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Také v  letošním roce budou stavební práce 
v  rámci výměny neefektivní parovodní soustavy 
za horkovod v našem městě pokračovat. 

V termínu od 11.4. do 8.5.2011 dojde k uza-
vírce části ulice Roháčova, a to od křižovatky s ulicí 
nábřeží Benešovo po odbočku k domovu důchod-
ců, přičemž samotná ulice nábřeží Benešovo ne-
bude stavbou dotčena. Od 9.5.2011 dojde k ote-
vření této části a  výše jmenovaná ulice bude 
uzavřena v části od odbočky k domovu důchodců 
po křižovatku s ulicí J. Bíliny. Odsud budou práce 
pokračovat ulicí Odbojářů dále směrem k ulici Mi-
lady Horákové. Teprve až bude zcela zprůjezdněna 
ulice Roháčova, dojde k překopu v křižovatce ulic 
Odbojářů a Milady Horákové. Odsud se bude po-
kračovat přes zeleň do  ulice Pod Zoo, kde práce 
potrvají do 19.06.2011. 

Vydává
město Dvůr Králové nad Labem 

Zdarma

Jarní počasí umožnilo pokračování staveb-
ních prací na  všech částech projektu „Rekon-
strukce náměstí T. G. Masaryka včetně přilehlých 
komunikací v  ulici Palackého a  J. Hory.“ Na  ná-
městí intenzivně pokračují práce na dokončení 
povrchů v jeho východní části a v části ulice Jo-
sefa Hory. 

Počátkem měsíce dubna dojde v prostoru 
náměstí ke změně organizace dopravy. Bude 
úplně uzavřena ulice Palackého a zároveň bude 
otevřen vjezd do  náměstí z  ulice Josefa Hory. 
Při vjezdu do náměstí bude možné odbočit vle-
vo a projet kolem úřadu do ulice Švehlova nebo 
rovně a následně opět doleva zpět do ulice Šve-
hlova (průjezd zejména pro zásobování). Parko-
vání bude umožněno na dokončených plochách 
parkoviště na severní a východní straně náměs-
tí (před spořitelnou a  před úřadem). Organiza-
ce dopravy v centru města se tak začíná přibližo-
vat konečnému stavu po dokončení rekonstruk-
ce náměstí. 

Dále bude počátkem dubna na dobu cca 
2 měsíců znovu uzavřen vstup do MěÚ z ná-
městí s  tím, že jak přístup do  vlastního úřadu, 
tak k úřední desce bude z ulice Komenského. 

Klimatické podmínky umožnily také vý-
razný postup prací na  stavbě čp. 83 (Regína). 
Probíhá montáž oken na  čelní fasádě budovy 

REALIZACE HORKOVODU -
DOPRAVNÍ OMEZENÍ

a na monolitu novostavby. Dokončuje se úpra-
va systému provětrávané fasády a zateplení fa-
sády směrem k čp. 84. Výrazně se pracuje také 
v samotném vnitřku budovy. Jsou hotové vnitř-
ní štuky, téměř jsou dokončeny vnitřní instala-
ce – zdravotechnika, topení a  vzduchotechni-
ka. V nově budovaném zadním traktu se začína-
jí provádět podlahy. Začínají také pracovat sád-
rokartonáři na vnitřních příčkách. Práce na čelní 
fasádě budou zahájeny v dubnu. 

Třetí fi nanční etapa našeho projektu byla 
fakticky završena 28. února úhradou 5,9 mili-
onů korun z prostředků Evropské unie na účet 
města. O  další úhradu dotačních prostředků 
bude požádáno v rámci čtvrté žádosti o platbu. 
Její administrativní a kontrolní část začne v prů-
běhu dubna.

Bližší informace o  průběhu realizace ce-
lého projektu a  schéma aktuálního doprav-
ního značení najdete na  stránkách města 
www.mudk.cz v  sekci „Rekonstrukce ná-
městí TGM“. 

Odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ TGM PO ZIMNÍ PŘESTÁVCE 
POKRAČUJE - ZMĚNY V DOPRAVĚ A PŘÍSTUPU DO MěÚ

Před výše uvedenou změnou dopravy proběhlo ve středu 23.03.2011 kontrolní měření povrchu na komunikaci za účasti 
stavební fi rmy, projektantů, vedení města i zástupců z řad veřejnosti  Foto: Tomáš Vlk

VYBÍRÁME Z USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Z 10.3.2011 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍM:

Z/44/2011 - 3. ZM 

Souhlasí se změnou termínu pro konečné vy-
účtování použití dotace na  zpracování základní 
projektové dokumentace pro rekonstrukci ope-
račních sálů nemocnice z 31.1.2011 na 30.6.2011 [...] 

Z/45/2011 - 3. ZM 

Schvaluje fi nanční dotaci ve  výši 200.000,-- 
Kč pro Městskou nemocnici, a.s., ve Dvoře Králo-
vé nad Labem na  zajištění provozu dětské LSPP 
v  roce 2011 * Schvaluje smlouvu o poskytnutí fi -
nanční dotace pro výše uvedený účel s Městskou 
nemocnicí [...]

Pokračování na straně 3

Pokračování na straně 3
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ - DUBEN 2011
Určeno pouze pro fyzické osoby!

PONDĚLÍ 18.4.2011 ÚTERÝ 19.4.2011
15.30-15.50  Lipnice - u rozvodny* 15.30-15.50  Žireč - u býv. obchodu*
16.00-16.20  Bezručova - u restaurace 16.00-16.20  Žirecká Podstráň - trafo
16.30-16.50  Březinova x Dvořákova 16.30-16.50  Heydukova - u obchodu*
17.00-17.20  u prodejny Auto Říha* 17.00-17.20  Klazarova - polovina ulice 
17.30-17.50  Macharova - parkoviště*(u čp.1798) 17.30-17.50  Raisova x Sochorova*
18.00-18.20  Roháčova x Rokycanova 18.00-18.20  Raisova x Sylvárovská
18.30-18.50  E. Krásnohorské* 18.30-18.50  Slovany*
19.00-19.20  E. Krásnohorské x Do Lánů 19.00-19.20  Smetanova - býv. prodejna*
19.30-19.50  Roháčova - u prodejny nábytku*

STŘEDA 20.4.2011 ČTVRTEK 21.4.2011
15.30-15.50  Zboží - Malibu* 15.30-15.50  Tyršova x Krkonošská
16.00-16.20  Žižkov* 16.00-16.20  Slunečná x Okružní*
16.30-16.50  Zborovská* 16.30-16.50  Čechova x Hlávkova*
17.00-17.20  sídliště Legionářská II* 17.00-17.20  Fibichova x Spoj. národů*
17.30-17.50  K. Světlé - u prodejny* 17.30-17.50  Máchova - u obchodu*
18.00-18.20  Slunečná - u školky* 18.00-18.20  Klicperova - u pekárny*
18.30-18.50  Libušina 18.30-18.50  Spojených národů*
19.00-19.20  Preslova x Rooseveltova 19.00-19.20  Verdek - u býv. obchodu*
19.30-19.50  Erbenova - před prodejnou*  19.30-19.50  Verdek - Podháj

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

Kromě nebezpečných odpadů můžete přinést i železný šrot, 
elektrospotřebiče a objemný odpad.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Veškeré odpady je nutné předávat v určeném 
čase přímo na auta do rukou pracovníků odbor-
né fi rmy a Technických služeb města.

Městská policie je pověřena přísným dohle-
dem nad dodržováním pořádku na  sběrových 
zastávkách. Kdo bude přistižen při odkládání 
odpadů mimo určený čas a místo, dostane blo-
kovou pokutu, případně s  ním bude zahájeno 
přestupkové řízení. Jedná se totiž o  přestupek 

ve  smyslu zákona č. 200/1990 Sb., §47 odst. 1 
písm. h): „Přestupku se dopustí ten, kdo neopráv-
něně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo 
odpady mimo vyhrazená místa“. Pozor, za tento 
přestupek lze uložit pokutu do 50.000,-Kč!!!

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

Ing. Eva Šírková
odbor životního prostředí (OŽP)

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM POŘÁDÁ

SBĚR ZAHRADNÍHO ODPADU 2011
Určeno pouze pro fyzické osoby!

VĚTVE - LISTÍ 
Na  níže uvedených místech budou přistaveny velkoobjemové kontejnery k  odložení zahradního odpadu.
V žádném případě nenoste jiné než uvedené druhy odpadů, obsluha - pracovník TSM - je nebude přijímat.

ČTVRTEK 7.4. 16.30-17.30 Žireč - u obchodu* Klicperova – u pekárny* Hradecká – naproti Milcomu
 18.00-19.00 Žirecká Podstráň – trafo Slunečná x Okružní* Klazarova - v polovině ulice

PÁTEK 8.4. 16.30-17.30 Verdek – Podháj - naproti čp. 69 Jiráskova x Švecova Rokycanova x Poděbradova
 18.00-19.00 Raisova x Sylvárovská Čechova x Hlávkova* E. Krásnohorské x Do Lánů

SOBOTA 9.4. 14.00-15.00 Žižkov* Smetanova–býv. prodejna* Slovany - u zahrádek
 15.30-16.30 V Lukách (býv. sad Míru)  Alešova - u zahrádek Strž - u zahrádek

PONDĚLÍ 11.4. 16.30-17.30 Pod Lesem x Purkyňova Heydukova x Luční* Kotkova x Šafaříkova*
 18.00-19.00 Tyršova x Nedbalova (u čp. 772) Dvořákova x Březinova Hradecká x Žižkova

ÚTERÝ 12.4. 16.30-17.30 Žireč - u cyklostezky Raisova x Sochorova* Na Vyhlídce x Na Výsluní
 18.00-19.00 Žireč - bytovky* Lipnice – u rozvodny* Verdek*

STŘEDA 13.4. 16.30-17.30 Zboží – u Malibu* Máchova* Rašínovo nám.
 18.00-19.00 Zborovská* Fibichova x Spoj. národů* Roháčova x Rokycanova

* Stanoviště je v blízkosti kontejnerů na papír, sklo a plasty.

POPLATEK ZA SVOZ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Vážení spoluobčané, dne 01.04.2011 nabude 
platnost nová obecně závazná vyhláška č. 8/2011, 
kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad 
a která nahrazuje stávající vyhlášku č. 2/2009.

Tato obecně závazná vyhláška stanoví popla-
tek za komunální odpad, ohlašovací a registrační 
povinnost plátce poplatku, výši a  splatnost po-
platku.

Pokud povinnost platit poplatek vznikla v prů-
běhu kalendářního roku, je poplatník povinen jej 
uhradit do jednoho měsíce od vzniku této povin-
nosti, přičemž výše poplatku se poměrně sníží 
o  část připadající na  počet celých kalendářních 
měsíců před vznikem této povinnosti.

Změny četnosti svozu, změny údajů o  plátci, 
objednávka nového svozu i  zrušení svozu stáva-
jícího budou provedeny na  základě vyplněného 
tiskopisu, který je k  dispozici v  místnosti hlavní 
pokladny.

Splatnost poplatku pro letošní rok je urče-
na ve dvou pololetních splátkách, a to k datu 
31.03.2011 a 30.09.2011.

