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Zdarma

Měsíc listopad se stal pro občany i návštěvníky 
centra našeho města opět zajímavým. Finální po-
doba náměstí T. G. Masaryka se totiž takřka ze dne 
na  den vyloupla díky osazení jednotlivých prvků 
mobiliáře. K jeho uspořádání se za kolektiv autorů 
vyjádřil Ing. arch. Tomáš Turek na webových strán-
kách města v sekci Zeptejte se… Na zádlažbě byly 
mezitím prováděny drobné opravy a  intenzivní 
úklid před předpokládaným ukončením stavby. 
V ploše náměstí byly vysázeny dva druhy stromů. 
Okrasná višeň mahalebka vykvete na přelomu dub-
na a května bílým drobným květem, následovaná 

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
bíle kvetoucím hlohem obecným. V  interiérech 
základní umělecké školy dobíhaly poslední práce 
před ukončením stavby. Konečné předání budo-
vy ZUŠ a  rekonstruovaného náměstí investorovi 
se uskuteční během prosince a po převzetí stavby 
se můžeme těšit na  slavnostní otevření náměstí. 

Ing. Veronika Tomková, odbor RIM

ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI OD 1.1.2012

V  rámci Sociální reformy I dojde mj. k  převo-
du dávkových agend hmotná nouze, příspěvek 
na  péči a  dávky pro osoby se zdravotním posti-
žením pod Úřad práce ČR. Od 1. ledna 2012 bude 
možné vyřídit veškeré služby v oblasti nezaměst-
nanosti, státní sociální podpory, hmotné nou-
ze i  dávek pro osoby se zdravotním postižením 
na  kontaktních místech úřadu práce. Úřad práce 
se tak stane jednotným výplatním místem dávek 
v uvedených oblastech.

Pracoviště agendy dávky hmotné nouze 

bude umístěno v ulici Josefa Hory čp. 33, Dvůr 

Králové nad Labem, další kontaktní místo ÚP bude 
v  hlavní budově Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem, nám. T. G. Masaryka 38, kancelář č. 104 
v přízemí, kde budou vyřizovány agendy dávky 

pro osoby se zdravotním postižením a příspě-

vek na péči. 
MPSV spouští nový web nazvaný Sociální refor-

ma – změny 2012, kde lze najít informace o všech 
důležitých změnách připravovaných v sociální ob-
lasti: http://socialnireforma.mpsv.cz. Na  web 
budou také mj. postupně dodávána krátká videa... 

Leden příštího roku přinese celou řadu změn pro příjemce státní sociální ochrany, podpory v ne-

zaměstnanosti, rodičovského příspěvku, dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro 

osoby se zdravotním postižením ať už ve struktuře dávek, či místa jejich výplaty.

Pokračování na straně 3

ELEKTRONICKÉ OBČANSKÉ 

PRŮKAZY OD LEDNA 2012
Jak jsme Vás informovali již v předchozím čís-

le Novin KR, od 1.1.2012 dojde ke změnám ve vy-
dávání občanských průkazů, které se přibližuje 
způsobu vydávání e-pasů. Budou vydávány nové 
typy občanských průkazů se strojově čitelnými 
údaji a kontaktním elektronickým čipem – v žád-
ném případě nejde o  plošnou výměnu občan-
ských průkazů, ale pouze o  výměny stávajících 
dokladů v případě skončení platnosti nebo v pří-
padech, kdy dochází ke změně údajů.

V souvislosti s přípravami na vydávání nových 
typů občanských průkazů (dále jen e-OP) budou 
hardwarově a  softwarově upravena současná 
pracoviště tak, aby zvládla přijímat a zpracovávat 
žádosti nejen e-pasů, ale nově i  e-OP. Z  tohoto 
důvodu dojde k odstávkám a omezení provozu 
dokladových pracovišť.

Dne 29.11. a 9.12. 2011 – pracoviště OP a CD 
bude uzavřeno z důvodu semináře MV a KÚ pro 
pracovníky, kteří systém CDBP obsluhují.

V  souvislosti s  odstávkou systému CDBP je 
možné podat žádost o  vydání stávajícího typu 
občanského průkazu nejpozději do  14.12.2011, 
a  to v  případě, je-li žádost podána u  úřadu 
příslušného pro vydání občanského průkazu 
(u  nepříslušného obecního úřadu nejpozději 
do 30.11.2011).

Pokračování na straně 2

Náměstí T.G.Masaryka  Foto: Petr Tomek

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

ODBORU DOPRAVY 
Upozorňujeme, že z  technických důvodů bude 
pro veřejnost uzavřeno pracoviště registru ři-

dičů a řidičských průkazů ve dnech:
6.12. 2011 - úterý a 15.12. 2011 - čtvrtek

Informace na tel. č.: 499 318 260.
Děkujeme za pochopení.

Jan Sedláček, odbor ODP
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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 …

Vážení spoluobčané, do barevných kontejne-
rů lze odkládat pouze papír, nápojové kartony, 
sklo a  plasty. Další odpady (např. textil, obuv, 
objemný odpad) lze odevzdat ve sběrném dvoře 
v Seifertově ulici. 

V případě naplnění barevných kontejnerů je 
i  využitelné odpady (papír, nápojové kartony, 
sklo a plasty) zakázáno odkládat mimo kontejne-
ry. Tyto odpady je třeba odnést na jiné stanoviště, 
do sběrného dvora, případně počkat, až budou 
kontejnery vyvezeny (termíny svozů - plasty: 
pondělí a čtvrtek, papír: úterý). Jiné druhy odpa-
dů (např. textil, obuv, objemný odpad) lze ode-
vzdat ve sběrném dvoře v Seifertově ulici.

