty obce pana 
Davida Neumanna se zdařilo, sbor musel přidávat.

Vladimír Valenta

A k nové fotografi i v tomto čísle - dnes je to vše 
jinačí, jen ten dům ve středu snímku zůstal a 

slouží dál. Vám jistě nedá moc práce napast, o jakou 
lokalitu města se jedná. Pavel Janoušek
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JAN BALABÁN 
ROMÁNY A NOVELY
Brno, Host, 2011

Jan Balabán (29. 
1. 1961 v  Šumperku – 
23. 4. 2010 v  Ostravě) 
byl český prozaik, pu-
blicista a  překladatel. 
Kniha povídek Možná 
že odcházíme byla 
v anketě Lidových no-
vin vyhlášena Knihou 
roku 2004 a  získala 
Magnesii Literu 2005 
za  prózu a  nominaci 
na  Státní cenu za  literaturu 2004. Jeho poslední 
román Zeptej se táty získal cenu Magnesia Litera 
za knihu roku 2010. 

Druhý svazek sebraného díla Jana Balabána 
přináší jeho delší prózy, novely a romány Boží lano, 
Černý beran, Kudy šel anděl a oceněný román Ze-
ptej se táty. 

 

DANIELA KROLUPPEROVÁ 
ZMIZELÁ ŠKOLA
Praha, Ústav pro informace ve vzdělávání, 2011

Daniela Krolupperová (*31.10.1969 v  Praze) je 
nejen překladatelkou, novinářkou, ale i ověřenou 
autorkou dětských knížek. Její knihy si svými pří-
běhy a krásnými ilustracemi získávají malé čtenáře 
velmi snadno. Za své knihy určené dětem získala 
v letech 2003 a 2006 Cenu učitelů. 

Hrdinou této kníž-
ky je malý Ondra, kte-
rému se vyplnilo jeho 
neopatrné přání. Jen-
že to netušil, jaké pro-
blémy mohou nastat, 
když zmizí celá škola. 
Kniha je výjimeč-
ná i  tím, že vychází 
v  rámci projektu Už 
jsem čtenář - Knížka 
pro prvňáčka. Samo-
statná publikace vydaná Ústavem pro informace 
ve vzdělávání je tak sama neprodejná a je věnová-
na žákům prvních tříd.

Po  celou dobu letních prázdnin si můžete 
zpříjemnit odpoledne šálkem kvalitního čaje v li-
terární čajovně nebo načerpat energii v „open air” 
internetové kavárně ve dvoře knihovny. Otevřeno 
pro širokou veřejnost máme každý všední den 
od 12 do 19 hodin.

Dětské oddělení bude mít po  dobu letních 
prázdnin upravenou výpůjční dobu. Malí čtenáři 
jej mohou navštívit každý všední den od 9 do 11 
hod. 

Všechna ostatní oddělení budou fungovat 
beze změn. Sobotní provoz oddělení pro dospělé 
čtenáře a čítárny zůstává zachován. 

Městská knihovna Slavoj přeje všem svým čte-
nářům krásné a prosluněné léto!

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 
SLAVOJ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Prázdniny jsou tu. Užijte si je a popřemýšlejte, 
jestli si od října nechcete zlepšit své jazykové vě-
domosti. Městská knihovna Slavoj nabízí tradičně 
pestrou škálu jazykových kurzů pro děti, dospívají-
cí mládež a dospělé. 

Playing English aneb angličtina hrou 

Jedná se o jazykový projekt angličtiny pro děti 
od  4 do  6 let. Výuka je uzpůsobena věku dítěte, 
probíhá hravou, interaktivní formou s  humorem 
a pohybem. Děti se naučí spoustu jednoduchých 
básniček, veselých rytmických písniček a dozví se 
také řadu zajímavostí ze světa anglicky mluvících 
zemí. Po celou dobu kurzu si děti kreativně vytváří 
svou vlastní originální učebnici, která jim pomůže 
při osvojení slovní zásoby a frází anglického jazyka 
a do budoucna jim může být vodítkem a příjem-
nou vzpomínkou na „první krůčky“ ve světě ang-
ličtiny. 

Kurzy probíhají od  října do  května. Nejmenší 
studenti se budou učit pod vedením lektorek Mar-
tiny Voňkové, DiS., a Mgr. Petry Vondroušové jed-
nou týdně po dobu 75 minut. Poslední vyučovací 
hodinu obdrží každý malý lingvista vysvědčení 
o absolvování kurzu. 
Pro dospívající a dospělé nabízíme ve školním 

roce 2011/2012 následující jazykové kurzy:

Němčina pro začátečníky, němčina pro mír-

ně pokročilé, němčina pro pokročilé, německá 

konverzace

Osvojit si znalost tohoto jazyka našich souse-
dů můžete pod vedením lektorky Hany Marklové 
a  Martiny Voňkové, DiS. Koná se jednou týdně, 
pravděpodobně v úterý a ve čtvrtek. 