ÚHRADY je možné provést bezhotovostním 
převodem ve prospěch účtu uvedeného na slo-
žence nebo v pokladně města Dvůr Králové nad 
Labem v těchto pracovních hodinách:

pondělí, středa 7.30 – 16.30 
úterý, čtvrtek  7.30 – 14.45
pátek  7.30 – 13.15

VÝŠE POPLATKU ČINÍ:
svoz nádoby bez vynášky:
týdenní 1.860,- Kč/rok
čtrnáctidenní  1.060,- Kč/rok
měsíční   595,- Kč/rok

svoz nádoby s vynáškou:
týdenní  2.100,- Kč/rok
čtrnáctidenní  1.180,- Kč/rok
měsíční   655,- Kč/rok

svoz kontejneru 15.600,- Kč/rok

Slevy ve výši 530,- Kč za kalendářní rok již 
nebudou poskytovány. Plátci, kteří vytvoří 
menší množství odpadu, mají možnost např. 
využít svoz s nižší frekvencí. 

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu 
je stanovena podle předpokládaných oprávně-
ných nákladů města, vyplývajících z  režimu na-
kládání s odpadem, podle počtu, objemu a frek-
vence obsluhy sběrných nádob objednaných 
plátcem poplatku. 

Poplatek za  komunální odpad je účtován 
na základě přílohy výše uvedené obecně závaz-
né vyhlášky.

POPLATEK ZAHRNUJE:

1) svoz a  likvidaci zbytkového komunálního 
odpadu,

2) poskytnutí sběrné nádoby o objemu 110 l, 
120 l, příp. 1 100 l na zbytkový komunální odpad, 

3) využití kontejnerů na separovaný sběr pa-
píru, skla a plastů, které jsou rozmístěny po měs-
tě,

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

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

odbor rozpočtu a fi nancí (RAF)

Město Dvůr Králové nad Labem a ZOO Dvůr Králové, a.s., 
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 1. ROČNÍK WORKSHOPU NA TÉMA 

VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE SUBJEKTŮ V OBLASTI 
SLUŽEB PRO OBČANY, NÁVŠTĚVNÍKY A TURISTY

Tento workshop je určen pro sub-
jekty v  oblasti poskytování služeb 
pro občany, návštěvníky a turisty. Proběhne dne 
11.4.2011 od 13:00 – 16:00 hod. v konferenčním 
salonu ZOO Dvůr Králové (možno přijít cca o  30 
minut dříve a připravit si prezentaci).

Možnost prezentace vlastních služeb prostřednictvím elektronické prezentace (max. 5 minut), 
k dispozici je stolek a židle pro další prezentaci služeb.
Přihlášky zasílejte do 6.4.2011 (elektronickou prezentaci hlaste předem).
Kontakt: servis.zoo@zoodvurkralove.cz, tel: 499 311 295.
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ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB 
V MĚSÍCI BŘEZNU
www.tsdvur.cz

• S  příchodem jarního 
počasí pracovníci 
Technických služeb 
města zahájili práce 
na úklidu města od inertních materiálů, použi-
tých při zimní údržbě. Ve spolupráci se Správou 
a údržbou silnic vyčistili a omyli příjezdové ko-
munikace. Při této činnosti používají přenosné 
dopravní značky a tímto žádají všechny spolu-
občany o jejich respektování. Následně vyčistili 
a opravili dešťové vpusti. Na některých již opra-
vených komunikacích se po  zimním období 
znovu objevily výtluky, a tak pokračují v jejich 
odstraňování a dosypávání drtí, zejména v ul. 
Palackého, Vrchlického, Pod Lesem, Vorlešská, 
v  Lipnici na  Rovinkách, v  Žirecké Podstráni 
a v dalších lokalitách. Dále zaměstnanci opra-
vili poničené dopravní značení po dopravních 
nehodách v ul. Přemyslova, polámané sloupky 
zábradlí v ul. 17. listopadu a Na Karlově.

• Zahradníci v  průběhu března provedli tvaro-
vání živých plotů na  městském hřbitově, v  ul. 
Roosweltova a  v  Živé zahradě. Pokračovali 
v kácení stromů v ul. Sylvárovská, nábřeží Jiřího 
Wolkera, v ul. Vančurova, Čelakovského, Vrch-
lického, Krkonošská a  Kollárova. Dále zpraco-
vávají dřevní odpad na dřevní štěpku dovážený 
občany města na  sběrný dvůr. Tento materiál 
bude použit místo mulčovací kůry na městské 
pozemky.

• Dne 20. 3. 2011 byla ukončena sezóna na zim-
ním stadionu, byla rozpuštěna ledová plocha 
a následovaly práce na úklidu a údržbě haly. 

• V  návaznosti na  změnu času je zahájen letní 
provoz sběrného dvora od 1. 4. 2011: 

 pondělí  -  13.00 hod. -  18.00 hod.
 úterý  - zavřeno
 středa  -  7.30 hod. -  11.30 hod.
 čtvrtek  - zavřeno
 pátek  - 13.00 hod. -  18.00 hod.
 sobota  -  8.00 hod. -  12.00 hod. 

Jiřina Kubíčková
asistentka ředitele TSM

SLOŽENKY 
NA ÚHRADU NÁJEMNÉHO 

Město Dvůr Králové nad Labem oznamuje 
občanům, že nebudou rozesílány složenky 
na úhradu nájemného za pronajaté pozemky.

Nájemné je nutné uhradit nejpozději 
do 30.06.2011.

Platbu nájemného lze poukázat na účet prona-
jímatele č. 187580614/0300, vedený u  pobočky 
ČSOB Dvůr Králové nad Labem, nebo v pokladně 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem pod 
přiděleným VS 8011........., který je uvedený ve vaší 
nájemní smlouvě. 

V  případě nejasností nás kontaktujte na  tel: 
499  318  148 (paní Vacková), e-mailu vackova@
mudk.cz anebo osobně na odboru RIM-EMM, kte-
rý se nachází na náměstí T.G.Masaryka čp.35 - bu-
dova bývalého STROJTEXU, v prvním patře vpravo. 

Lenka Vacková
odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ
Z  důvodu seminářů k  problematice občan-

ských průkazů, cestovních dokladů a matrik bude 
dne 14.04.2011 uzavřeno pracoviště dokladů 
a dne 28.04.2011 pracoviště matriky. Děkujeme 
za pochopení. Jana Kudrnáčová

odbor všeobecné vnitřní správy (VVS)

Zhruba v 2. polovině června budou práce 
pokračovat ulicemi Štefánikova, Elišky Krás-
nohorské a  Borovičky. O  přesných termínech 
vás budeme v  předstihu informovat. Harmono-
gram prací pro rok 2011 včetně mapky naleznete 
na stránkách www.mudk.cz v sekci Městský úřad 
– realizace horkovodu.

Zároveň tímto prosíme obyvatele, aby byli 
shovívaví k  případným dopravním omezením, 
jež realizace stavby způsobí. Tato omezení jsou 
pro provedení akce nezbytná a  byla vyvinuta 
snaha je co nejvíce minimalizovat.

SEZNAM KONTAKTŮ
Za zhotovitele stavby
Jaroslav Přívratský, ČEZ, a.s. - 606 758 621
Ing. Václav Kučera, EVČ, s.r.o. - 724 185 960
Jaroslav Pavlík, Viamont, a.s. - 725 806 430

Za město
Pavel Kmoníček, TSM
Tel.: 605 233 258, kmonicek@tsdvur.cz
Jan Sedláček, vedoucí odboru dopravy a SH 
Tel.: 499 318 256, sedlacek@mudk.cz
Kateřina Kašparová, odbor dopravy a SH
Tel.: 499 318 102, kasparova@mudk.cz
Marie Kadrmasová, odbor RIM
Tel.: 499 318 152, kadrmasova@mudk.cz

Kateřina Kašparová
odbor dopravy a silničního hospodářství(ODP)

Pokračování ze strany 1
REALIZACE HORKOVODU

Z/75/2011 - 3. ZM 

Bere na  vědomí, že Tělovýchovná jednota 
Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wol-
kera 137, nesplnila podmínky dané smlouvou 
o  poskytnutí dotace z  rozpočtu města schvá-
lenou usnesením č. 772/2010 - 24. ZM ze dne 
23.09.2010 * Souhlasí s  prodloužením termínu 
do  9.5.2011 pro splnění podmínky vycházející 
z  doporučení auditora a  s  tím, že poskytovatel 
dotace může rozhodnout o vrácení nebo krácení 
dotace, v případě nedodržení podmínek dotace 
příjemcem stanovených v čl. V schválené smlou-
vy o poskytnutí dotace [...] 

Z/78/2011 - 3. ZM

Schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu měs-
ta na podporu sociálních služeb a služeb souvi-
sejících se sociální oblastí a na podporu zdravot-
nictví nad 50 000,- Kč následovně: 

Diakonie ČCE 
nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem 
- pečovatelská služba 95 000,- Kč 
- denní stacionář 90 000,- Kč 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem 
Palackého 99 
- osobní asistence 60 000,- Kč 
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

100 000,- Kč 

Oblastní charita Červený Kostelec 
5. května 1170, Červený Kostelec 
- domov pro osoby se zdravotním postižením 

90 000,- Kč 
- odlehčovací služby 90 000,- Kč 

Z/79/2011 - 3. ZM 

Schvaluje přijetí dotace na  projekt „Rekon-
strukce muzea - nová expozice pro turisty a ná-
vštěvníky města“ ve výši 11.279.860,71 Kč [...]

Přesné znění úplných textů všech usnese-
ní ZM je dostupné na  stránkách města www.
mudk.cz. Na stejném místě je dostupný i audi-
ozáznam ze zastupitelstva.

Pokračování ze strany 1
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

MĚSTO VYHLAŠUJE 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ky Městské knihovny Slavoj ve Dvoře 
Králové nad Labem, Tylova 512, Dvůr Králové 
nad Labem - na dobu určitou.

Požadavky na uchazeče:
· dosažení věku 18 let, způsobilost k právním 

úkonům 
·  samostatnost, časová fl exibilita
·  občanská a morální bezúhonnost
·  dobrý zdravotní stav
·  řidičské oprávnění skupiny „B“ 
·  organizační a řídící schopnosti 

Požadované vzdělání: 
· vysokoškolské vzdělání

Požadované znalosti: 
· znalost zákonů č. 128/2000 Sb., o  obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zně-
ní pozdějších předpisů, č. 143/1992. Sb., 
o platu a odměně za pracovní pohotovost 
v rozpočtových a v některých dalších orga-
nizacích a  orgánech, ve  znění pozdějších 
předpisů, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve  zně-
ní pozdějších předpisů, č. 257/2001 Sb., 
o  knihovnách a  podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a  informačních 
služeb (knihovní zákon), ve  znění pozděj-
ších předpisů

· dobrá znalost práce na PC
· praxe v oblasti knihovnictví výhodou
· zkušenosti v řízení organizace či vedení ko-

lektivu výhodou 
· znalost automatizovaného knihovního sys-

tému (např. Clavius) výhodou 

Přihláška musí obsahovat tyto náleži-
tosti:

· jméno, příjmení a titul, datum a místo naro-
zení, státní příslušnost, místo trvalého po-
bytu, číslo občanského průkazu, telefonic-
ké spojení, datum a  vlastnoruční podpis 
uchazeče/ky 

K přihlášce doložte:
· doklad o  nejvyšším dosaženém vzdělání 

(úředně ověřenou kopii)
· čestné prohlášení o  průběhu všech před-

chozích zaměstnání a délce praxe vč. časo-
vého vymezení

· strukturovaný životopis
· stručná koncepce rozvoje knihovny (max. 

rozsah 2 stránky formátu A4)
· výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 

popř. doklad o jeho vyžádání
· čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona 

č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé 
další předpoklady pro výkon některých 
funkcí ve  státních orgánech a  organiza-
cích České a  Slovenské federativní repub-
liky, České republiky a Slovenské republiky, 
ve znění pozdějších předpisů (nedokládají 
uchazeči narození po 01.12.1971)

Předpokládaný nástup: 01.07.2011 (pra-
covní poměr na dobu určitou – zástup za ma-
teřskou dovolenou). Platové zařazení dle 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve  veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů - plato-
vý tarif v 11. platové třídě.