V poslední době bohužel přibývá těch, kteří si 
pletou stanoviště barevných kontejnerů se sběr-
ným dvorem – odkládají ke kontejnerům odpady, 
které tam nepatří. 

Upozorňujeme občany, že odkládání od-

padů mimo kontejnery je přestupkem dle 

§ 47 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o pře-

stupcích, v platném znění, za který lze uložit 

pokutu do 50.000,- Kč. 
Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí (OŽP)

ČISTOTA A  POŘÁDEK NA  STANOVIŠTÍCH BAREVNÝCH KONTEJNERŮ

Největší problém s  nepořádkem bývá na  stanovištích 
v Raisově, Heydukově a Máchově ulici

Na stanovišti v ulici Na Výsluní bývá vždy vzorně uklizeno

Od  letošní sezony bude fungovat na  zim-
ním stadionu tzv. LAST MINUTE, což bude pro-
nájem ledu na poslední chvíli (0-48 hod. pře-
dem) za poloviční ceny. Podrobnější informace 
na  stránkách TSM (www.tsdvur.cz-oddělení 
zimní stadion). Objednávky přijímáme na tel.: 
499321909, mob.: 605233245 či e-mailu: stadi-
on.tsdk@centrum.cz.

Zbyněk Wolf

ZIMNÍ STADION
NABÍDKA LAST MINUTE

Pytlový svoz papíru, plastů a nápojových kar-
tonů v pilotní oblasti města (viz mapka) bude nově 
rozšířen o sběr textilu a dalších věcí, které budou 
sloužit k humanitárním účelům. 

V  průběhu příštích týdnů budou brigádníci 
roznášet do domácností pytle, které budou určeny 
na sběr textilu a dalších věcí pro humanitární po-
moc. Přiložen bude také informační leták. Na pytle 
s humanitární sbírkou se nelepí žádný čárkový kód. 

Sběrné dny budou každý poslední pátek v mě-
síci (pokud je v pátek státní svátek, tak ve čtvrtek). 
První sběrný den bude v  pátek 30.12.2011, další 
svozy budou 27.1., 24.2., 30.3., 27.4., 25.5., 29.6., 27.7., 
31.8., 27.9. (čtvrtek), 26.10., 30.11. a 28.12.2012.

Ve  sběrný den ráno (příp. večer před sběr-
ným dnem) do 6 hodin je třeba umístit naplněné 
pytle na  místo, kde běžně bývá umístěna popel-
nice na směsný odpad k vyvezení. Pytle musí být 
ke svozu předávány zavázané, aby v případě dešti-
vého počasí nemohlo dojít k namočení věcí.

JAKÉ VĚCI JE MOŽNÉ ODEVZDAT?

Letní a  zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), 
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony…,
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky 
a zbytky látek), peří, péřové a vatované přikrývky, 

polštáře, deky, spací pytle..., obuv – nepoškozenou, 
svázanou gumičkou, aby se páry nerozhodily, ka-
belky, dětské hračky  Veškeré věci musí být čisté!

CO SE DÁLE DĚJE S  POUŽITÝM OBLEČENÍM, 

TEXTILEM, OBUVÍ, KABELKAMI A HRAČKAMI?

Vše je odváženo do  Diakonie Broumov, kde 

se dále přetřídí na  věci použitelné k  humanitár-
ním účelům, které budou předány do  výdejních 
středisek Diakonie pro sociálně potřebné občany 
nebo pro další sociální organizace, na věci neupo-
třebitelné k humanitárním účelům, které se použijí 
k dalšímu průmyslovému zpracování (např. v auto-
mobilovém a stavebním průmyslu nebo na výrobu 
přikrývek a úklidových hadrů).

V  dalších vybraných ulicích připravujeme 
jednorázový pytlový svoz textilu a  dalších věcí 
k  humanitárním účelům v  termínu 16.-20.1.2012. 
Podrobnosti najdete v  příštím čísle Novin králo-
védvorské radnice. Pokud se systém osvědčí, bude 
rozšířen do dalších částí města. 

Vaše další dotazy ohledně pytlového sběru rádi 
zodpoví pracovníci odboru životního prostředí 
na tel. č. 499 318 121 nebo e-mailem na adrese sir-
kova.eva@mudk.cz. 

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí (OŽP)

PILOTNÍ PROJEKT PYTLOVÉHO SBĚRU 
TEXTILU A DALŠÍCH VĚCÍ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM 

S  ohledem na  odlišný technický způsob 
zpracování žádostí o vydání e-pasů a stávajících 
typů občanských průkazů, je termín pro ukon-
čení nabírání žádostí o  vydání e-pasů stanoven 
na  19.12.2011 (tento den bude žádost odeslána 
k výrobě) – netýká se vydávání CD typu „blesk“, 
tento typ cestovního dokladu bude vydáván 
beze změny. Do stejného data (tzn. do 19.12.2011) 
je možné na úřadě příslušném pro vydání e-pa-
su podat žádost o  zapsání titulu do  vydaného 
e-pasu. Do  již vydaných cestovních dokladů 
typu „blesk“ je možné zapsat titul do 31.12.2011. 
Od 1.1.2012 se podle platné právní úpravy tituly 
do cestovních dokladů zapisovat nebudou.

Od  ledna nebude možné podávat žádosti 
o vydání OP (ani přebírat hotové doklady) na ma-
tričních úřadech, ale pouze u úřadu s rozšířenou 
působností. Bude nutné počítat s delším časem 
při podání žádosti (obdoba současného způso-
bu nabírání žádosti o e-pas). Výhodou bude, že 
nebude třeba předkládat fotografi i, ale tato bude 
pořízena (žadatel vyfotografován) přímo na pra-
covišti úředníkem.