Francouzština pro mírně pokročilé 

Kurz francouzštiny pod vedením lektorky 
Mgr. Jany Hojné bude probíhat v podvečerních ho-
dinách jednou týdně, pravděpodobně ve středu. 

JAZYKOVÉ KURZY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SLAVOJ

Italština pro mírně pokročilé 

Zájemci o  výuku italského jazyka mohou 
navštěvovat kurz pod vedením lektorky Miro-
slavy Průchové. Den konání kurzu bude upřes-
něn do 15. září.

 Výuka jazyků je založena na individuálním 
přístupu, maximální počet je 10 osob na kurz. 
Lekce probíhají od října do května, jednou týd-
ně, vždy 90 minut.

V  případě zájmu o  některý z  výše uvedených 
kurzů nás kontaktujte do 15. srpna. Zájemci o “an-
gličtinu hrou” mohou vyplnit přihlášku v dětském 
oddělení knihovny, o  kurzy pro dospělé a  dospí-
vající pak v  oddělení pro dospělé. Telefonicky se 
můžete hlásit na číslech 499 320 157, 721 390 348 
nebo e-mailem na adresu knihovna@slavoj.cz nej-
později do  15. srpna 2011. Bližší informace nalez-
nete na stránkách knihovny www. slavoj.cz v sekci 
Služby->Jazykové kurzy. V případě, že kapacita kur-
zu (8 – 10 osob) nebude naplněna, nabízený kurz 
se neotevře. 

Ve  čtvrtek 9. června proběhlo v  Městské 

knihovně Slavoj slavnostní vyhodnocení již 

3. ročníku projektu „Škola naruby aneb ani 

den bez čtení“ pro žáky 1. tříd. Hlavním z  cílů 
tohoto počinu bylo podpořit společné hlasité 
čtení dětem, které pak předčítajícímu jeho projev 
řádně oznámkovaly. K  naší velké radosti se nám 
v  knihovně Slavoj sešlo celkem 72 deníčků žáků 
prvních tříd ze ZŠ Strž, Podharť a Schulzovy sady, 
ale i od jednotlivých malých čtenářů. 

Pohádkového vyhlášení se zúčastnil král Abe-
cedník I., Krakonoš a také „vládkyně světa fantazie, 
příběhů a  pohádek“, známá spisovatelka a  au-

torka knih pro děti, paní Daniela Krolluperová. 
Formou diskuse představila dětem svou novou 
knihu Zmizelá škola, vydanou Ústavem pro infor-
mace ve vzdělávání. Neprozradila ale ovšem, jak to 
s jejím hlavním hrdinou Ondrou dopadne. To už si 
děti mohou zjistit právě z této knížky, kterou si kaž-
dý malý čtenář odnesl s sebou domů spolu s vlast-
noručním věnováním a podpisem autorky. Z jed-
notlivých tříd byly pak zvláštní cenou odměněny 
tři nejpečlivěji a nejzajímavěji vedené deníčky. 

Děkujeme všem rodičům, pedagogům 
a  přátelům knížek za  podporu a  přejeme Vám 
spoustu příjemně strávených chvil při dalším 
společném čtení. 

Petra Vondroušová

ŠKOLA NARUBY

Zde je na místě mé poděkování. V prvé řadě 
děkuji vedení našeho města za podporu činnosti 
knihovny. Děkuji všem žákům a  jejich učitelům 
za  vyplněná vysvědčení a  za  důvěru, se kterou 
do knihovny v minulých letech chodili a jistě stále 
budou chodit na připravované akce a besedy.

 A poslední díky patří těm, bez kterých by ani 
pěkné prostory na  stříbrnou příčku zdaleka ne-
stačily. Pomyslnou zlatou knihovnickou medaili 
tak tímto předávám všem pracovníkům knihovny, 
kteří svým profesionálním přístupem zpříjem-
ňují našim čtenářům pobyt v  knihovně. Děkuji 
své zástupkyni Haně Horáčkové a kolegyni Šárce 
Hulíkové, jejichž ochotu pomoci s výběrem knih 
oceňují každodenně čtenáři oddělení pro dospě-
lé. Děkuji Renatě Vaňurové, která precizně vedla 
oddělení pro děti až do  ledna 2011, než odešla 
na mateřskou dovolenou. Dále Gábině Novákové, 
děti i dospělí ji budou znát spíše jako skřítka Pižlu, 
za spolupráci na akcích pro děti a Františku Zoufa-
lému alias Abecedníku I. za neutuchající trpělivost 
při lektorování počítačových kurzů, pořádaných 
nejen pro seniory. Děkuji, děkuji, děkuji…

K 1. červnu jsem předala funkci ředitelky Měst-
ské knihovny Slavoj kolegyni Petře Vondroušové, 
která je dlouholetou lektorkou kurzu angličtiny 
pro předškoláky. 