Místo a lhůta pro podání přihlášky:
Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí 

T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad La-
bem, do 6.4.2011. Obálku označte „Knihovna 
Slavoj – neotevírat“.
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CO SE TAKÉ MŮŽE STÁT ANEB 
NEVDĚK SVĚTEM VLÁDNE…

Je krásné, slunečné zimní odpoledne. Slunce 
se opírá do  posledních zbytků sněhu a  dává tak 
najevo sílu, se kterou bude už brzo vládnout jaru. 
Zkrátka konečně den, který nemá chybu. Všechno 
běží jako po  drátkách, slunce dodává lidem sílu 
a ti v očekávání jara jsou najednou lepší, veselejší 
a bez depresí. Nic však netrvá věčně. Letargii slu-
nečného odpoledne prořízne na  služebně měst-
ské policie zvonění telefonu. Dozorčí městské poli-
cie ihned reaguje (1). Hlas v telefonu úpěnlivě žádá 
o pomoc pro člověka v ohrožení života (2).

Po krátké instruktáži vyjíždí na místo události 
první hlídka strážníků (3 a 4). Po zběžné kontrole 
na místě a zjištění, že se jedná o skutečné ohrožení 
života a zdraví člověka, žádá hlídka přivolání vozu 
rychlé lékařské pomoci na místo. Při krátkém roz-
hovoru s dozorčím služby posílá operátor záchran-
né služby (5) na místo vozidlo RZS s posádkou (6, 7 
a 8). Příjezd sanitky RZS na místo trvá jen několik 
minut. Lékař i paramedik potvrzují podle vnějších 
příznaků ohrožení života a  žádají okamžité ote-
vření objektu. Protože ohrožená osoba se nachá-
zí v uzavřeném objektu, do kterého se lze dostat 
jedině násilným způsobem, rozhodují se strážníci 
k otevření objektu s pomocí hasičů. K tomuto úče-
lu jsou dozorčí službou přivolání na  místo hasiči 
královéhradeckého hasičského záchranného sbo-

ru. Do doby, než přijedou hasiči, se strážníci i zdra-
votníci snaží boucháním na  okna a  dveře přimět 
k reakci ohroženou osobu uvnitř. Osoba nereagu-
je. Příjezd družstva hasičů (9, 10, 11 a 12) doprovází 
další hlídka strážníků (13 a 14), aby na místě, v úzké 
jednosměrné ulici, řešila nepřehlednou dopravní 
situaci a vytvořila ostatním přítomným prostor pro 
bezpečnou práci. Na  místo se rovněž dostavuje 
velitel městské policie (15), aby dohlížel na průběh 
práce v  tomto mimořádném případu a  zároveň 
provedl fotodokumentaci místa a průběhu zákro-
ku. S ním se případem zabývá už patnáct (15!) lidí. 

Modré majáky sekundují slunci a ozařují okolí. 
Přihlížející se dohadují o tom, co se tu vlastně sta-
lo. Minuty běží, ohrožená osoba stále nereaguje 
na naléhavé podněty zvenku, na volání, na klepá-
ní ani na  bouchání. Hasiči nacvičeným pohybem 
nasazují na  cylindrickou vložku zámku speciální 
páčidlo a začínají otevírat dveře a pak….

A  pak nastává veliká, neuvěřitelná pointa to-
hoto příběhu. Osoba v ohrožení náhle vstává a jde 
otevřít. Ten člověk, který byl (se jevil) ještě před mi-
nutou v ohrožení života a svým chování zburcoval 
celý integrovaný systém, teď k údivu všech přítom-
ných přichází ke dveřím a zevnitř je odmyká. Jaké 
je překvapení hasičů, zdravotníků i policistů, když 
jim začne sprostě a neomaleně nadávat a posílat je 
„někam“. Vliv alkoholu je patrný, když výpary z de-
chu bezpečně zasáhnou nosy všech přítomných. 
Takové chování poněkud kazí dojem ze šťastného 
konce zákroku a zvláště poté, co si zachraňovaná 
osoby vymyslí historku o  tom, že v  objektu vů-
bec nebyla, že jí nic není, že jí nikdo nemohl vidět 
ve  stavu připomínajícím ohrožení života. Nikdo 
nechápe jeho snahu přesvědčit přítomné o vlastní 
pravdě ve chvíli, kdy všichni dobře viděli, k čemu 
zde došlo. Jedinou starostí oné „zachráněné“ oso-
by je, kdo zaplatí poškozenou cylindrickou vložku.

Inu, jak říká klasik: „Nevděk světem vládne“. 
Ještě že záchranářů nebylo v té době potřeba ně-
kde jinde. A kdo to zaplatí? Všichni!

Příběh se skutečně stal a  zřejmě bude mít 
svou dohru.

VE ZKRATCE
Chodník jako parkoviště na pokračování!

„A protože domluvy zcela zjevně nestačí, při-
bude blokových pokut!“ Tak končil článek v mi-
nulém čísle novin. Protože i nadále dochází v řadě 
případů k parkování na chodnících, bude MPDK 
pokračovat v přísných represivních opatřeních.

FOTOGRAFIE S OTÁZKOU

PRANOSTIKA NA MĚSÍC DUBEN
 Zdroj: http://www.pranostik.cz/

 „Dubnové počasí nevyslovíš.“ 

Přejeme všem, aby všechno ostatní bylo sro-
zumitelné. A nejen v dubnu.

Bc. Jindřich Hauke, určený strážník MPDK

JARO PŘICHÁZÍ DO ŽIRAFY
Jaro už svými slunečními paprsky zaťukalo 

na okna a zve nás ven. Žirafka má k dispozici za-
hrádku za domem, kde sídlí. Děti si mohou na za-
hrádce hrát na pískovišti, pohoupat se na koníkovi 
nebo v autíčku, klouzat se na skluzavce a pohrát si 
v dřevěném domečku. Při hezkém počasí můžeme 
využít cvičební nářadí (kužele, překážky, lávky) 
a  vytvořit opičí dráhu, na  které si děti vyzkouší 
svou šikovnost. Přijďte pobýt se svými dětmi nebo 
si popovídat s  jinými maminkami. Využijte mož-
nosti narušit domácí stereotyp a  vyčistit si hlavu 
v jiném prostředí. Srdečně vás zveme.

Na  konci dubna vyrazíme s  dětmi na  společ-
ný tajný výlet na kolech. Sledujte stránky Žirafky, 
protože výlet se uskuteční za  předpokladu hez-

kého počasí. Termín tedy může být určen „ze dne 
na den“. Trasa bude vedena méně frekventovaný-
mi silnicemi bez kopců, aby mohli jet i starší sou-
rozenci mrňat, která povezou maminky (nebo i ta-
tínkové) na kolech. V cíli bude připravena odměna 
pro dospělé i děti. Tak namažte řetězy, dofoukněte 
kola a zkontrolujte přilby, ať můžete jet s námi.

Chtěli bychom poděkovat panu Pištovi z  fi r-
my DKNL a  fi rmě Epos CZ za  fi nanční podporu 
březnového karnevalu a Městské knihovně Slavoj 
za  spolupráci. Velký dík také patří všem mamin-
kám, které se podílely na  bezproblémovém prů-
běhu jarního bazárku.

Kontakt: tel: 604 433 355, Mgr. Linda Mocová, 
email: mczirafa.dknl@centrum.cz

http://mc-zirafa.wz.cz nebo www.mudk.cz

Jaký druh psychického postižení přinutí člověka ke krá-
deži poklopu šachty?

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

Německý ovčák a malý kříženec, oba psi nalezení společ-
ně, oba starší, milí společníci na zahradu

Německý ovčák - mladý, dlouhosrstý a  temperamentní 
pes, vhodný jen do rukou zkušeného pejskaře

Janek - roční kříženec drsnosrstého jezevčíka s  velkým 
temperamentem a náklonností k lidem
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ZŠ SCHULZOVY SADY
Základní škola Schulzo-
vy sady, Dvůr Králové 
n.L. zve šesťáky z  města 
i okolí pro šk.rok 2011/12 
do  matematické třídy 
a třídy cestovního ruchu. 

Více informací na
www.zsschsady.cz.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
NA GYMNÁZIUM

S  uzávěrkou tohoto listu končí také obvyklý 
termín pro podání přihlášky ke středoškolskému 
studiu. Dosud jsme obdrželi 69 přihlášek do čtyř-
letého a 32 do šestiletého oboru. Na základě zku-
šeností z minulých dvou let, kdy žáci podávali až 
tři přihlášky, je jasné, že téměř všichni skuteční zá-
jemci o studium na našem čtyřletém gymnáziu 
mají šanci na přijetí. Mezi přihlášenými jsou totiž 
také žáci ze sousedních měst, kteří budou s nej-
větší pravděpodobností přijati na místním nebo 
pro ně nejbližším gymnáziu. Z Trutnova máme 15 
přihlášek, z Jaroměře a Žacléře po třech, přihláš-
ky máme i ze vzdálenějších míst (Nová Paka, Hra-
dec Králové, Borohrádek). Pokud zájemce o stu-
dium na naší škole dostane po 26., resp. 29. dub-
nu, kdy se konají přijímací zkoušky, rozhodnutí 
o nepřijetí, je nutné, aby se jeho zákonný zástup-
ce odvolal. Jedině na  základě odvolání lze totiž 
změnit rozhodnutí a  na  uvolněná místa po  žá-
cích, kteří dají přednost jiné střední škole, při-
jmout uchazeče původně nepřijaté. 

Neuspokojivý počet přihlášek máme do šes-
tiletého studia. Z královédvorských škol je jich 16 
ze ZŠ Schulzovy sady, šest ze ZŠ Strž a po dvou 
ze ZŠ 5. května a  ze ZŠ Podharť. Z  mimodvor-
ských škol jsme obdrželi jen dvě přihlášky, a  to 
z  Bílé Třemešné a  z  Jaroměře. Protože můžeme 
přijmout 30 žáků, prodlužujeme termín k podá-
ní přihlášky do šestiletého gymnázia do 8. dubna. 

Připomínám ještě, že bez přijímacích zkou-
šek budou přijati žáci 7. tříd, kteří v  posledních 
třech pololetích prospěli s vyznamenáním. Ucha-
zečům, kteří musí absolvovat přijímací zkoušky, 
nabízíme konzultace z matematiky (středa 30.3.) 
a  z  českého jazyka (středa 6.4.) vždy od  14:30 
v  budově gymnázia. Konzultace jsou ve  stej-
ných termínech určeny také pro žáky z 9. tříd, ale 
v opačném pořadí předmětů.

RNDr. Vladimír Hušek

ZŠ SCHULZOVY SADY
A PROJEKT EKOPOLIS

Naše ZŠ Schulzovy sady se jako jedna z mála 
škol královéhradeckého kraje zapojila do  pro-
jektu EKOPOLIS. Cílem projektu je seznámit 
žáky s  atraktivní stolní didaktickou hrou, která 
je široce využitelná při výuce průřezového té-
matu environmentální výchova. Každý žák se 
ocitá v roli starosty, který postupně buduje svoje 
městečko a  musí při tom vhodně skloubit eko-
nomické, sociální i ekologické aspekty. Žáci jsou 
ve hře postaveni do modelových situací, kdy se 
musí samostatně rozhodovat a jejich úspěch zá-
visí na schopnosti zohlednit v průběhu hry různé 
jevy a souvislosti z oblasti vztahů člověka k okol-
nímu prostředí.