Aktuální informace o  nových postupech při 
podávání žádostí o vydávání e-pasů a e-OP Vám 
budeme průběžně sdělovat prostřednictvím 
Novin KR a webových stránek města. V případě 
dotazů neváhejte kontaktovat pracovnice úse-
ku občanských průkazů a  cestovních dokladů 
osobně nebo telefonicky na  tel. č. 499318155, 
499318233, 499318255.

Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí správního odd. odboru VVS

Pokračování ze strany 1
ELEKTRONICKÉ PRŮKAZY

Vážení spoluobčané, v  listopadu bylo obno-
veno stanoviště kontejnerů na  tříděný odpad 
v ul. Riegrova. Toto stanoviště bylo před několi-
ka měsíci zrušeno z  důvodu častého odkládání 
odpadů mimo kontejnery a dávání jiných odpa-
dů do barevných kontejnerů, než které tam pa-
tří (v  kontejneru na  papír jsme našli i  ledničku). 
V současné době je stanoviště sledováno kame-
rou, která případné protizákonné chování pomů-
že odhalit.  V případě naplnění kontejnerů vyu-
žijte, prosím, jiné stanoviště (např. v ul. Kollárova 
nebo v ul. 17. listopadu).

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí (OŽP)

SLEDOVÁNÍ KONTEJNERŮ 
V ULICI RIEGROVA
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ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB 
V MĚSÍCI LISTOPADU
www.tsdvur.cz
Na  středisku údržby 

a  oprav komunikací 

pracovníci prováděli 

tyto práce: 

• dokončili opravu chodníku v  ulici Vrchlic-
kého před čp. 1109, využili zde zámkovou 
dlažbu vybouranou při rekonstrukci ná-
městí T.G. Masaryka, 

• pracovník dopravního značení zajistil opra-
vu vyvrácených dopravních značek v  ulici 
Jaroslava Bíliny, Pod Slévárnou, Pod ZOO, 
Odbojářů,

• dokončili opravu štěrkové cesty v Soukupo-
vě ulici,

• opravili výmoly ve  štěrkové komunikaci 
v Žirecké Podstráni nad letištěm, dále úsek 
komunikace v Lipnici Rovinky,

• ve spolupráci s Městskými lesy Dvůr Králo-
vé n.L., s.r.o., opravili část komunikace v lo-
kalitě Sylvárov (pod tratí k viaduktu) a část 
štěrkové komunikace Nádražní pěšina, kde 
byly sanovány jen nejhorší úseky a  místní 
výtluky, 

• na  dětském hřišti v  ul. J. Biliny vybudovali 
pod herními prvky dopadové plochy odpo-
vídající platné normě,

• byl opraven chodník z betonových dlaždic, 
který spojuje ulice Vančurovu a  Sylvárov-
skou, dále chodník za  obecními domy ná-
břeží Benešovo za čp. 2103, 

• čistili nátokové mříže uličních vpustí v  uli-
ci Vrchlického, Nerudova, Husova, Riegrova 
a  v  lokalitách s  větším výskytem listí, dále 
čistili nátokové díly podélných žlabů v ulici 
Poděbradova a  na  náměstí Václava Hanky.

Na úseku údržby městské zeleně pracovní-

ci provedli tyto práce:

• ve spolupráci se střediskem údržby komu-
nikací průběžně uklízeli spadané listí, a  to 
nejdříve z chodníků a silnic a postupně pře-
šli na travnaté plochy, 

• provedli druhé tvarování živých plotů,
• v  okrajových částech města ořezali větve 

stromů a keřů zasahující do profi lu cest,
• vysadili 50 dubů na  pozemkové parcele 

č. 36/17,
• ukončili sečení travnatých ploch na  území 

města,
• vyměnili poškozené části herních prvků 

na  dětských hřištích na  Berlínku, ve  Strži, 
v ul. V Zahrádkách a na letním stadionu.

Na úseku elektro zaměstnanci 

• instalovali nový rozvaděč na  náb. Benešo-
vě,

• dokončili přesun sloupů veřejného osvětle-
ní v ul. E. Zbroje,

• umístili vánoční strom na  Hankově nám. 
a provedli jeho výzdobu,

• uvedli do provozu dva nové sloupy veřejné-
ho osvětlení v Halíkově ul.

Na  jednotlivých sportovištích bylo prove-

deno:

• vzhledem k  ukončení provozu na  letním 
stadionu k  14. 11. 2011 pracovníci proved-
li vertikulaci a  vyrovnání trávníku, postřik 
proti plísním, odvodnění závlahy a demon-
táž fotbalových branek,

• zazimovali objekt volejbalu, hlavní tribunu 
a  jednotlivá sportoviště, shrabali listí v  ce-
lém areálu.

Jiřina Kubíčková, asistentka ředitele TSM

Naše organizace byla v  rámci Ceny kvality 
v sociální péči za rok 2010 vyhodnocena jako nej-
lepší poskytovatel sociálních služeb pro seniory 
v České republice.

Tato cena je tím nejvyšším oceněním, kterého 
se nám může v této zemi dostat. Cítíme se touto 
cenou být nejenom poctěni, ale zároveň velmi 
zavázáni k tomu, abychom nepolevovali v našem 
úsilí vytvářet svým přístupem pro naše uživatele 
důstojné a bezpečné podmínky pro jejich samo-
statný život v  domácích podmínkách i  v  době, 
kdy se stávají stále více závislými na pomoci dru-
hé osoby.

Předání Ceny kvality se uskutečnilo dne 9. 
listopadu 2011 v  Senátu Parlamentu České re-
publiky, v  prostorách Rytířského sálu. Slavnost-
ního předání Ceny kvality se zúčastnila starostka 
města Mgr. Edita Vaňková, ředitelka Pečovatelské 
služby Města Dvůr Králové nad Labem Bc.  Mar-
cela Hauke a vedoucí pečovatelské služby Petra 
Hlušičková, DiS.