Tímto bych Ti chtěla popřát, Petro, ať se Ti daří, 
ať kreativita je tvým poradcem, zkrátka aby se 
pro Tebe stala knihovnická práce koníčkem. Teď 
jsem možná trochu sobecká, ale to už je vlastnost 
a právo uživatelů, kterým jsem se od 1. června sta-
la. Hodně štěstí :).

Marta Staníková

Pokračování ze strany 1
SLAVOJ OBHÁJILA STŘÍBROVYHLÁŠENÍ CENY SDRUŽENÍ 

ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ 2011 

Představenstvo Sdružení českých spotřebitelů 
(SČS) na základě svého zasedání a dále v souladu 
se závěry zasedání Odborné komise pro ochranu 
spotřebitele v Královéhradeckém kraji, s cílem dále 
rozvíjet platformu pro propagaci fi rem uspokojují-
cích spotřebitele, vyhlašuje Cenu Sdružení českých 
spotřebitelů pro rok 2011 „Spokojený zákazník 
Královéhradeckého kraje“. Stejná soutěž probíhá 
i v Jihočeském, Karlovarském, Ústeckém, Jihomo-
ravském, Moravskoslezském kraji.

Soutěž, kterou fi nančně podporuje Králové-
hradecký kraj, se v tomto regionu koná letos po-
druhé a je vypsána pro všechny obory podnikání.

Cena se uděluje na dva roky a je prestižním 
oceněním živnostníka, malé, střední, či velké fi rmy 
s právem užívat ocenění „Spokojený zákazník“. Zá-
štitu poskytl hejtmanem Královéhradeckého kraje 
Bc. Lubomír Francem.

Návrh na ohodnocení lze přihlásit prostřed-
nictvím Regionálního kontaktního místa, které 
je zřízeno na adrese: třída Karla IV. 430, 500 02 
Hradec Králové, kontaktní osoba: Petr Krejcar, e-
mail: krejcar@regio.cz, tel.: 495 215 266 nebo pří-
mo v SČS, e-mail: spotrebitel@regio.cz. Zde stačí 
uvést své jméno a příjmení s kontaktní adresou, 
obchodní jméno navrhovaného podnikatelského 
subjektu, jeho IČ, adresu navrhované prodejny 
(provozovny) a stručné zdůvodnění předložené-
ho návrhu. Současně lze využít i internet (www.
regio.cz/spotrebitel), kde se nachází podrobnější 
informace a také formulář pro podání návrhu. 
Uzávěrka pro podání návrhů je 30.9.2011.

Petr Krejcar, Sdružení českých spotřebitelů o.s.
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Soutěžilo se v  jízdě zručnosti mezi překážkami, 
v jízdě na dopravním hřišti a testech dle pravidel 
silničního provozu a  ve  zdravovědě. První místa 
a postup do krajského kola vybojovaly týmy ze ZŠ 
Mostek, ZŠ Bílá Třemešná a SpZŠ Úpice.

Jednou z  nejzdařilejších akcí pro veřejnost, 
která proběhla na konci měsíce května, byly Prima 
hrátky v Jedničce aneb Zahradní slavnost pro děti. 
Netradiční forma, zajímavé osobnosti a  bohatý 
program přilákaly do Jedničky v sobotní dopoled-
ne 21. května více jak 250 dětí a  rodičů. Ve dvou 
hodinových blocích vystoupily nejen děti z krouž-
ků Jedničky, ale také taneční duo Radka a  Katka 
a  mažoretka Adéla Rollerová z  Nového Města 
nad Metují, devítiletá baletka Kateřina Kuklová, 
žonglérská skupina Acarya a další. Největší úspěch 
sklidilo představení kouzelníka Štěpána Šmída 
a vystoupení Davida Gránského, Michaely Doub-
ravové a Veroniky Zedníčkové. Tyto tváře, známé 
zejména z televizních obrazovek, nejen předvedly, 
co umí při svých vystoupeních, ale společně s dal-
šími vedly i hodinové workshopy, kde se přihláše-
ným návštěvníkům věnovaly a předávaly jim své 
dovednosti. Děti i  rodiče si tak mohli vyzkoušet 
například moderování s Jakubem Štěpánem (he-
rec a  moderátor Hitrádia Magic), herecký work-
shop s Tomášem Magnuskem (herec a producent 
fi lmů Bastardi a Pamětnice), muzikálový workshop 
s Davidem Gránským (fi nalista X-factoru), Michae-
lou Doubravovou (muzikálová zpěvačka a herečka 
seriálu Ordinace v  růžové zahradě) a  Veronikou 
Zelníčkovou (muzikálová zpěvačka a  herečka 
seriálů Pojišťovna štěstí a  Velmi křehké vztahy), 
žonglování se skupinou Ascarya nebo balet s Ka-
teřinou Kuklovou. Mezi další workshopy, kde bylo 
možné vyzkoušet si nejrůznější činnosti, patřily 
kytarový, taneční, mažoretkový, workshop canis-
terapie, street a  break dance, orientálních tanců, 
železničního modelářství či radioamatérský work-
shop. Velkým zpestřením bylo vystoupení a work-
shop pracovníků ZOO Dvůr Králové, kteří přinesli 
do  Jedničky exotická zvířata a  neméně zajímavě 
o nich i vyprávěli. Chybět samozřejmě nesměly ani 
tradiční aktivity jako malování na obličej, skákání 
na trampolíně, opékání buřtů a soutěže. Tuto ve-
lice zdařilou akci plánujeme zopakovat i v příštím 
roce a doufáme, že se nám to podaří stejně úspěš-
ně jako letos.