Někteří naši žáci 8. a 9. ročníků ekologických 
tříd už měli tu možnost vyzkoušet si postavit 
vlastní města. Mnohdy zjistili, že vžít se do úlohy 
starosty a řešit jeho problémy není vždy jedno-
duché. Pokud si i  vy chcete vyzkoušet postavit 
vlastní město, navštivte www.ekopolis.cz, kde 
bude vaším protivníkem „robostarosta“.

Mgr. Zuzana Mertlíková
MASOPUSTNÍ VESELÍ 
V PODHARTI

Ve  čtvrtek 3.3. se už od  časného rána dalo 
na  podharťské škole tušit, že tento den bude 
v duchu jedné z nejveselejších lidových slavnos-
tí-masopustu.

Díky sponzorům z  řad rodičů byl tento pro-
jektový den velice příjemný a  voňavý. Prasátko 
viselo na háku už za  tmy, aby hned zrána mohl 
pan řezník Maršálek zatopit pod kotlem, a pak už 
se jen linula po škole celé dopoledne vůně zabí-
jačky.

Nejvyšší ročníky tradičně loupaly brambory 
a  obalovaly řízky, zatímco jejich spolužáci plnili 
úkoly na  jednotlivých stanovištích a  kolem 10. 
hod. se před školou začali houfovat podharťš-
tí spoluobčané, aby svou přítomností přispěli 
k maškarnímu veselí. ¨

I sluníčko si nenechalo ujít celou tu nádheru, 
a tak mohl masopustní průvod slavnostně vyra-
zit do ulic. Nechyběl ani harmonikář s písničkami 
a řada bicích nástrojů, tradiční ženich s nevěstou, 
kominíček a  vodník, kteří byli podpořeni řadou 
nápaditých a zajímavých masek z rukodělné vý-
roby domácností i  školní výuky. Děvčata z  vyš-
ších ročníků upekla koláčky, které pak rozdávala 
přihlížejícím po celé trati, a sklidila zaslouženou 
hlasitou pochvalu.Dokonce vybrala drobné fi -
nanční příspěvky, které zašleme humanitární 
organizaci. Nezapomenutelná nálada provázející 
průvod byla završena voňavým obědem pro kaž-
dého žáka naší školy. Tlačenka a jitrničky, které se 
vyráběly až odpoledne, čekaly na děti druhý den 
ke svačině a byl o ně velký zájem. 

Děkuji touto cestou významným sponzorům

(panu Janákovi, Teichmanovi, Žižkovi i Křen-
kovi, fi rmě řeznictví Libor Šrol), bez nichž by se 
masopust neuskutečnil. 

Masopust se vydařil a  ohlasy na  něj už nyní 
napovídají, že se jej příští rok pokusíme zopako-
vat. 

Mgr. Stanislava Vojtíšková

NEVŠEDNÍ HUDEBNÍ ZÁŽITEK 
V MŠ DRTINOVA

Ve středu 16. února přijela do naší školky ná-
vštěva z „pravého českého Skotska“. Navštívil nás 
dudák z Peříkovic u Trutnova a dětem zprostřed-
koval nevšední hudební zážitek.

Nejprve děti ohromil hrou na tento majestát-
ný hudební nástroj a potom si s nimi popovídal 
o specifi ckých znacích Skotska. Vysvětlil dětem, 
že sukně (kilty) nosí ve Skotsku výhradně muži. 

Děti si uvědomily, co všechno je potřeba za-
pojit do hry na dudy, a samy poznaly podobnost 
s hrou na fl étnu, kterou malí muzikanti z kroužku 
fl étniček také ovládají. Dudák si pro děti nacvičil 
píseň „Adámku náš“, kterou jsme si s ním společ-
ně zazpívali, a následně ho děti doprovodily hrou 
na rytmické hudební nástroje.

 Nakonec se s  námi dudák rozloučil tradič-
ní skotskou písní Auld Lang Syne a vyfotil se jak 
s třídou Ježečků, tak s třídou Žluťásků.

Návštěva nevšedního muzikanta nás všechny 
nadchla a domluvili jsme si další koncert na let-
ní dny, kdy bude možno koncertovat na  zahra-
dě a zvuk dud si pořádně vychutnat v otevřeném 
prostoru.

Děkujeme za  návštěvu a  moc se těšíme 
na další spolupráci.

Za mateřskou školu E. Motlová a P. Chebenová

Vážení občané, na základě nutnosti řešit sou-
časný nepřehledný stav ulic a  adres nemovi-
tostí a  v  souladu s  § 29 zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, a § 29 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších před-
pisů) a s vnitřním předpisem města Dvůr Králové 
nad Labem č. 15/2009 Zásady o tvorbě uličního 
názvosloví, označování ulic a  dalších veřejných 
prostranství a číslování budov ve městě Dvůr Krá-
lové nad Labem článek 3, bod 13 a 14 rozhodla 
rada města na svém 8. zasedání zveřejnit záměr 
dát občanům možnost vyjádřit se nebo navrh-
nout nové názvy ulic.

Jedná se o následující oblasti:

1. Lokalita ulice Tyršova 

Tyršova 575, Tyršova 652, Tyršova 653, Tyršo-
va 654, Tyršova 657, Tyršova 674, Tyršova 676, Tyr-
šova 677, Tyršova 772, Tyršova 939, Tyršova 969, 
Tyršova 1047, Tyršova 1117, Tyršova 1258, Tyršo-
va 1891, Tyršova 2010, Tyršova 2131, Tyršova 2161, 
Tyršova 2192, Tyršova 2238, Tyršova 2281, Tyršova 
2282, Tyršova 2283, Tyršova 2284, Tyršova 2458, 
Tyršova 2464, Tyršova 2661, Tyršova 2785, Tyršova 
2848, Tyršova 2849, Tyršova 2915, Tyršova 2990, 
Tyršova 3002, Tyršova 3079, Tyršova 3080, Tyršo-
va 3089, Tyršova čev. 13, 48, 49, 115, 150, 199, 5316.

2. Lokalita ulice Pod Hřištěm 

Pod Hřištěm 2126, Pod Hřištěm 2179, Pod 
Hřištěm 2221, Pod Hřištěm 2222, Pod Hřištěm 

2223, Pod Hřištěm 2973.

3. Lokalita ulice Ve Strži

Ve Strži 149, Ve Strži 1794, Ve Strži 1829, Ve Str-
ži 1901, Ve Strži 1975, Ve Strži 2252. 

Přesné mapy lokalit jsou zveřejněny na měst-
ských internetových stránkách na adrese www:-
mudk.cz v odkazu - Nové názvy ulic a na anket-
ních lístcích.

Způsob vyjádření nebo předložení návr-
hu:

–  vyplněný anketní lístek, který občané obdr-
želi, podaný na evidenci obyvatel pí Kirscho-
vé, na podatelnu nebo recepci MěÚ,

–  písemný návrh adresovaný p.  J. Kirschové, 
evidence obyvatel,

–  přes internet na e-mailovou adresu: kirscho-
va.jaroslava@mudk.cz,

–  ústním podání pí J. Kirschové, evidence oby-
vatel, příp. podatelna.

Termín předložení návrhu – nejdéle do 30. 
března 2010.

Předložené návrhy budou projednány v od-
borných komisích RM, předloženy k  posouzení 
radě města a ke konečnému rozhodnutí zastu-
pitelstva města. 

Bc. Kateřina Červená
odbor všeobecné vnitřní správy (VVS)

POJMENOVÁNÍ NOVÝCH ULIC 
V LOKALITĚ TYRŠOVA, POD HŘIŠTĚM A VE STRŽI

  Foto: achiv MŠ Drtinova



PLASTOVÁ OKNAPLASTOVÁ OKNA
LUŠTINEC LIBOR
REHAU SCHŰCO

TEL: 605 451 234
DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

V bývalé prodejně keramiky
ve spojovací ulici mezi kostelem 

a Šindelářskou věží

Slevy až 45%
Po – Pá 9 – 12 hod.  14 – 17 hod.

Pronájem v areálu Pronájem v areálu 
na Slovanechna Slovanech

• výrobních, skladových pros-
tor 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

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

TRIGA REALITY realitní kancelář 
Náměstí TGM čp. 82, Dvůr Králové nad Labem

nabízí:

-byt 1+1 OV Dvůr Král.,56 m2,centrum-pěší zóna,nutná kompl.rekonstrukce,pěkný  610.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Dvůr Král.,60 m2,pěší z.,ke kompl.rekonstrukci,vys. stropy,zajímavé  649.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Dvůr Král.,34 m2,zděný,příz.,u kostelíčka,výb.stav vč.kuchyně,volný  670.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Trutnov,32 m2,Horní Předměstí u Alberta,zděný,2NP,ihned volný  599.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Vlčkovice v Podkrk.,45 m2,2.p.,zděný,část.rek.,pěkný,se zahradou  570.000,-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.,56 m2,3.p.,cihla,prostorný,pod ZOO,ihned volný,nutné vidět  948.000,-Kč 
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,2 p.,nadstandard,zděný,kompl.rek.,komf.bydlení  1,590.000,-Kč
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,49 m2,zděný,volný.V případě:nájmu-4.000,-Kč/měs.+ink.,koupě: 899.000,-Kč
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,2+1,48 m2,zděný,2p.,kompl.revital.vč.oken,pěkný,volný  999.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,73 m2,zděný,nové ústř.plyn.topení s kotlem a kuchyní  1,130.000,-Kč
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,57,7 m2,kompl.rek.,příz.,zděný,nová kuchyň, s terasou  1,190.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,57m2,panel,balkon+lodžie,zděné j.,nová okna, klidná lok.  1,270.000,-Kč
-byt 3+1 OV Trutnov,90 m2,kompl.revital.,nová okna,u Kaufl andu,prostorný  1,550.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Úpice,67 m2,panel,nová okna,zvýš.přízemí,centrum,pěkně řešeno  930.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Kohoutov,73 m2,zděný,zvýš.příz.výb.stav,krb.kamna,nová kuchyň  750.000,-Kč
-dr.byt 3+1 Dvůr Král.,62 m2,posl.p.,nové okna,balkon+zaskl.lodžie,dobrý stav  1,290.000,-Kč 
-dr.byt 3+1 Trutnov - HSM,72 m2,panel,rekonstrukce,převod do OV možný  1,280.000,-Kč 
-rod.dům řad.Dvůr Král.,4+1,412 m2,výb.stav,garáž,pěkný slunný pozemek,volný  2,590.000,-Kč 
-rod.dům Dvůr Král.,4+1,1+1,poz. 651 m2,bazén,garáž,výb.stav,krb,lukrativní  3,199.000,-Kč 
-rod.dům V.Vřešťov,3+1,232 m2,rekonstrukce 2006,výb.stav,bazén,2xlodžie  1,590.000,-Kč 
 -rod.dům Jaroměř,8+1,2402 m2,centrum,výb.stav,bydl.+podnikání,lukrativní  3,990.000,-Kč
-rod.dům Vítězná-Kocléřov,2+1,1783 m2,nová fasáda,k vnitřní rek.,sleva ano! 1,690.000,-Kč
-rod.dům Vítězná-Huntířov,6+kk,812 m2,výb.stav,vč.garáže,prostorný,slun.  1,950.000,-Kč 
-rod.dům Kuks,histor.centrum,2x3+1,1x4+1,pozemek 669 m2,lukr.nabídka  4,300.000,-Kč 
-rod.dům Heřmanice-Slotov,4+1,4298 m2,dobrý stav,garáž,volné,sleva možná!  999.000,-Kč 
-rod.dům Zdobín,podíl ¾ na celku, a to: 5+1,1342 m2,zajímavé,býv.usedlost 899.000,-Kč 
-rod.domek Havlovice,rozestavěný,1789 m2,nyní 2+1,slunné klid.místo,zajímavé  650.000,-Kč 
-rod.domek Rtyně v Podkrk.,2+1,549 m2,nové přípojky,zděné,centrum,dobrý st. 899.000,-Kč 
-rod.domek Bílé Poličany,3+1,přízemí po rek.,ihned k bydlení,poz. 327 m2  1,390.000,-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  1,880.000,-Kč 
-staveb.pozemek Bílá Třemešná,663 m2,oploceno, ÚP ano,mírný svah, výhled  250.000,-Kč 
 -staveb.pozemek Mostek,12 880 m2,lze rozdělit,ÚP obce,všechny sítě,u lesa  200,-Kč/m2
-zahrádka s chatkou Dvůr Králové,585 m2,Strž,nájemní sml.na dobu neurčitou  65.000,-Kč 
-roubená chalupa B.Třemešná,2+1,202 m2,výb.stav,ihned volné,lze trvale bydlet  899.000,-Kč 
-poloroub.chalupa Vítězná-Huntířov,2+1,740 m2,v rekonstrukci,kousek DK  750.000,-Kč 
-rekr.chata Velký Vřešťov,3+1,677 m2,dřevěná,zděné základy,výhled na rybník  450.000,-Kč
-rekr.chata Úpice,u hvězdárny,2+1,poz.1454 m2,zděná,výb.stav,výhled do údolí  590.000,-Kč
-garáž Dvůr Králové,lok.Strž,21 m2,zděná,řadová,vč.elektřiny,výborný stav  98.000,-Kč 
-garáž Dvůr Králové,lok.5.květen,21 m2,řad.,výb.stav,el.230/400,lze jako dílna  105.000,-Kč 