Z  celého srdce děkuji svému týmu za  jejich 
profesionalitu, odvahu a lidský přístup, který nás 
dovedl až do Rytířského sálu. Děkuji však i naše-
mu zřizovateli, městu Dvůr Králové nad Labem 

za to jakým způsobem podporuje péči o senio-
ry v našem městě.

Cenu kvality vyhlašuje již šestým rokem re-
dakce časopisu Ošetřovatelská péče ve spoluprá-
ci s Radou kvality ČR.

Bc. Marcela Hauke

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
BYLA OCENĚNA ZA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SENIORŮM

...představující vždy konkrétní změnu v  sociálním 
systému. Stránky jsou koncipovány zejména jako 
přátelské k  uživateli, s  důrazem na  jednoduchost 
a srozumitelnost.

V  rámci kampaně jsou připraveny také infor-
mační letáky a plakáty, jejichž distribuce bude za-
jištěna zejména prostřednictvím úřadů práce.

Kromě těchto komunikačních nástrojů je 
pro případné tazatele připravena i  infolinka 
844 844 803, kde jsou pracovníci call centra Úřadu 
práce ČR připraveni zodpovědět dotazy či vysvětlit 
nejasnosti i v souvislosti se sociální reformou.
KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reforma počítá se zavedením Karty 
sociálních systémů, pomocí které se bude občan 
prokazovat při kontaktu se systémy spravovaný-
mi MPSV. Karta bude sloužit také jako průkaz oso-
by se zdravotním postižením. S její pomocí budou 
moci zdravotně handicapovaní čerpat stejné vý-
hody, jaké mohou čerpat dnes při předložení prů-
kazu TP, ZTP nebo ZTP/P v současné papírové po-
době. Karta může sloužit jako karta platební. Dáv-
ky si bude možné vybrat z bankomatu, bude mož-
né platit v obchodě a bude možné s ní platit i pře-
vodem na účet. Kartu bude vydávat Úřad práce ČR.
POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU 

Značně se zjednoduší a  zefektivní celý pro-
ces posuzování zdravotního stavu pro příspěvek 
na péči. Posuzovat se bude deset základních život-
ních potřeb. Tím se dosáhne větší objektivity, spra-
vedlivějšího posuzování a  menší administrativní 
zátěže. Posudky budou využitelné i pro poskytová-
ní jiných dávek, např. příspěvku na mobilitu.
ZMĚNY V SYSTÉMU DÁVEK PRO OSOBY ZDRA-

VOTNĚ POSTIŽENÉ

Vládní návrh zákona o poskytování dávek oso-
bám se zdravotním postižením, taktéž předkláda-
ný v rámci sociální reformy, již podepsal prezident 
České republiky.

Ze současného nepřehledného spektra mnoha 
dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly 
poskytovány samostatně u  několika orgánů stát-
ní správy, resp. samosprávy, tak od ledna příštího 
roku vzniknou pouze dvě dávky (systém adminis-

trace a samotná výplata těchto dávek bude zajiště-
na kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR):
PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU 

Jedná se o opakující se nárokovou dávku, která 
bude poskytována osobám starším jednoho roku, 
které nejsou schopny zvládat základní životní po-
třeby v oblasti mobility nebo orientace. Výše pří-
spěvku na  mobilitu bude v  jednotné výši 400 Kč 
měsíčně. 
PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU 

Jedná se o  jednorázovou nárokovou dávku, 
která bude určena osobám s těžkou vadou nosné-
ho nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým 
nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým 
mentálním postižením. Součet vyplácených pří-
spěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendář-
ních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 
800 000 Kč (z vyplacených částek se při součtu ode-
čítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila 
nebo jejichž vrácení bylo prominuto). Dávka je za-
měřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umož-
ňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo 
ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy moto-
rového vozidla a úprav bytu.
VEŘEJNÁ SLUŽBA 

V rámci Sociální reformy I bude od 1. 1. 2012 in-
stitut veřejné služby převeden z  obcí do  kompe-
tence Úřadu práce ČR. 

Pokud uchazeč o zaměstnání vedený v eviden-
ci úřadu práce nepřetržitě déle než dva měsíce od-
mítne bez vážného důvodu vykonávat veřejnou 
službu v rozsahu až do 20 hodin týdně, bude z evi-
dence vyřazen. Vedle zákonem stanovených pod-
mínek Úřad práce ČR určí podrobná kritéria pro vý-
běr uchazečů o zaměstnání, kterým bude veřejná 
služba nabídnuta. Nebude tedy automaticky na-
bízena všem klientům po  dvou měsících eviden-
ce, ale jen těm, u nichž to bude úřadem provažová-
no za vhodné, zejména s ohledem na jejich přístup 
k práci, k hledání zaměstnání a k plnění povinností 
uchazečů o zaměstnání.

Eva Tůmová, ředitelka kontaktního pracoviště ÚP ČR
Kateřina Pištorová, vedoucí odboru ŠKS

Pokračování ze strany 1
ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI

CENA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Rada města Dvůr Králové nad Labem usne-
sením č. R/1011/2011 - 39. RM ze dne 15.11.2011 
souhlasila s  nominací ředitelky Pečovatelské 
služby Města Dvůr Králové nad Labem Bc.  Mar-
cely Hauke do soutěže Cena Královéhradeckého 
kraje za přínos v sociálních službách do kategorie 
pracovník sociálních služeb, sociální pracovník, 
osobnost sociální oblasti. Dále rada města sou-
hlasila s přihlášením města Dvůr Králové nad La-
bem do  soutěže Cena Královéhradeckého kraje 
za přínos v sociálních službách do kategorie míst-
ní samospráva.