Fotografi e ze všech proběhlých akcí naleznete 
na našich webových stránkách v sekci Fotogalerie 
- akce. Za DDM Jednička Sylvie Černotová

SKVĚLÉ KVĚTNOVÉ AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE JEDNIČKA
V měsíci květnu přišla Jednička opět s pestrou 

nabídkou akcí. Mezi již tradiční patřil Den matek 

v  Jedničce. Vystoupení zájmových kroužků hu-
debních, tanečních a dramatických se každoročně 
pořádá ve  čtvrtek před nedělním svátkem Dne 
matek. Určené je zejména maminkám a babičkám, 
ale zváni jsou samozřejmě i diváci z řad mužů. V le-
tošním roce se na hodinový program dětských vy-
stoupení přišlo podívat 56 diváků.

Každoročně v květnu probíhá na Zvičině ote-
vírání turistické sezóny, pořádané sdružením Pod-
zvičinsko. I  letos byla Jednička přizvána, aby se 
spolupodílela na programu, který tuto akci dopro-
vází. Kromě soutěže O krále a královnu koloběžku 
Podkrkonoší byla pro rodiče s  dětmi připravena 
různá soutěžní a  zábavní stanoviště, malování 
na obličej, výtvarná soutěž a jízda zručnosti.

Mezi další akce, které mají ve svém konání již 
několikaletou tradici, patřila Kuličkiáda a spoluprá-
ce Jedničky na akci Den lesů, pořádanou Českými 
lesy na Hájemství. Obě akce byly určeny zejména 
mateřským a základním školám, nicméně zúčast-
nit se mohla i široká veřejnost. 

V parku Schulzovy sady, kde se tradičně ode-
hrává souboj o putovní kuličku, se letos utkalo 33 
„cvrnkačů“ kuliček. Vítězem a  ročním držitelem 
putovní zlaté kuličky se pro letošní rok stal Tomáš 
Kristen, žák ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem. 

V bohatém programu akce Den lesů, připra-
vené Lesy České republiky na 12. 5., měla svá sta-
noviště i Jednička. Děti ochutnávaly čaje z jehličí, 
šípků či kopřiv, uvařené v  kotlíku, seznámily se 
s  problematikou turistického značení nebo vy-
ráběly Krakonoše z  papíru a  malovaly svatého 
Huberta. 

Novou a  prvně nabízenou akcí byl turistický 
pochod Po  stopách Matyáše Bernarda Brauna. 
16 km dlouhá trasa pro pěší účastníky a cyklotrasa 
o  délce 26 km vedly malebnou krajinou až k  his-
torickému Braunovu Betlému a do Kuksu. Kromě 
krásných výhledů, zajímavých památek a  krásné 
přírody čekala na trase také skulptura sv.Antonína, 
dílo L. Pryšingera, do jejíž schránky mohli putující 
vložit vzkaz hraběti Šporkovi.

V  úterní dopoledne (17.5.) zaplnila Jedničku 
a  přilehlé dopravní hřiště 4 členná družstva zá-
kladních a  speciálních škol. Hodnocení malých 
účastníků okresního kola dopravní soutěže se kro-
mě pracovníků Jedničky ujali i policisté Dopravní-
ho inspektorátu Trutnov a  Městské policie Dvůr 
Králové nad Labem a pracovníci Červeného kříže. 

Městské muzeum si v letošním roce připo-
míná 120. výročí svého založení. Během exis-
tence sídlilo ve  Staré radnici na  náměstí T.G. 
Masaryka, v  Neumannově vile v  zoologické 
zahradě a nyní ho najdete v Kohoutově dvoře. 
Tento barokní areál slouží muzejním účelům 
od roku 1978, kdy byla otevřena stálá expozice 
k historii města a v roce 1998 k ní přibyla ještě 
galerie, přednáškový sál a reprezentativní vý-
stavní síň.