• 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

•  SBD nabízí družstevní byt 2+1 v lokalitě Strž
 min. cena 790 tis. Kč,
 INFORMACE NA TEL. 604794189

•  Pronájem restaurace „U Šmídů“ 
v Bílé Třemešné 
Kontakt.-Tel: 777614771

TEXTOVÁ INZERCE

V ÝKUP KOVŮV ÝKUP KOVŮ
ekologická likvidace autovraků

likvidace strojních zařízení
železo, barevné kovy

Provozovna: 
Slovany 3051 

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

so 8. – 12. hod

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

v   p ř í p a d ě  v ý h r y :

 ANO NE

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

pověď 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 25.4.2011.

Řešení z NKR 2/2010 naleznete v článku vedle fotografi e.

Výherci z NKR 2:
1. místo -Božena Voňková, R.A.Dvorského 2072
2. místo - Eva Skřivánková, Na vyhlídce 2241
3. místo - Josef Valenta, Štefánikova 1981

Výhru je možné si vyzvednout 
v městském informačním centru

NOVÍ 
OBČÁNCI 
MĚSTA
V únoru 2011 se v na-
šem městě narodilo 
6 občánků - 3 chlapci 
a 3 děvčata.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

SŇATKY
V měsíci únoru byl uzavřen 1 sňatek ve Dvoře Krá-
lové nad Labem.

ÚMRTÍ
V měsíci únoru zemřelo ve Dvoře Králové nad La-
bem 14 lidí, z  toho bylo 9 dvorských občanů, 2 
muži a 7 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Členové komise pro občanské záležitosti na-

vštívili při životních jubileích v  únoru 18 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavily 
2 manželské páry stříbrnou svatbu, 2 zlatou svat-
bu a 1 pár diamantovou svatbu. 

Na  Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 8 
novorozených občánků našeho města.

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

M inulá fotografi e dala někte-
rým z  vás zabrat. Jednalo 

se o  Dušánkovu restauraci „Nad 
Lesem“ v Huntířově, známou také 
jako U Duzbabů. Za Vaše přilože-
né dopisy velmi děkujeme. 

Co nejdříve je zveřejníme na webových strán-
kách www.mudk.cz v  sekci Radnice / Noviny 
radnice pod zobrazeným seznamem jednotli-
vých ročníků. Texty můžete psát i  k  fotografi ím 
z dřívějších výtisků. Těšíme se na vaše řádky.

Redakce

J istě jste poznali budovy někdejšího výzkum-
ného ústavu ve Štefánikově ulici. Předmětem 

otázky je, komu jmenovitě ještě do  roku 1948 
tyto budovy patřily. Mimo soutěž můžete na při-
loženém lístku napsat, co se tu vyrábělo. Rozepiš-
te se, majitel dosud žije v cizině. 

Text k obrázku na požádání dodal Pavel Janoušek

STUDENTSKÉ FILMY V MUZEU
V  úterý 15. března 2011 diváci v  zaplně-

ném přednáškovém sále městského muzea 
mohli zhlédnout pět studentských fi lmů, kde 
„hlavní roli hrál“ F. A. Špork. Tyto fi lmy jsou vý-
stupem projektu „Tři mapy kraje F. A. Šporka“, 
do  kterého se studenti královédvorského gym-
názia zapojili v rámci celorepublikového progra-
mu Kulturně historické dědictví. Takovým bonu-
sem pro všechny zúčastněné byl „Film o fi lmu“, 
který mapoval jednotlivé části projektu. Na akci 
se dále podílely: Mgr. Iva Černá ze ZUŠ Dvůr Krá-
lové nad Labem, Keramické studio Jarmily Tyrne-
rové, Asociace české videokultury Medialog, o.s. 
V  terénu pak pomáhali všichni nadšení obdivo-
vatelé Šporka (členové řádu sv. Huberta, Jindřich 
Kolda, Stanislav Bohadlo a jiní). 

Na  další setkání s  osobností F. A. Šporka se 
můžeme těšit již příští rok, kdy si připomene-
me 350. výročí narození této úžasné osob-
nosti. Řadu zajimavých akcí připravují v  Kuksu 
a v našem městě se můžeme těšit na výstavu. 
Děti a studenti se mohou již nyní zapojit do vý-
tvarné a  literární soutěže nazvané „Krajem F. A. 
Šporka“. Podrobnosti o výtvarné výstavě najde-
te na  www.muzeumdk.cz, podrobnosti o  lite-
rární soutěži na www.slavoj.cz. 

Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA
Na  přelomu měsíců března a  dubna dojde 

ke spuštění nových webových stránek města. Při 
jejich tvorbě bylo dbáno na to, aby byly informa-
ce zpřístupněny v co možná nejpřehlednější for-
mě, dostupně, bez marného hledání a tápání. 

Abyste se dostali co nejrychleji k potřebným 
informacím, budete moct vedle klasické nabíd-
ky odkazů v menu využívat i rychlé textové nebo 
grafi cké odkazy na hlavní stránce. K rychlejší ori-
entaci by mělo napomáhat i  rozčlenění obsa-
hu stránek do čtyř hlavních sekcí: Město / Radni-
ce / Volný čas-Turistika / Podnikání. Zajímáte-li se 
o kulturu nebo sport a nechcete se probírat zprá-
vami z úřední desky, stačí přejít do příslušné sek-
ce.

Potřebujete-li si například zařídit vysta-
vení dokladů, vyřídit úřední náležitosti spojené 
s uzavřením sňatku nebo přihlásit trvalé bydliště, 
pak by se vám mohla hodit sekce Radnice / Po-
třebuji vyřídit, kde vám poradíme, na  koho se 
můžete obrátit a jak máte při řešení konkrétní ži-
votní situace postupovat. 

Spuštění nových stránek pro nás nezname-
ná konec práce. Při zlepšování jejich obsahu a ná-
sledném rozšíření okruhu informací a  služeb 
pro nás budou velmi cenné vaše podněty a při-
pomínky. Stránky budou nejdříve spuštěny 
ve zkušebním provozu, během kterého bude-
me odstraňovat největší chyby a nedostatky. Pro-
síme vás tímto o shovívavost.

Vaše reakce očekáváme na emailové adre-
se webmaster@mudk.cz. 

Děkujeme.
Realizační tým

PODĚKOVÁNÍ LUŠTITELŮM
Obrázek v čísle 1/2011 Novin královédvorské 

radnice byl poněkud těžší, ale přesto jste správně 
určili tribunu SKDK na Hrubých lukách. 

Pan Stanislav Štěpař z Nerudovy ulice přidal 
vzpomínku z  dětských let, kdy zde „čutal“ jako 
školák, předváděli tu své jezdecké umění ruští 
„kozáci“ a hrálo tu hokej populární pražské LTC. 
Rádi bychom získali podpisy hráčů, okopírujeme 
a vrátíme. 

Paní Jaroslava Lepšová ze Všehrdovy ulice při-
pomněla dokonce i  královédvorskou sportovní 
hymnu „Královédvorská chasa vzorná...“ Rádi by-
chom ji zveřejnili, vhoďte ji do schránky na MěÚ, 
děkuji. 

Velmi obšírný dopis napsal pan Alois Kadavý 
z ulice 17. listopadu. Nejen že byl správně popsán 
„škvárák“ na Hrubých lukách, ale i předchozí čin-
nost klubu na hřišti za někdejšími „novými byty“ 
- nyní říkáme „obecňáky“. Dále obšírně napsal 
o  „Malém Berlínku“, Klazarových domech, staré 
nemocnici - chudobinci a dláždění Benešova ná-
břeží. Skutečně vyčerpávající - děkujeme. 

Všechny tyto dopisy s  napsanými údaji bu-
dou použity na  doplnění a  upřesnění Geislero-
vy sbírky. Známe se, přátelé, osobně a Vaší spo-
lupráce si vážím. Pavel Janoušek

NOVINY - KONTAKT
Své náměty, příspěvky, dotazy či připomínky mů-
žete zasílat na emailovou adresu noviny@mudk.cz 
nebo na  adresu: NKR, náměstí T.G.Masaryka 38, 
544 17 Dvůr Králové nad Labem. Další informace 
viz tiráž na straně 11.
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VYHODNOCENÍ ANKETY SUK 
2010 – ČTEME VŠICHNI

Do 19. ročníku celostátní ankety o nejoblí-
benější knihu právě uplynulého roku se zapojilo 
celkem 63 dětských čtenářů, 1 učitel a 2 knihovni-
ce. Z platných anketních lístků jsme vylosovali tři 
výherce trička s  logem Městské knihovny Slavoj 
a pět účastníků ankety, kteří se zúčastní slavnost-
ního vyhlášení výsledků v Památníku národního 
písemnictví v  Praze ve  středu 13. dubna. Slav-
nostnímu předávání cen jsou přítomni kromě 
dětí také vítězní autoři, ilustrátoři a  nakladatelé 
oceněných knih. 

Tričko knihovny si mohou v  dětském od-
dělení knihovny vyzvednout: Vítězslav Provaz-
ník, Milan Skořepa a Tereza Korabská.

Předání cen v pražském Památníku národ-
ního písemnictví se zúčastní tito vylosovaní 
výherci: Elena Rückerová, Kateřina Jandová, 
Vojtěch Bönsch, Dominik Malota a Daniela Klej-
šmídová. 