Hlasujte s  námi v  anketě od  28.11.2011 
a oceňte ty, kteří opravdu pomáhají. Hlasovat 
můžete na www.cenasocialnichsluzeb.cz ve 4 ka-
tegoriích: obec, poskytovatel péče, poskytovatel 
prevence, osoba. 
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ČTYŘI MALÁ ADVENTNÍ PŘÁNÍ

1. V době, kdy čteme tyto řádky, svítí na ná-
městí Václava Hanky do  noci vánoční 

strom, rozsvícený o první neděli adventní. Vánoč-
ní strom jako jeden z  poslů nejkrásnějších zim-
ních svátků. Přináší vánoční světlo, prosvětluje 
studené zimní večery, dokáže rozzářit stovky dět-
ských očí. Trochu toho světla si řada z nás odnáší 
domů. Přejme si, aby nikoho nenapadlo odnášet 
si domů i ozdoby, větvičky či jiné suvenýry z to-
hoto stromu.

2. Meteorologové zatím ještě neřekli své po-
slední slovo, ale  moudrá matka příroda 

dokáže jako každý rok překvapit, když se na po-
slední chvíli rozhodne vyčarovat pohádkově bílé 
Vánoce. A jako každá mince má však i svůj rub, tak 
i kouzelně bílé ulice skrývají různá nebezpečí, ze-
jména na  místech označených tabulkou, na  níž 

PSÍ ÚTULEK NOVÝ SVĚT

V  letošním školním roce se Základní ško-
la Strž již tradičně zapojila do mnoha projektů. 
Zde jsou některé z nich.

Od  roku 2009 putují naši žáci prostorem 
a  časem v  rámci stejnojmenného projektu. 
Jeho cílem je seznámit účastníky s  vývojem 
vztahu člověka a krajiny. Všechny úkoly jsou již 
téměř hotovy, a proto v listopadu žáky čeká po-
slední seminář zaměřený na využití e- learnin-
gu ve výuce biologie a zeměpisu. Povedou jej 
pracovníci Střediska ekologické výchovy a eti-
ky Rýchory – SEVER z Horního Maršova. V pro-
sinci se děti a jejich pedagogové sejdou v Kut-
né Hoře, kde se podělí o výsledky své práce. Dů-
ležitým výstupem je kniha fotografi í zachycují-
cích změny v oblasti botaniky, dopravy, geolo-
gie, hydrologie, urbanistiky a zemědělství. Vý-
sledky a  fotodokumentaci tříletého projektu 
můžete sledovat na  www.putovaniprostore-
macasem.cz.

 Pokračuje také spolupráce s partnerskými 
školami z  Polska (Gimnazjumim. Michala Sed-
ziwojaw Lukowicy), Portugalska (Agrupamento 
de EscolasDoutor Carlos Alberto Ferreira de Al-
meida), Švédska (Skuruskola) a Velké Británie (St 
Hugh`s Maths and Computing Colledge) v me-
zinárodním projektu Comenius 2011 - 2013. Ten 
má tentokrát název What do you know about 
us? (Co o  nás víte?). Program seznamuje žáky 
s odlišnostmi jednotlivých zemí v oblasti školy 
a vzdělávání, historie, zeměpisu, umění a kultu-
ry, biodiverzity a sportu. Jedním z cílů je vytvo-
ření on-line hry zahrnující výše uvedené oblas-
ti. Velmi oblíbené jsou výměnné pobyty, které 
přispívají k poznávání životního stylu a kultur-
ních odlišností partnerských zemí.

 Z  Programu podpory projektů z  oblasti 
vzdělávání a prevence rizikového chování Krá-
lovéhradeckého kraje se nám podařilo získat 
dotace v  oblasti inovace vzdělávacích metod, 
zájmové práce se žáky mimo vyučování a pro-
gramů zaměřených na prevenci rizikového cho-
vání. Projekt „Bezbariérová škola“ spojuje ně-
kolik zájmových kroužků (Nuda Nenuda pro 
mladší a  starší žáky, hudební kroužky, výtvar-
ný kroužek) a snaží se o překonávání nejen tě-
lesných handicapů, ale i boření vnitřních bariér 
(jakými jsou například nesmělost a nedostatek 
odvahy). Na  podzim proběhla dvě „Malování 
s malířem“, kde se děti pod vedením akademic-
kého malíře Františka Kalenského seznámily 
s tajemstvím barev a akvarelu. Chystají se různá 
vystoupení, kroužky se plně podílejí na výzdo-
bě a prezentaci školy. Velkým přínosem je to, že 
se více než 70 dětí učí aktivně a smysluplně trá-
vit svůj volný čas. 

 Máte rádi zvířata? Druháčci rozhodně. Pra-
videlně se totiž s  nimi setkávají v  programu 
„Máme rádi zvířata“. Formou projektových dnů 
se seznamují s domácími zvířaty, jejich mláďa-
ty, potravou, významem chovu, užitkem. Do-
zví se, co je biofarma, a uvidí zvířata v jejich při-
rozeném prostředí. Na závěr bude uspořádána 
výstava prací žáků a fotografi í z průběhu práce.

 Díky velice dobrým výsledkům z minulých 
let jsme byli SEVERem přizváni do nového tří-
letého mezinárodního projektu „Globální vý-
chovou za  spravedlivější svět“. Žáci našich 5. 
a 6. tříd se společně s účastníky z Velké Británie, 
Polska a africké Ghany budou seznamovat s té-
maty o obživě, obchodu a příčinách chudoby.

 Všechny uvedené projekty přinášejí spous-
tu nových informací a  často i  mnoho zábavy. 
Učí děti vzájemné spolupráci a respektu k dru-
hým lidem, což je v dnešní době velmi důležité.