Muzeum se nejprve zabývalo sběratelskou 
a  vědeckou činností. Toto období je spojeno 
se jmény Antonín Schulz a  Tomáš Halík. Poz-
ději to byla hlavně činnost organizační, což 
obnášelo první pořádaní sbírkového fondu 
a vybudování první stálé expozice, která byla 
slavnostně otevřena 20. května 1923 ve Staré 
radnici. Zde je potřeba připomenout jména 
Alois Zlatník a František Psotnička. 

Městské muzeum sídlilo v radnici do podzi-
mu roku 1945, kdy získalo novou budovu – tzv. 
Neumannovu vilu (ZOO). Stěhování a instalace 
expozice proběhly v  rekordním čase. Svážely 
se předměty z radnice, ale i ze zabaveného ně-
meckého majetku. Také sami občané darovali 
různé předměty – knihy, sklo, porcelán. Dne 
28. dubna 1946 bylo městské muzeum opět 
otevřeno pro veřejnost. Tato doba je spojena 
se jmény Jaroslav Jakoubek a Jaroslav Maťátko. 

Právě Jaroslav Maťátko dal muzeu další 
rozměr. Shromáždil kolem sebe spolupracov-
níky sdružené do Vlastivědného kroužku, kteří 
se věnovali badatelské a  publikační činnosti. 
Zároveň výsledky svého bádání prezentovali 
na přednáškách a velkolepých výstavách k růz-
ným výročím našeho města. Shodou okolností 
si právě v letošním roce připomínáme 100. vý-
ročí narození Jaroslava Maťátka.

V  roce 1969 přešla tzv. Neumannova vila 
do  vlastnictví Východočeské zoologické za-
hrady, která naplánovala na  období 1970 – 
1971 generální opravu. Muzejní sbírky musely 
být uloženy do beden a odvezeny. V 70. letech 
20. století se pro potřeby muzea začal opravo-
vat Kohoutův dvůr. 

V  dnešní době městské muzeum spravuje 
přes 35 000 sbírkových předmětů, které vyu-
žívá k výstavním účelů. Nejvýznamnější expo-
náty spojené s  historií města jsou umístěné 
ve  stálé expozici. Dále organizuje přednášky, 
koncerty, dílny pro děti. Ale hlavně připravuje 
výstavy s  různou tématikou. Velice oblíbené 
jsou interaktivní výstavy pro děti a  dospělé, 
kterým se věnuje už 10 let. 

Ke  svému výročí městské muzeum při-
pravilo archeologickou výstavu. V  minulých 
dobách se muzeum účastnilo na  archeolo-
gickém výzkumu. Víme, že se Antonín Schulz 
angažoval ve  výzkumu v  roce 1911, kdy byly 
odkryty zbytky románské apsidy u  kostela 
sv. Jana Křtitele. Také členové Vlastivědného 
kroužku různým způsobem dohlíželi na  zá-
chranný výzkum v 60. a 70. letech 20. století. 
Dnes je situace jiná, změnila se legislativa a je 
lepší výzkum svěřit fundované fi rmě. Muzeum 
se v tomto případě ujalo alespoň funkce zpro-
středkovatele a  připravilo s  fi rmou LABRYS, 
o.p.s., výstavu POODHALENÁ TAJEMSTVÍ 
MĚSTA, která představuje část nových nále-
zů z probíhajícího archeologického výzkumu 
v našem městě. V expozici jsou k vidění také 
starší nálezy ze sbírkového fondu muzea. Vý-
stavu oživuje replika haltýře, která vnikla díky 
pomoci Lesů města Dvora Králové nad Labem, 
s.r.o., a fi rmy LESTAV, spol. s r.o. Věříme, že se 
Vám výstava bude líbit.

Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea

MUZEUM SLAVÍ 120. NAROZENINY

Vážení přátelé, spoluobčané a Vy všichni, kteří 
nám pomáháte!

Děkujeme. Letošní náročná akce bazén může 
díky několika úžasným lidem začít. Sice ještě ne-
máme potřebnou částku celou, ale s  přislíbenou 
fi nanční pomocí můžeme zadat fi rmě opravu ven-
kovního bazénu.

Oslovili jsme spousty lidí a  fi rem, dokonce 
i města v Královéhradeckém kraji a troufl i jsme si 
prosit i  v  Praze. A  stal se zázrak, několika lidem, 
společnostem či městům není naše práce lhostej-
ná, pochopili naši troufalost a rozhodli se pomoci 
nám. Věříme, že k 1. srpnu se děti budou moci již 
koupat. Nesetkali jsme se jen s pozitivním přístu-
pem, ale tak to bývá, i to je život. Nejsme prý tak 
reklamně mediálně známí, přesto se nám začíná 
pomaličku dařit získávat důvěru a o to větší máme 
radost. 