Dobrovolná anketní otázka letos zněla: Kdo ti 
četl, když jsi ještě neuměl/a číst? Po sečtení všech 
odpovědí je na první pohled patrné, že k četbě 
jsou děti nejvíce vedeni svými rodiči (60% odpo-
vědí) a prarodiči (31%). 

Všem účastníkům ankety děkujeme a výher-
cům gratulujeme.

Marta Staníková, ředitelka městské knihovny

O příjemný úvod festivalu se postaraly Sestry 
Havelkovy s  dvanáctičlenným orchestrem Jaro-
slava Šimíčka. Navodily tu správnou atmosféru 
zašlých časů především písněmi o lásce z mezivá-
lečné doby. Sestry Havelkovy ve svém vystoupe-
ní vzpomněly nejen R.  A. Dvorského, ale i pana 
Jiřího Traxlera, hitmakera předválečné éry a jed-
noho z mála žijících autorů té doby. 

Festival pokračoval výtečným vystoupením 
zbrusu nového orchestru Harlemania. Partičku 
skvělých muzikantů dal dohromady kytarista 
Marek Rejhon a  královédvorskému publiku ji 
představil ve světové premiéře. Pánové předvedli 
hudbu Duka Ellingtona, Caba Callowaye a dalších 
velikánů newyorkského jazzu třicátých a čtyřicá-
tých let v originálních aranžích. Zpívali Petra Er-
nyeiová a Pavel Štursa. 

Druhý festivalový den nabídl možná trochu 
nečekané spojení. Tradiční jazzové kusy zahrál 
společně s  Big bandem Aldis pod taktovkou Ji-
řího Beneše známý hudební experimentátor Jiří 
Stivín. Tentokrát svou dovednost s  dechovými 
nástroji představil ve  skladbách Glenna Millera, 
Harry Warrena, Gerry Graye nebo Cole Portera. 
Výborně zpívali Daniela Filó a sólista Big bandu 
Felixe Slováčka Jiří Ševčík. 

Pomyslnou tečku za dvěma festivalovými dny 
udělal dvacetičlenný jazzfunkový big band KYX 
Orchestra z  Chrudimi. A  byla to skutečně jízda! 
Do  paměti festivalových posluchačů se vryl vý-
razným zvukem a  progresivně zvoleným reper-
toárem. Co člen, to sólista a  dohromady tvoří 
úžasný celek. Tomu všemu vládne pevnou, přís-
nou, ale vždy jazzovou rukou zkušený dirigent 
Roman Fišer. Bezvadně zpívala Hanka Vanclová. 
Svým projevem však všechny doslova převálco-
vala živelná Kristýna Kudrnáčová, zpěvačka a he-
rečka, která má za sebou účinkování v Horáčkově 
muzikálu Kudy kam, v Žebrácké opeře nebo rock-
ové opeře Antigona. 

Oběma dny provázela příjemná Iveta Hanu-
šová, ředitelka DDM Jednička.

Festival pokračuje svými dozvuky v dubnu 
a květnu. Ze Slovenska přijedou skvělí Funny Fe-
lows, kteří nejsou ve Dvoře Králové nováčky. Pro-
gram má název Starý bača a jedná se o hudebně 
humorné toulky po  světě s  postřehy Romana 
Federa ve stylu třicátých let, elegantně, noblesně 
a satiricky. A skutečný závěr festivalu bude patřit 
královéhradeckému jazzovému seskupení One 
line session a Laco Deczimu s Celulou New York.

Zuzana Čermáková, ředitelka MKZ Hankův dům 

17. ROČNÍK SWINGOVÉHO A JAZZOVÉHO FESTIVALU 
DNY R. A. DVORSKÉHO NEMĚL CHYBU

INFORMACE O SČÍTÁNÍ LIDU, 
DOMŮ A BYTŮ

Přípravu, organizaci, vlastní provedení sčítání, 
zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje 
na základě zákona č.296/2009 Sb., o sčítání lidu, 
domů a bytů, v roce 2011 Český statistický úřad.

Smluvním partnerem ČSÚ k provedení terén-
ních prací sčítání je Česká pošta, s.p.

V době vydání březnového čísla Novin králo-
védvorské radnice jsou již tiskopisy v domácnos-
tech a  občané údaje předávají (rozhodný oka-
mžik sčítání je půlnoc z  25. na  26.března 2011), 
což mohou učinit do 14.04.2011 těmito způsoby:

• Osobně sčítacímu komisaři

• Poštou (bezplatně v  obálce s  předtištěnou 
adresou P.O.Boxu)

• Elektronicky (internet nebo datová schrán-
ka)

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem zve-
řejnil dne 11. března 2011 informace o  sčítání 
na úřední desce (Oznámení ČSÚ) a na webových 
stránkách, dále stejným způsobem zveřejnil 
seznam sčítacích komisařů a  tento pravidelně 
aktualizuje. Po  dohodě mezi místostarostou 
města p.  Mgr.  Kubicou a  ředitelkou knihovny 
Slavoj p. Bc. Staníkovou je ve dnech 26.3. – 14.4. 
2011 zdarma zpřístupněno veřejné internetové 
připojení pro možnost vyplnění elektronických 
sčítacích formulářů v knihovně Slavoj, a to v ob-
vyklých časech pro výpůjčky:

Po: 9 – 17 hodin
Út, st: 12 – 17 hodin
Čt: 9 – 11 hodin
Pá: 9 – 19 hodin
So: 9 – 11 hodin

V  případě potřeby kontaktujte Český sta-
tistický úřad, bezplatnou informační linku: 
800  879  702, můžete využít užitečné informace 
na internetových stránkách www.scitani.cz - zde 
najdete i  návod na  vyplnění formulářů každým 
z výše uvedených způsobů.

Jana Kudrnáčová
odbor všeobecné vnitřní správy (VVS)

K zajímavému objevu došlo ke konci minulé-
ho roku v souboru obrazů, které vlastnil pan Lu-
boš Halbich. Dílo o rozměrech 28x34cm malova-
né olejem jevilo značný stupeň poškození. Plátno 
bylo řídké, s několika perforacemi, s odlupující se 
malbou a neodbornými přemalbami. Na obrazu 
je pohled na město, zaznamenávající jeho vzhled 
v dobách, kdy bylo opevněno, včetně všech čtyř 
hradebních věží. Z nich se do dnešních dnů do-
chovala jen věž Šindelářská, vedle které stáva-
la budova celnice, na obraze dobře patrná. Je vi-
ditelná i  základní dispozice dnešního náměstí 
TGM, jemuž dominuje radnice s věží. Ta byla poz-
ději zbořena. A  jinak všude kolem dřevěné rou-
bené domy, na dvou stranách náměstí s podlou-
bím. Nebylo divu, že vznik požáru tehdy zname-
nal zkázu téměř celého města. Při pečlivém pro-
hlížení objevíme i dnešní ulici Palackého, vedoucí 
ke kostelu, který má podobu kaple a je bez věže. 
I  ulice Šindelářská, nyní Havlíčkova, se dá dobře 
poznat. A samozřejmě za hradbami kompozičně 
upravený tok Labe s dřevěnými mosty. Na obzoru 
je velice zajímavá silueta Zvičiny. Ve srovnání s tou 
dnešní k nepoznání. Takhle působí eroze po pěti 
stech letech. V  centrální části obrazu je nápis 

„Dvůr Králové před dobytím vojsky Žižkovskými 
roku 1421“. Obraz byl pravděpodobně namalo-
ván podle staré rytiny. Původní rytinu neznáme. 
Autor obrazu je podepsán vpravo dole - Růžička. 

Restaurátorské práce a  tím i  záchranu díla 
provedl malíř Miloš Petera. Ten se pokusil zjis-
tit o  něm bližší podrobnosti. Šetřením ve  sbír-
kách fondu městského muzea byly dohledány 
dva obrazy, které nesou zřetelný rukopis autora 
nově objeveného obrazu, navíc jeden z nich byl 
signován. Tak bylo zjištěno, že autorem je Růžič-
ka Richard, který pobýval kolem r. 1910 v Praze. 
Obrazy v  majetku muzea pocházejí ze starých 
sbírkových fondů a není k nim žádná dokumen-
tace. Nejsou ani známy předlohy - rytiny k těm-
to obrazům. Růžička Richard není uváděn v od-
bor. literatuře a jeho vztah ke Dvoru Králové není 
znám.

Vzhledem k tvorbě krakerů, typu původního 
rámu, stavu plátna a malby byla přibližná doba 
vzniku vymezena lety 1910-1915. Tak se uzavřel 
zajímavý osud díla, jež bylo předurčeno k zániku 
a nakonec zachráněno. Stalo se tak díky pozor-
nosti a citlivosti majitele díla ke kulturním hod-
notám.

OBJEV A ZÁCHRANA NEZNÁMÉHO OBRAZU MĚSTA

Zrestaurovaný obraz s vyobrazením Dvora Králové v podobě před jeho dobytím Žižkovskými vojsky r. 1421
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DĚTSKÝ KARNEVAL 
S DDM JEDNIČKA

Poslední únorovou neděli zaplnily sál Zábav-
ního centra Zálabí ve Dvoře Králové nad Labem 
více jak dvě stovky rodičů s  dětmi. Dům dětí 
a mládeže Jednička zde pořádal již sedmým ro-
kem tradiční dětský karneval. 

Krátce po třetí hodině začaly přicházet první 
masky a  v  sále se to hemžilo nejrůznějšími kar-
nevalovými postavičkami. K  vidění byli tradiční 
princezny, vodníci, čarodějnice či piráti, nechybě-
ly ale ani originální masky jako vlkodlak, kominík 
nebo kravička. 

V  průběhu celého karnevalu vystoupily i  ta-
neční kroužky DDM. Svou sestavou „Po svém“ za-
hájil celý karneval kroužek aerobiku a za nedlou-
ho po něm předvedly i orientální tanečnice, co se 
doposud naučily. V závěru karnevalu měli rodiče 
i děti možnost zhlédnout choreografi e dětí a ju-
niorů z kroužků street dance.

Celé nedělní odpoledne děti i  rodiče tančili 
a soutěžili. Ve dvojicích se chodilo se špagetou, 
pomocí brčka se přenášely piškoty nebo se 
tančilo s  balónky mezi čely. V  talentové soutěži 
mohly děti předvést, co umí, a tak nebyla nouze 
o písničky, básničky a tanečky. Samozřejmě nej-
očekávanější byla soutěž masek. Porota vybrala 
a odměnila ty, které se jí nejen líbily, ale které také 
byly nejvíce k vidění na parketu a u soutěží. Chy-
bět samozřejmě nesměla ani tradiční tombola. 

 Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří přišli 
a strávili s námi nedělní odpoledne v báječné kar-
nevalové atmosféře. Za rok se budeme těšit opět 
na viděnou! 

DDM Jednička

šením nad některými fi lmy a dvěma autorům do-
konce nabídl spolupráci. Na závěr večera bylo pro 
mladé tvůrce, hosty a poroty připraveno přátelské 
posezení v salonku Hankova domu. Jeho součástí 
byla projekce snímku Houslaři, kterou jsme připo-
mněli úspěšnou tvorbu Jiřího Beneše. V  sobotu 
po  ukončení celého fi lmového maratonu jsme 
fi lmaře pozvali na malou exkurzi městem. Mimo 
jiné jsme si prohlédli kostel, kde vzbudila velkou 
pozornost „rukopisná kobka“. Navštívili jsme také 
městské muzeum – výstavu Jak se oblékají prin-
cezny. Exkurze se podle ohlasu účastníků líbila. 
Svědčil o  tom i  notýsek v  rukou malého fi lmaře 
z Českých Budějovic, ve kterém se během výkladu 
hromadily poznámky.