Mgr. Š.Šantrochová, ZŠ Strž

Bambino - velký kříženec, pes zpočátku nedůvěřivý, ale 
na své milý, veselý a vděčný

Máša - kříženec knírače, potřeštěná fenka vždy připra-
vená k akci

Areál Nový Svět Vás zve na 12. ročník DNE OTE-

VŘENÝCH DVEŘÍ 24. prosince 2011 od  10.00 

do 15.00 hod. 

-  prohlídka areálu psího útulku, stájí a  ohrad 
pro koně

-  možnost vyvenčit některé opuštěné psy
-  kontakt se psy, poníky, koňmi, kočkami, fret-

kami
- v  době 10.00 - 11.00 a  14.00 – 15.00 svezení 

dětí na poníkovi

Také letos můžete psy v útulku potěšit pamls-
ky, konzervou nebo granulemi, ale také dekami 
a matracemi na zahřátí. Přijďte si zkrátit čas čeká-
ní na Ježíška na Nový Svět (za Kaufl andem a teni-
sovými kurty). 

Všem pejskařům, koňákům a  lidem dobré 
vůle přejeme příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2012 pevné zdraví, spoustu po-
hody, dobrou náladu, dostatek peněz a  fajn lidi 
všude kolem...

areál Nový Svět  / www.novy-svet.ic.cz

Vážení spoluobčané, společně s těmito Novi-
nami královédvorské radnice dostáváte do rukou 
čtrnáctidenní stolní kalendář města pro rok 2012. 
Jak jsme Vás již informovali v minulých číslech no-
vin, naleznete v něm vyznačeny plánované „od-
padové akce“, ale i přehled kulturních, spor-

tovních a společenských akcí, které se budou 
následující rok konat v našem městě.

Projekt „Odpadový kalendář – rok 2012“ pod-
pořil ELEKTROWIN, a.s., EKO-KOM, a.s., Společ-
nost Horní Labe, a.s., Jaroslav Janeček - tiskárna 
ARPA a sběrny druhotných surovin Lukas trade, 
s.r.o., Bohuslav Žižka a Milan Brdička.

Děkujeme Vám všem, kteří již odpady tří-

díte. Věříme, že Vám přiložený kalendář při dů-
sledném třídění odpadů pomůže a bude motivo-
vat i další spoluobčany.

Ing. Eva Šírková,
odbor životního prostředí (OŽP)

KALENDÁŘ MĚSTA

VÝSADBA NOVÉ DUBOVÉ ALEJE

stojí varování: „Komunikace se v  zimě neudržu-
je.“ Přejme si, aby toho udržování bylo co nejmé-
ně a všichni jsme se dostali bezpečně tam, kam 
míříme, tam, kam chceme přijít či přijet.

3. Adventní neděle, a  nejen ony, budou 
ve  znamení nákupů. Každoroční nákup-

ní horečka, která advent provází zejména v po-
sledních letech, s  sebou přináší spousty klama-
vé reklamy, zvýšenou aktivitu podezřelých podo-
mních prodejců, žně kapesních zlodějů, ale i plně 
obsazená parkoviště a  nedostatek parkovacích 
míst, nervozitu nakupujících, prodávajících, řidi-
čů i chodců. Přejme si, aby nás právě takové hek-
tické a  nervozitou poznamenané chvíle minuly 
bez povšimnutí.

4. Poslední přání je poněkud obligátní, jeho 
obsah, tisíckrát vyslovený i  napsaný, ně-

kdy více a jindy zase méně upřímně myšlený, lety 
neztrácí hloubku ve své prostotě. Šťastné a ve-

selé Vánoce.

PRANOSTIKA NA PROSINEC
„Jasné Vánoce - hojnost vína a ovoce.“
Přejeme všem, aby letošní Vánoce byly jasné, 

velmi, velmi jasné.
P.S. Těch přání je díky pranostice vlastně pět

Bc. Jinřich Hauke, určený strážník MPDK

PSI, KTEŘÍ ČEKAJÍ NA NOVÉ MAJITELE. Další 
čtvernozí svěřenci na www.utulek-dknl.estranky.cz.

ZŠ STRŽ UVÁDÍ DO ŽIVOTA 
NOVÉ PROJEKTY

V měsíci listopadu byly obohaceny řady měst-
ské zeleně. Podél polní cesty vedoucí od Sedláč-
kova rybníku severně ke  komunikaci Krkonoš-

ská (výpadovka na Trutnov) bylo vysazeno nové 
dubové stromořadí. Výsadbu padesáti dubů let-
ních, podpořenou Agenturou ochrany přírody 
a krajiny v Programu péče o krajinu pro rok 2011 
(dotace pokryla 94% celkových nákladů ve  výši 
201.000,- Kč), provedly technické služby. Obča-
nům města se tak nabízí možnost aktivního od-
počinku a relaxace při procházce v blízkém oko-
lí města ve stínu těchto symbolů síly, dlouhově-
kosti a odolnosti. 

Ing. Veronika Tomková
odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)
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Přírodovědný kroužek pracuje se zájemci 
o biologii z řad studentů nižšího gymnázia a zá-
kladních škol ze Dvora Králové n/L a  blízkého 
okolí. Schází se již po mnoho let v pracovně bi-
ologie vždy ve středu, začíná ve 14.45 hod, končí 
v 16 hod. Hlavní náplní práce je příprava na biolo-
gickou olympiádu kategorie C, D podle konkrét-
ního tématu jednotlivých ročníků, a to jak na te-
oretickou část, tak na poznávání organismů. Vel-
kou výhodou je, že gymnázium má velice dobře 
vybavený biologický kabinet kapalinovými pre-
paráty i vycpaninami a to poznávání organismů 
usnadňuje. Členové kroužku se učí i  zvládat la-
boratorní techniku (práce s mikroskopem a bin-
okulární lupou, příprava preparátů), aby obstáli 
i v laboratorní části soutěže. A ti mladší, kteří ješ-
tě v biologické olympiádě nesoutěží, se alespoň 
blíže seznámení s  probíranými tématy. Letošní 
téma se nazývá Vztahy mezi organismy. Je veli-
ce zajímavé, máme možnost doplňovat studijní 
text mnoha fi lmy. Při vhodném počasí chodíme 
i na krátké, převážně botanické exkurze do blíz-
kého okolí gymnázia. 