Stále o nás nevědí nejen naši spoluobčané, na-
tož z větší dálky, ale my se nedáme. Máme jasný 
cíl. Ukázat dětem, jaké je „obyčejné“ dětství, plné 
smíchu, radovánek a veselých zážitků.

Z Okamžité pomoci nám odešli tři sourozenci. 
Tento příběh neskončil šťastně, domů se nevrátili. 

Maminka nevyužila dané možnosti a  za  1,5 roku 
nevyřešila své problémy. Byl to nejdelší pobyt dětí 
na Okamžité pomoci se smutným koncem.

Děti přicházejí a  odcházejí. Na  čas se stanou 
součástí našeho života, ať již pracovního nebo 
osobního.

Máme novou 17,5 letou slečnu. Důvod? Vážné 
neshody s  rodiči. Někde se stala chyba a  všichni 
potřebují čas a prostor se zamyslet.

Na ozdravné pobyty k nám nyní přijely 4 ma-
minky se spoustou dětí. Rozhodli jsme se mamin-
kám dopřát trošinku příjemné relaxace. Víme, jak 
je mateřská role nádherná a obohacující, nicméně 
je také náročná a vysilující. Snažíme se zprostřed-
kovat maminkám masérské, kadeřnické a pedikér-
ské služby, aby i ony zažily pocit ozdravění a uvol-
nění. Do  budoucna služby pro maminky ještě 
rozšíříme například o služby kosmetičky, vizážistky 
apod. Však si maminky zaslouží, aby aspoň chvíli 
pečoval někdo o ně.

Zachovejte nás ve své mysli i nadále, potřebu-
jeme Vaši podporu. Děkujeme. 

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

ZPRÁVY Z DĚTSKÉ OZDRAVOVNY KRÁLOVSTVÍ
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UŽIVATELÉ DOMU ŽOFIE DĚKUJÍ

Poslední soutěží, kterou karatisté z  králo-
védvorského klubu před letními prázdninami 
absolvovali, byl Czech Open v  Ústí nad Labem. 
Poslední květnovou sobotu tuto soutěž pořáda-
la ústecká Kamura ve sportovním centru Sluneta 
na Klíších. 

Zápolit o celkem 90 pohárů a 340 medailí při-
jelo více než 400 závodníků z České republiky, Slo-
venska, Polska, Německa, Arménie, Řecka, Izraele 
a dokonce až z dalekého jihoamerického Chile. 

Soutěž probíhala na  5 zápasištích, zahajova-
lo se tradičně soutěžemi ve  stínových sestavách 
kata, kde královédvorský oddíl měl pouze jediné-
ho zástupce, Matěje Kopeckého, který ale nepo-
stoupil do dalších kol po prohře s jedním z pozděj-
ších medailistů. 

Do sportovního zápasu kumite pak nastou-
pilo všech 6 dvorských karatistů, kteří se této 

soutěže účastnili. Starším žákům Kopeckému 
a Hrnčířovi zápasy ve velké konkurenci nevyšly 
ani podle jejich představ, ani podle představ 
jejich kouče, a skončili tak bez medaile. Jejich 
starším kolegům se naopak dařilo, Kristýna 
Drápalíková obsadila bronzovou příčku v kate-
gorii dorostenek, když se jen svým nesoustře-
děným výkonem připravila o  lepší umístění. 
Mezi dorostenci zápasil Jan Dostál, který si 
rovněž odvezl bronz a  bronzové medaile vy-
bojovaly v  kategorii juniorek Simona Šedivá 
a Martina Janečková, i když každá v jiné váhové 
kategorii. 

Na závěr soutěžní sezony tuto soutěž hod-
notím velmi kladně jak vzhledem k mezinárod-
nímu obsazení, tak vzhledem k předvedeným 
výkonům.

Petr Kocmánek

DALŠÍ MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH KRÁLOVÉDVORSKÉHO KARATE

Poslední víkend v květnu se jel na dráze RC 
Cars Dvůr Králové první letošní závod seriálu O 
pohár Královéhradeckého kraje 2011 rádiem říze-
ných modelů aut v měřítku 1:10. Pro členy klubu to 
znamenalo probudit se ze zimního spánku, vzpo-
menout na dávno minulá léta a jít na subotnik (pro 
mladší generaci - dobrovolně povinná brigáda za 
dobré slovo). 