Mezitím už ale usilovně pracovaly poroty. Ano, 
čtete správně – poroty. Jednou ze zvláštností 
Juniorfi lmu je totiž dvojí hodnocení. K fi lmům 
se vyjadřuje porota „dospělá“, složená z odbor-
níků fi lmu a televize, a porota dětská. Rozhodo-
valo se o třech nejlepších fi lmech v každé katego-
rii a o držitelích zvláštních cen. 

Po ukončení hodnocení byl na programu tra-
diční pohovor autorů s porotou. Ten je vždy zají-
mavý. Účastní se ho i porota dětská, která má také 
možnost říci svůj názor. Nutno říci, že nikdy nejde 
o „kárání“ fi lmařů za tu či onu chybu. Naopak. Po-
rotci se vyjadřovali s  velkým citem a  porozumě-
ním a rozdali hodně chvály a dobrých rad.

A  pak už přišlo vyvrcholení celého Junior-
fi lmu. Na pódiu kina Svět se leskly plakety, na své 
držitele čekaly zvláštní ceny, diplomy i  čestná 
uznání. Celkem bylo přichystáno 38 ocenění. 
Dle mého mínění se obě poroty zhostily svého 
úkolu s vkusem a citem. Nejvíce cen získal Matěj 
Brothánek z Prahy. Jeho fi lmy František a Čas si 
odnesly čtyři vítězství ve  svých kategoriích. Vel-
mi úspěšný byl také fi lm z našeho kraje, s kterým 
v kategorii Dětské televize a školní studia výrazně 
„zabodovala“ Naša TV z Police nad Metují. Snímek 
Otec nezvěstný získal ve  své kategorii 1. cenu 
odborné a  3. cenu dětské poroty. Zároveň jeho 
autoři převzali z rukou Mgr. Edity Vaňkové nejvý-
znamnější trofej – Cenu starostky města za nejlep-
ší fi lm soutěže. Velmi nás potěšil úspěch Martina 
Gažara z Liberce. Jeho snímek Život na kolečkách 
o  tělesně postiženém chlapci získal v  kategorii 

Svého druhu jedinečná soutěž s dlouhou tra-
dicí byla až do minulého ročníku pořádána v pro-
storách Domu dětí a  mládeže Jednička, který je 
jejím hlavním organizátorem. Letošní soutěž 
doznala mnohých změn, což se projevilo jak 
v zájmu fi lmařů, tak i v kvalitě prezentace fi l-
mů a službách účastníkům. První novinkou bylo 
přenesení soutěže do kina Svět, které umožnila 
velmi dobrá spolupráce s ředitelkou MKZ Hankův 
dům, paní Zuzanou Čermákovou. Kino nabídlo 
pěkné a  kulturní prostory pro vlastní soutěžní 
projekci i útulné zázemí pro porotce a zúčastně-
né fi lmaře. Vestibul kina, kde proběhla prezence 
účastníků, posloužil také jako místo propagace 
celé soutěže, pořadatele i města. Věříme, že nám 
tato změna postupně pomůže přiblížit zajímavou 
a nevšední kulturní akci širší divácké obci ze Dvora 
Králové i okolí.

Další novinkou, která měla rozhodující vliv 
na  vysoký počet přihlášených, byla spolupráce 
s fi lmovým portálem Filmdat. Jeho správce pan 
Jaroslav Šika se postaral o celé technické zázemí 
festivalu, počínaje příjmem soutěžních snímků 
a konče tiskem diplomů a výsledkových listin. Dal 
také úplně novou tvář vlastní projekci fi lmů, která 
byla skutečně na profesionální úrovni. Naprostou 
novinkou byla možnost elektronického přihlášení 
a  zaslání fi lmů, poprvé také obdrželi všichni zú-
častnění fi lmaři barevný bulletin. Zjednodušený 
způsob přihlašování využilo více než 80% autorů. 
Výsledek byl ohromující. Do  letošního ročníku 
bylo přihlášeno celkem 97 fi lmů z  celé České 
republiky a Slovenska !

Poprvé od  vzniku soutěže byl pozměněn 
její název na Juniorfi lm – Memoriál Jiřího Be-
neše. Chtěli jsme tak vzdát hold našemu rodákovi, 
dlouholetému učiteli a  vynikajícímu amatérské-
mu fi lmaři, který stál u zrodu Juniorfi lmu a po celá 
léta ho provázel jako neocenitelný organizační 
pomocník. Jiří Beneš nás loni opustil po  dlouhé 
těžké nemoci. Bude s  námi ale dál – díky svým 
skvělým fi lmům, oceněným na mnoha soutěžích, 
i  díky Juniorfi lmu. Po  dohodě s  Jiřího blízkými 
jsme jeho jméno spojili s  naší soutěží. Chtěli by-
chom, aby jméno svého zakladatele Juniorfi lm 
nesl i v dalších letech.

Jak již bylo řečeno, soutěž se letos těšila velké-
mu zájmu mladých fi lmařů. Z necelé stovky zasla-
ných soutěžních snímků přešlo přes „síto“ výběro-
vé komise 43. Z nich bylo vytvořeno šest zhruba 
hodinových bloků do  vlastní projekce. V  úvodu 
soutěže pozdravil všechny přítomné Mgr. Dušan 
Kubica, místostarosta města. Pak se mikrofonu 
chopila slečna Eva Kvasničková, kterou mladí po-
sluchači znají z vysílání Domina Českého rozhlasu 
2. Na dva dny se stala moderátorkou celého pro-
gramu. A opravdu se bylo na co dívat! Videok-
lipy, hrané a animované fi lmy, němé grotesky, 
dokumenty, reportáže, experimentální střiho-
vé koláže, to vše promítání nabídlo. Juniorfi lm 
totiž není žánrově ani tematicky svázán.

Potěšující je fakt, že mladí autoři nejen zasla-
li své výtvory, ale také se mnozí osobně zúčastnili, 
což zdaleka nebývá pravidlem, spíše naopak. Pří-
tomnost třiceti fi lmařů nás mile překvapila. Velmi 
potěšila účast skupinky autorů ze Slovenska, včet-
ně těch nejmladších.

Součástí Juniorfi lmu bývá obvykle doprovod-
ný program. Ani letošek nebyl výjimkou. V  so-
botu večer měli fi lmaři i  diváci možnost setkat 
se s  producentem, hercem a  scénáristou To-
mášem Magnuskem, který se podílel na  divác-
ky úspěšném fi lmu Bastardi. Myslím, že beseda, 
na které nechyběl humor a dobrá nálada, se všem 
líbila. Pan Magnusek se zase netajil se svým nad-

autorů ve  věku 20 – 26 let 2. místo od  odborné 
a  1. místo od  dětské poroty. Zároveň si odnesl 
Cenu dětské poroty za nejlepší fi lm. Populárního 
dřevěného klauna – putovní Cenu Jiřího Beneše 
za nejhumornější snímek převzal za fi lm The Ring 
Kryštof Petrásek z Prahy. Prvně byly uděleny dvě 
další zvláštní ceny: První z nich, Cenu poslucha-
čů pořadu Domino ČRo, obdržel David Rudolf 
z Českých Budějovic za němou grotesku Stan. Šlo 
o  nejúspěšnější snímek nejmladší kategorie zve-
řejněný na webových stránkách rozhlasového po-
řadu. Další novinkou byla Cena Filmdatu. Zajíma-
vý dort s logem tohoto fi lmového portálu převzal 
za  kolekci animovaných fi lmů kolektiv autorů ze 
Základní školy Vyhne na Slovensku. A ještě jeden 
z „domácích“ autorů si získal sympatie dětské po-
roty. Petr Lukášek z Dobrušky v kategorii 20 – 26 
let byl dětskou porotou oceněn „bronzem“ za fi lm 
Odraz zítřka.

Na  závěr nezbývá než poděkovat všem, 
kteří se na přípravách a realizaci letošního Ju-
niorfi lmu podíleli. Dík patří především kolegům 
z  DDM Jednička, panu Šikovi z  Filmdatu a  všem 
pracovníkům kolem paní Zuzany Čermákové 
z Hankova domu a kina Svět. Celou fi lmovou pro-
jekcí příjemně provázela slečna Eva Kvasničková, 
o občerstvení se velmi dobře a důstojně postarali 
studenti ze SŠIS Dvůr Králové s  paní Mgr.  Janou 
Řezaninovou. Za  podporu soutěže, hezké ceny 
a  propagační materiály děkujeme městu Dvůr 
Králové. V neposlední řadě patří naše poděkování 
Ministerstvu kultury České republiky a  Králové-
hradeckému kraji, za jejichž fi nanční podpory byl 
letošní Juniorfi lm pořádán. 

Těšíme se na setkání s fi lmaři a všemi příznivci 
amatérského fi lmu na XVIII. ročníku Juniorfi lmu – 
Memoriálu Jiřího Beneše 16. – 17. března 2012 ! 

Vladimír Jiřička

Populárního dřevěného klauna – putovní Cenu Jiřího Be-
neše za nejhumornější snímek - převzal za fi lm The Ring 
Kryštof Petrásek z Prahy

OHLÉDNUTÍ ZA JUNIORFILMEM
VE DNECH 18. – 19. BŘEZNA 2011 SE VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM KONAL JIŽ XVII. ROČNÍK 
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE AMATÉRSKÝCH FILMAŘŮ JUNIORFILM, TENTOKRÁT POPRVÉ JAKO MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE.
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Regionální institut psychosociálních služeb 
RIAPS zahájil v únoru letošního roku provoz staci-
onáře poskytujícího sociálně aktivizační služby kli-
entům z řad dospělé populace trpícím duševním 
onemocněním. Služby jsou v  něm poskytovány 
ambulantně – přímo v prostorách stacionáře, pří-
padně formou tzv. terénní služby, tedy v prostředí, 
v němž se klient běžně pohybuje. 

„Mimo nově zrekonstruovaných prostor 
na Procházkově ulici nedaleko centra města, vla-
kového a autobusového nádraží klientům nabízí-
me hlavně služby, které jsou náplní volného času 
a především vedou k rozvoji osobnosti a k získání 
nových znalostí a  dovedností,“ sdělila Mgr.  Lucie 
Dolníčková, sociální pracovnice Stacionáře RIAPS, 
s doplněním, že tyto aktivity probíhají v kolektivu 
lidí s podobnými problémy.

Konkrétně se jedná o poradenství, individuální 
rozhovory, společná posezení a popovídání u čaje 
či kávy, cvičení paměti, zábavné hry či činnosti 
k  rozvoji dovedností. „Dále provozujeme nejrůz-
nější tvůrčí a  výtvarné techniky, jako například 
pletení košíků, výrobu šperků, nešitý patchwork 
a podobně. Klienti si rovněž mohou zacvičit na cvi-
čebních strojích, případně využít řadu dalších fa-

Již koncem roku 2010, kdy sbor ZÁBOJ absolvo-
val úspěšné vánoční koncerty s  Rybovou Českou 
mší vánoční v  kostelech v  Hajnici, Horní Brusnici, 
Dvoře Králové, Žirči a  Janských Lázních, započala 
jeho organizační i  repertoárová příprava na  150. 
jubilejní sezónu v letošním roce. ZÁBOJ patří mezi 
dvacet nejstarších dosud existujících a  aktiv-
ních pěveckých sborů v České republice. Prožil 
období rozkvětu i nepřízně, ale přetrval, a tak dnes 
patří neodmyslitelně ke kulturnímu bohatství měs-
ta Dvůr Králové nad Labem i regionu. 