V letošním roce navazuje kroužek na dvoule-
tou tradici, a sice na účast v projektu Věda je zá-
bava, který organizuje Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého v  Olomouci. Letošní téma 

V lednu 2012 pořádáme tradiční „Odpoledne 

otevřených dveří“, na němž má široká veřejnost 
možnost seznámit se s prostředím naší školy, s pod-
mínkami přijímacího řízení a s průběhem gymnazi-
álního studia. Otevřeno budeme mít ve  středu 

11. ledna 2012 v  době od  15 do  18 hodin.

RNDr. Vladimír Hušek

GYMNÁZIUM 
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ČINNOST PŘÍRODOVĚDNÉHO KROUŽKU KLUBU NATURA 
NA NAŠEM GYMNÁZIU

V  rámci předmětu mediální výchova jsme se 
minulý školní rok jako třída zúčastnili výtvarné 
soutěže, kterou vyhlásil hospic v  Hořicích. Sdru-
žení dobrovolných pracovníků Duha Hořice tím-
to chtělo potěšit těžce nemocné lidi a  přivést je 
na jiné myšlenky. Měli jsme na výběr z několika té-
mat, například Sladkosti a  radosti života, Dialog 
stáří a mládí, Život je cesta. Na konci května nám 
vše vysvětlila paní profesorka Syrovátková, zadala 
témata a my pilně pracovali, abychom měli co nej-
lepší výtvory. Zúčastnila se jak naše třída (letošní 
2.C), tak i o rok starší spolužáci (letošní 3.C). Z naší 
činnosti vzešlo mnoho krásných a nápaditých pra-
cí, nabitých pozitivními myšlenkami a radostí. Ně-
které nás nutily k zamyšlení, co vše vlastně obraz 
představuje. 

My dvě jsme si vybraly téma Život je ces-
ta a  snažily se vystihnout pocity člověka, který 
hned na začátku svého života váhá, jakou cestou 
se bude ubírat, a  myslí zároveň na  to, že vlastně 
všechno se vším souvisí. Stačí udělat jen malinkou 
chybu a už na rozcestí zahnete špatně. Pro tenhle 
námět se rozhodla spousta dalších účastníků, jako 
třeba i  výherce naší kategorie Jan Langfelner ze 
3.C. Na  druhém místě skončila naše spolužačka 
Michaela Šipčiaková s Dialogem stáří a mládí. Jako 
třetí se umístila Pavlína Holmanová se Sladkostmi 
a  radostmi života. Obrázky si můžete prohléd-
nout na adrese www.dobrovolnici-duha-horice.cz 
a jsou také vystaveny v budově hospice v Hořicích.

Markéta Benešová & Klára Kazmirowská, 2.C

GYMNÁZIUM
MALUJE PRO HOSPIC

projektu je Ochrana přírody a  my jsme si moh-
li vybrat, jaké užší téma zpracujeme formou jed-
noduché odborné práce. Název naší práce je Kdy 
v přírodě zasahovat a kdy ne? Věnujeme se pro-
blému kolem klíněnky jírovcové a  zařadili jsme 
do práce i studium nejběžnějších typů hálek. Pre-
parovali jsme listy jírovce maďalu napadené klí-
něnkou a pod binokulární lupou jsme pozorova-
li larvy a kukly klíněnky a pořizovali fotografi ckou 
dokumentaci. Dále jsme preparovali hálky na rů-
žích a na listech a větvičkách dubu a buku. Tam 
jsme objevili nejen larvy, ale už i dospělé jedin-
ce žlabatek, jejichž působením rostliny hálky tvo-
ří. Tuto práci pak pojedeme v květnu nebo v červ-
nu prezentovat na konferenci do Olomouce.

A abychom jen nepracovali, máme každý rok 
rozdělené členy na dvě skupiny a ke konci krouž-
ku vzájemně soutěžíme ve znalosti přírody. Sou-
těž probíhá celý rok a vítězové si na konci roku 
mohou jako první vybrat z  různých zajímavých 
materiálů. 

Pokud někoho z dětí od druhé do deváté tří-
dy základní školy náš program zaujal, můžete se 
na nás přijít podívat kteroukoli středu, zazvoňte 
za prvními dveřmi gymnázia na kabinet biologie. 
Kroužek je bezplatný.

Jana Dobroruková

V  prvním podzimním týdnu navštívili žáci 
6. - 9. ročníku Hradec Králové. Jako výzkumníci 
na expedici po přírodních památkách se zúčast-
nili výukového programu „Velký poklad v malém 
labyrintu“, který pro ně připravila organizace SE-
VER Hradec Králové. Naši výpravu provázela Tere-
za Hejtmánková, které velice děkujeme za skvěle 
připravený program.