Oprava dráhy zabrala pár víkendů - a dráha 
vypadá, jako by ani zima nebyla. Počasí slibovalo 
sice přeháňky, ale odvážlivci se přesto na závody 
přihlásili. Rozjížďky začaly s mírným zpožděním, 
zato byly podbarveny romantickými tóny kapely 
AC/DC. Na dráze se jiskřilo a temně duněl lexan 
(polykarbonát, z kterého jsou zhotoveny karose-
rie). Příchozí diváci mohli sledovat nejen dění na 
trati, ale i pěkné ukázky dalších modelů: Do svahu 

šplhaly terénní Tatry 815, v jedné s nástavbou ex-
pedice byl dokonce funkční model WC (vzhledem 
k měřítku nevyzkoušeno), nesmiřitelní nepřátelé 
ruský tank KV1 a německý Tiger 1:16, úpravu oko-
lí zabezpečovaly modely traktorů John Deere s 
funkční žací lištou a secím strojem, vysokozdvižný 
vozík s kamionem Scania (na návěsu dokonalé la-
serové výpalky v zmenšeném měřítku fi rmy TMW, 
a.s.). Zpět k dění na závodní dráze. Mírná přeprš-
ka a smyky, zvláště v kategorii F1, se musely líbit i 
nezasvěceným divákům. Po přestávce a nezbytné 
porci domácích klobás na grilu se začaly jezdit 
fi nálové jízdy. Nejrychlejší kategorii Stock vyhrál 
trutnovský jezdec M. Blahovský. Kategorii Formu-
le 1 vyhrál domácí Ondřej Šrámek. Kategorii ces-
tovních vozů s pohonem zadních kol Petr Jan. Z 
domácích se mimo vítěze kategorie F 1 na stupně 
vítězů ještě podívali Martin

Volák za třetí místo v kategorii Formule 1 a Filip 
Veselý za třetí místo v kategorii Stock. Naši junioři 
Jan Řízek a Rosťa Rejl obsadili první a druhé místo 
v kategorii Formule 1 Junior. Jezdci i diváci byli se 
závody a podívanou spokojeni. Proto Klub děkuje 
nejen jim, ale i městu Dvůr Králové n.L. a fi rmám 
TMW, a.s., a Jaroslav Švorc za podporu. Další závod 
se na naší dráze koná 9.7.2011 a tímto také zveme 
jezdce i diváky zajezdit si nebo se případně podí-
vat na pokračování seriálu O pohár Královéhra-
deckého kraje 2011.

Tomáš Tlamicha

RC AUTA OPĚT VE DVOŘE KRÁLOVÉ

Velmi pěkné druhé místo vybojovaly naše 

starší žákyně v krajském fi nále Poháru roz-

hlasu v atletice starších a mladších žáků, které 
se konalo 24.5.2011 v Novém Městě nad Metují. 
Po druhém místě v okresním kole zlepšenými 
osobními výkony získaly nádherné druhé místo 
i v krajském kole. Kromě toho si přivezly i dvě 
zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile z 
jednotlivých soutěžních disciplín. Za zmínku jistě 
stojí vítězství Terezy Hajnyšové ve skoku dalekém 
skvělým výkonem 518 cm.

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNÁCH:

Skok daleký

1. místo............................... Hajnyšová Tereza 518 cm 
3. místo.................................. Házová Pavlína 450 cm
Skok vysoký 
2.místo...................................... Rutrlová Anna 136 cm 
6. místo.............................. Rychlovská Nikola 132 cm
10. místo.................................. Házová Pavlína 132 cm

Rádi bychom poděkovali prostřednictvím 
tohoto článku za  všechny uživatele Domu Žo-
fi e městu a  pečovatelské službě pod vedením 
pí. Hauke za pěkné prostředí, které zde bylo vytvo-
řeno v  rámci sociální pomoci, abychom tak řekli 
„první pomoci“. Poděkování je nejen za prostředí, 
které je vlídné a důstojné člověka, který se nachází 
v těžké životní situaci, ale které je dostatečným zá-
zemím pro vyřešení našich problémů. Prostředí je 
„téměř domácké“. Přirozeně se musíme ve svých 
potřebách uskromnit, ale to nebereme jako újmu. 
Dům Žofi e vnímáme jako novou startovní čáru. 
Pro nás pro všechny je nejen toto prostředí, ale 
i samotná pomoc nesmírně důležitá. Chápeme ji 
jako pomoc ze strany města a tedy i pečovatelské 
služby a jsme za tuto pomoc vděční. 

Žijeme zde v  dobrém kolektivu a  vzájemné 
toleranci. Snažíme si jeden druhému vycházet 
vstříc a  vzájemně si spíše pomáhat. Každý z  nás 
má jistě dost problémů a nemá smysl si ještě další 
přidělávat. Vzhledem k tomu, že máme společnou 
kuchyň, často připravujeme jídlo společně, doslo-
va „v jednom hrnci“. Tak nějak je pro nás přirozené 
se vzájemné podělit a  často i  společně stolovat. 
Myslíme, že chutná všem, přitom nikdo nezůstává 
v přípravě jídla bez práce. Jeden nakoupí, druhý 
uvaří, další uklidí atd. Vždy se nějaká ta práce na-
jde. Práce je tu ostatně dost. Svépomocí si upravu-
jeme zahradu – uklízíme dvůr, sekáme, hrabeme 
a ryjeme, tak jako každý druhý „na své zahradě“. 
Kromě jiného si sami uklízíme společné prostory, 
tím pádem tu máme čisto a uklizeno. Na zahradě 
máme možnost i  grilovat, tak si občas příjemně 
posedíme a popovídáme o svých problémech.