Do  příprav jubilejní sezóny se zapojili všichni 
členové spolku. Výbor se zaměřil na intenzivní pří-
pravu programu koncertů a  společenských akcí 
a  také na  vydání jubilejního sborníku. Do  propa-

OZDRAVOVNA KRÁLOVSTVÍ 
Vážení spoluobčané, přátelé, dovolte mi opět 

Vás seznámit s událostmi v dětské ozdravovně.

V  únoru jsme úspěšně zvládli zápis do  první 
třídy. Naši hodní vychovatelé vytvořili svou pílí 
a láskou zázrak a připravili malého chlapce k zápi-
su za pár týdnů usilovné práce. Všichni, kdo jsme 
jim drželi palce, máme radost. Děkujeme jim.

V současné době máme na Okamžité pomoci 
22 dětí. Přibylo nám hejno mrňousků. Od  1,5 
roku, 2,5 roku, přes 3, 4, 5, 6 let výše. Vzpomeňte si, 
prosím, na ně, určitě máte doma již nepotřebné 
oblečení či hračky nebo třeba malá vozítka pro 
nejmenší motocyklisty. Děti by byly šťastné.

„Našim“ dětem jsme připravili krásnou únoro-
vou sobotu, kdy jsme se náležitě nastrojili a vyra-
zili v  hojném počtu do  Nemojova na  masopust. 
Za  naše dospěláky jsme vyslali pár k  pohledání, 
nevěstu (pan vychovatel) s ženichem (vrchní ses-
třička), Šreka či kouzelnici. Dětské kostýmy byly 
různorodé, papoušek, čerti, kominíček pro štěstí 
a  různí strašáci. Sluníčko nám svítilo a  my prožili 
nádherný den. 

Za dobré chování dětí s nimi náš pan vychova-
tel vyrazil do  plaveckého bazénu. Již několik dní 

Návštěvnost Městského informačního cent-
ra je rok od roku vyšší, již několik let přesahuje 
21 tisíc lidí ročně. 

Statistiky vyplývají z denních záznamů, kde se 
eviduje, zda se jednalo o osobní či telefonický kon-
takt a  jestli druhá strana hovořila česky, anglicky, 
německy nebo jiným jazykem. Od  začátku roku 
2011 se nově, díky evidenčnímu programu, udá-
vá i  typ dotazu (kultura, sport, ubytování, jiný…) 
a  kontakt přes email, který se dosud do  statistik 
nepočítal.

Podíváme-li se na  návštěvnost informačního 
centra 5 let nazpět, rok 2007 s  19426 návštěvní-
ky ukázal pokles návštěvnosti oproti roku 2005 
(21485). Poté však následoval růst a  v  roce 2009 
můžeme mluvit o  rekordní návštěvnosti (22166). 
V  loňském 2010 byl zaznamenán pokles, avšak 
ne nijak výrazný, navíc menší návštěvnost se dá 
vysvětlit rekonstrukcí náměstí v  letní sezóně, kdy 
se centru turisté z důvodu dopravních komplikací 
vyhýbali.

Pokud se zaměříme na rozdělení příchozí / te-
lefonický dotaz, výrazně převyšuje osobní kontakt. 
V tabulce naleznete přehled za poslední tři roky.

ROK PŘÍCHOZÍ TELEFONÁTY
2010 19184 2165
2009 20290 1876
2008 19008 2524

Co se týče turistů z ciziny v roce 2010, nejčas-
těji to byli německy mluvící návštěvníci (40%). 
V  další skupině (34%) jsou hlavně Poláci, Slováci, 
v  minimální míře i  Rusové. Překvapivě nejmenší 
procento (26%) byli turisté, kteří mluvili anglickým 
jazykem.

Jaký je poměr mezi domácími a cizinci opět 
naleznete v tabulce:

ROK ČEŠI CIZINCI
2010 18640 544
2009 19416 874
2008 18392 616

Na  podporu cestovního ruchu vznikly 
a  budou dále rozvíjeny nové webové stránky 
města, které budou mnohem bohatší a  navíc 
vícejazyčné. 

Věra Adámková
Městské informační centrum, odbor ŠKS

NÁVŠTĚVNOST MĚSTSKÉHO 
INFORMAČNÍHO CENTRA

kultativních služeb, jako je psychoterapie, relaxace 
a  další. Jednoduše řečeno, každý uživatel si sám 
zvolí, kterou z nabízených možností chce využít,“ 
vysvětlila sociální pracovnice. Důležitou součástí 
portfolia poskytovaných služeb je i pomoc s vyři-
zováním záležitostí na  úřadech včetně osobního 
doprovodu.

Široké spektrum svých služeb obohacuje Sta-
cionář RIAPS o další zajímavé aktivity. „Naši klienti 
již za doprovodu zaměstnanců navštívili například 
místní Muzeum Podkrkonoší. Do budoucna máme 
v plánu pravidelně každou středu vyjíždět na něja-
ký zajímavý výlet či uspořádat podzimní vícedenní 
pobyt v  přírodě. Každopádně bych ráda pozvala 
všechny potencionální zájemce k návštěvě našeho 
stacionáře, kde se mohou dozvědět více informa-
cí,“ uzavřela Lucie Dolníčková.

Stacionář RIAPS sídlí v Trutnově v Procházkově 
ulici 818, kontaktovat je možno rovněž telefonic-
ky na číslech 499 329 307 a 725 720 375, případně 
na e-mail stacionar@riaps.cz.

Členové týmu pracovníků Stacionáře RIAPS 
rádi poskytnou zájemcům veškeré potřebné in-
formace.

RIAPS

gace činnosti Záboje zapojil i královédvorské ško-
ly vyhlášením literární a  výtvarné soutěže. Vyzval 
ke spolupráci také vedení města a další zdejší part-
nery.

Hlavním úkolem sboru však je veřejné vystupo-
vání. O  tom, jak dobře se v  tomto ohledu poda-
řilo naplnit jubilejní sezónu 2011, je možno se 
přesvědčit přehledu, který je uveden v příloze 
KdeCo. 

Zveme Vás srdečně na  všechny tyto akce – 
přijďte a  podpořte úspěch jubilejní sezóny svou 
účastí! Pro koncerty připravil Záboj hodnotný 
a posluchačsky vděčný repertoár, z něhož jme-
nujme několik stěžejních skladeb – především 
kantátu Zdeňka Fibicha Jarní romance a Dvořákův 
Slavnostní zpěv, obě skladby na  slova Jaroslava 
Vrchlického, Bartošovy Ohlasy věků na slova básně 

před tím se nemohly dočkat. Nejen že si zařádily 
ve  vodě, ale na  závěr jim pan vychovatel koupil 
i párek v rohlíku. To bylo radosti. Víte, vážení spo-
luobčané, i taková drobnost je pro „naše“ děti zá-
žitkem.

Za krásného slunečného dne si užily i různých 
dětských hřišť, které Trutnov nejmenším nabízí. 
A jako všude u Vás doma, pomalu začínají úklido-
vé práce i kolem budovy ozdravovny, protože také 
„naše“ děti chtějí mít příjemné prostředí.

V březnu děti vyrazily s nadšením na nákup no-
vých botiček. A až do večera se předváděly, měnily 
barvy tkaniček či šněrování, byly nadšené.

Dalším březnovým výletem bylo poznávání 
historického centra Dvora Králové, děti se sezná-
mily s  historií našeho města a  navštívily kostel 
sv. Jana Křtitele, kde si prohlédly oltář, křtitelnici, 
kobku, varhany, výstavu mešních rouch a  výsta-
vu oděvů pro Jezulátko v malé místnosti ve věži. 
Děti vše sledovaly s velkým zájmem a posloucha-
ly poutavá vyprávění. Vystoupaly až na vyhlídku, 
kde za nádherného slunečného dne se rozhlížely 
po kraji. A protože byly děti hodné, pozval je pan 
vychovatel do cukrárny. Vladimíra Zilvarová

Jelen z Rukopisu královédvorského, dále také sbo-
ry z oper Prodaná nevěsta a Rusalka, několik nově 
nastudovaných skladeb duchovních a samozřejmě 
i lidové písně. 

Již koncem minulého roku oslovil výbor spolku 
Záboj významné organizace a fi rmy ve Dvoře Krá-
lové s  prosbou o  příspěvek na  zajištění fi nančně 
náročné jubilejní sezóny. Touto cestou chce po-
děkovat především za každoroční podporu ve-
dení města Dvůr Králové nad Labem a dále také 
všem, kteří dosud občanskému sdružení při-
spěli fi nančně, materiálně nebo nezištnou spo-
luprací k úspěchu oslav významného výročí.

Závěrem chtějí členové Záboje vyzvat hudby-
milovné spoluobčany Dvora Králové, kteří rádi zpí-
vají: PŘIJĎTE MEZI NÁS! Jsme si jisti, že se Vám bude 
ve sboru ZÁBOJ líbit. Vladimír Valenta

INZERCE - PRONÁJEM NEMOVITOSTI
Pronájem nemovitosti ke  komerčním účelům 

ve Dvoře Králové nad Labem, náměstí TGM čp. 84 
- bývalá restaurace U Svobodných pánů. Výše ná-
jemného dohodou. Informace na tel.: 606400976.

150 LET PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ
PŘÍPRAVA JUBILEJNÍ SEZÓNY 2011
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Dny R.A.Dvorského 22.3.2011. Publikum si podmanila Harlemania. Zazněla hudba 
Duka Ellingtona, Caba Callowaye a  dalších velikánů newyorského jazzu třicátých 
a čtyřicátých let v originálních aranžích. Foto: Václav Bartoška

Pěvecký sbor Záboj letos slaví 150 let své existence. Více na straně 11.  
 Foto: archiv Záboj

Položení květin k hrobu R.A.Dvorského dne 23. března. Aktu se zúčastnil místostaros-
ta města Mgr. Dušan Kubica, skladatelův synovec pan Jan Mann, ředitelka Hankova 
domu paní Zuzana Čermáková a děti ze ZŠ Schulzovy sady. Foto: Tomáš Vlk

V úterý 15.3. se v městském muzeu promítalo pět studentských fi lmů, které se točily 
okolo osobnosti F. A. Šporka. Vedoucí projektu poděkovali všem, kteří na projektu spo-
lupracovali. Více na straně 8.  Foto: www.pro-foto.cz

Přijďte 9. a 10. dubna do Hankova domu, kde se bude konat již 7. ročník taneční soutě-
že Dvorská Jednička. K vidění budou ukázky moderního tance, break dance, hip hopu, 
street dance a další. Více na http://www.ddmdvurkralove.cz/. Foto: Bedřich Machek 

Festival jazzu a swingu Dny R.A.Dvorského zahájily 22. března sestry Havelkovy  
 Foto: Zdeněk Čermák

24. března - v den 112. výročí skladatelova narození - vystoupil dvacetičlenný jazzfun-
kový big band KYX Orchestra z Chrudimi. Svým projevem všechny převálcovala živel-
ná Kristýna Kudrnáčová. Více na straně 9.  Foto: Zdeněk Čermák

Ve dnech 18. – 19. března 2011 se konal již XVII. ročník celostátní soutěže amatérských 
fi lmařů Juniorfi lm, tentokrát jako Memoriál Jiřího Beneše. Do letošního ročníku bylo 
přihlášeno celkem 97 fi lmů. Více na straně 10.  Foto: Zdeněk Čermák