Aby to nevypadalo, že jen sedíme a čekáme, až 
nám někdo pomůže, je nutné také říci, že každý 
z  nás se snaží především řešit svou nepříznivou 
situaci. To je pro nás to nejpodstatnější. V  úzké 
spolupráci se sociálním pracovníkem si děláme 
osobní plán a každý z nás si hledá nové bydlení, 
neboť doba pobytu je tu omezena na jeden rok. 
Někteří hledají samozřejmě i  práci nebo příleži-
tostné brigády, jiní se snaží obnovit zpřetrhané 
vztahy. Každý má svůj malý a velký cíl. 

Naše problémy jsou nemalé. Asi nemá smysl 
se nějakým způsobem litovat, ale právě pomoc, 
kterou jsme dostali, chápeme jako pomoc, která 
je pro nás odrazovým můstkem zpět do  života. 
Všichni, jak tu jsme, jsme ztratili bydlení a  s  ním 
i část svého života. Naší snahou a cílem je vrátit se 
zpět. V této snaze nám pomáhá i vedoucí p. Pro-
kop, který nám vychází maximálně vstříc.

Myslíme si, že by do budoucna měl Dům Žo-
fi e poskytovat pomoc více lidem, neboť sami vi-
díme, jak je tato pomoc potřebná a důležitá. To, 
že vám někdo vytvoří podmínky pro to, abyste 
mohli řešit svou těžkou situaci, pro nás není sa-
mozřejmostí. Toto však člověk pochopí, až když 
je na samém dně. Právě proto vám vyjadřujeme 
své poděkování!

Uživatelé Domu Žofi e

Vrh koulí 

3. místo.................................... Rutrlová Anna 886 cm
4. místo.................................. Míčková Nikola 844 cm
Běh 60 metrů 
1. místo................................... Hajnyšová Tereza 8,45 s 
15. místo..................................... Míčková Nikola 9,45 s 
Běh 800 metrů

8. místo..................... Rychlovská Nikola 2:50,48 min.
15. místo................... Kateřina Kloudová 3:19,16 min.

V závěrečném běhu štafet na 60 metrů skon-
čily naše žákyně v sestavě Hajnyšová, Rutrlová, 
Házová a Míčková v čase 33,50 sek. těsně druhé 
a potvrdily tím svoje dobré výkony v tomto kraj-
ském fi nále Poháru rozhlasu. 

Všem členkám družstva děkuji za bojovnost 
a kvalitní reprezentaci naší školy v této prestižní 
sportovní soutěži AŠSK.

Falta Miloslav, vedoucí družstva

ZŠ STRŽ DRUHÁ V KRAJSKÉM KOLE POHÁRU ROZHLASU

Závodní auta před startem

Dům Žofi e v Bezručově ulici
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Ovacemi ve stoje skončil zahajovací koncert festivalu Hudební léto Kuks, na kterém 
v neděli 12.6. vystoupil houslový virtuóz Václav Hudeček a komorní orchestr Baroc-
co sempre giovane. Dva koncerty nabídne festival v červenci a poslední dva v srpnu. 

Plný sál nadšených dětí na benefi čním představení Foto: Tomáš Vlk

V konšelské síni Staré radnice ve Dvoře Králové nad Labem byli v pondělí 13.6.2011 oce-
něni dárci krve. Více na straně 3. Foto: Tomáš Vlk 

V loňském roce získaly atletky ze ZŠ Schulzovy sady titul vicemistryň. Letos si z republi-
kového fi nále v Domažlicích odvezly zlato! Více na straně 5.  
 Foto: archiv ZŠ Schulzovy sady

Ve středu 1.6. 2011 navštívil gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš a poslanec MUDr. Jiří Štětina. V aule gymná-
zia proběhla se studenty a pedagogy asi hodinová beseda. Více na str. 5. Foto: T. Vlk

Benefi ční představení „Babi povídej“ (24. 6. 2011 v Hankově domě) na podporu Léčeb-
ny zrakových vad uvedly mimo jiných herečka Veronika Žilková, starostka města Mgr. 
Edita Vaňková a zastupitelka Královéhradeckého kraje PharmDr. Jana Třešňáková.

Další mezinárodní úspěch zaznamenali královédvorští karatisté 28.5.2011 na soutě-
ži Czech Open v Ústí nad Labem. Bronzová Kristýna Drápalíková první zprava. Více o 
úspěšných karatistech na str. 11. Foto: archiv MěÚ

Start sidecar při letošním jubilejním 15. ročníku Ceny Františka Šťastného, který se letos 
jel 25.-26. června 2011. Podrobné informace v příštím čísle.