Program probíhal na území bývalého vojen-
ského cvičiště, dnes v přírodní památce Na Plach-
tě. Trasa začínala na hrázi rybníka Plachta a po-
stupně žáci procházeli celou lokalitou. Objevo-
vali, že v trávě a v tůních žije spousta živočichů, 
ke kterým se přibližovali jako skuteční entomo-
logové se síťkou v  ruce. Stěžejní aktivitou bylo 
pozorování, odchyt a  určování obyvatel (pod-
le přiložené nápovědy) podmáčené louky, tůně 
a mokřadu. Touto aktivitou zjistili, že území je do-
movem mnoha vzácných druhů rostlin a  živo-
čichů. Následným programem dne byla exkur-
ze do vodní elektrárny LABE na jezu HUČÁK. Zde 
se žáci seznámili s historií, provozem a výrobou 
elektrické energie. Část programu byla věnována 
výrobě energie z obnovitelných zdrojů.

Díky zajímavému programu a krásnému po-
časí prožili zúčastnění žáci KRÁSNÝ DEN.

Třídní učitelky

ŽÁCI ZE ZŠ A PRŠ 
NAVŠTÍVILI HUČÁK

Dne 10.11.2011 nás v  rámci integrovaného 
bloku „Naše zdraví“ navštívila zdravotní sestra 
ze „Soukromé zubní ordinace Prouzových.“ Paní 
Lenka Horáčková předstoupila před naše děti 
jako odbornice na  zubní prevenci a  zahrála si 
s nimi na návštěvu zubní ordinace. Děti se věno-
valy technice čištění zoubků a  probraly zásady 
zdravého stravování.

Každé z přítomných dětí si od sestřičky a  je-
jího pomocníčka Adámka odnášelo malý dárek 
a pro rodiče informační letáček o zubní prevenci.

Setkání s profesí zubní sestry bylo pro všech-
ny příjemným zážitkem a poučením. Můžeme se 
také těšit na další návštěvu, kdy si děti pod dohle-
dem sestřičky budou prakticky osvojovat správ-
né návyky důležité pro péči o své zoubky.

Za  ochotu předávat své odborné znalosti 
i mimo své pracoviště paní Lence Horáčkové vel-
mi děkujeme.

Za MŠ Havelková Věra, ředitelka
ze třídy Žluťásků pí. uč. Eva Motlová

ZDRAVÍ V MŠ DRTINOVA

Říjnové akce, které byly pro děti uspořádány, 
svědčí o tom, že pobyt v družině ZŠ Podharť není 
jednotvárný. Nejprve nám naše toulky krásnou 
podzimní přírodou zpestřil pan Záruba, tatínek 
Kačenky, která chodí u nás do 1. třídy. Na doprav-
ním hřišti děti zhlédly ukázku cvičeného policej-
ního psa, právě pod vedením pana Záruby a Mar-
tina Antonína z městského útulku. Ukázka simu-
lovala vystopování pachatele a  jeho dopadení. 
Během akce se střídaly chvíle, kdy se všem tajil 
dech, s chvílemi nadšeného povzbuzování stráž-
ce zákona i jeho zvířecího svěřence.

Před podzimními prázdninami jsme se zú-
častnili akce v dvorské zoo „Týden duchů“. Děti se 
svezly vláčkem, odkud pozorovaly zvířata na Sa-
fari a potom jsme se vypravili dlabat dýně. Zvláš-
tě při této činnosti děti rozvíjely svou manuál-
ní zručnost a  spolupracovaly ve  dvojících nebo 
ve skupině. Děti byly z výsledků své práce nadše-
né a některé si chtěly výrobky odnést domů. Je-
jich zklamání snad jen utěšilo vědomí, že jimi vy-
robené dýně, které poslouží k halloweenské vý-
zdobě ZOO, ocení stovky návštěvníků.

Říjnové akce završily podzimní dílny, kte-
ré pro děti připravily paní vychovatelky a učitel-
ky z I. stupně. V rámci prázdninového dopolední-
ho programu si děti vyráběly dráčky, muchomůr-
ky, havrany, dýně a netopýrky na špejli. Společně 
jsme také dlabali a zdobili dýně,které jsme nako-
nec před školou a v jejím těsném okolí rozsvítili.

Říjnové akce jsou za  námi, děkuji všem 
za spolupráci. Všechny děti se již těší na listopa-
dové akce!

Bc. Martina Kuchařová, vychovatelka

delna“. Soutěžící za svoji snahu získávali madaile se 
sněhovými vločkami. V  parku se pak každý mohl 
alespoň na chvíli stát Martinem. Na účastníky čeka-
li dva koníci, na jejichž hřbetě objeli čestné koleč-
ko vítězů. Domů si pak děti odnášely nejen papíro-
vého koníčka, pamětní list, ale hlavně kupu zážitků 
a dojem, že škola je vlastně zajímavé místo. 

Poděkování patří aktivistům z  psího útulku 
Nový Svět, pracovníkům ZOO, kuchařkám školní 
jídelny, pedagogům a  žákům ZŠ Schulzovy sady 
za přípravu a organizaci povedeného odpoledne.

Mgr. Ivan Jugl

Během soboty 12. listopadu přišlo tradičně 
do ZŠ Schulzovy sady hledat Martina více než 160 
zvídavých a  odvážných předškoláků a  jejich star-
ších kamarádů. Žáci vyšších tříd se svými učiteli 
pro ně ve  třídách na  deseti stanovištích připravili 
řadu vzrušujících aktivit, kdy si děti vyzkoušely svo-
ji mrštnost, důvtip, zručnost, představivost i odva-
hu. Zkusily si proběhnout překážkovou dráhu, pra-
covaly s  počítači, skládaly puzzle, poznávaly po-
hádky a písničky nebo si pochovaly hroznýše a se-
známily se s  leguánem! Ztracené síly nabrali una-
vení účastníci díky čaji a perníku „made in školní jí-

MARTIN NA KONI OPĚT PŘIJEL NA ZŠ SCHULZOVY SADY

ŘÍJNOVÉ AKCE 
DRUŽINY ZŠ PODHARŤ

Týden duchů v zoo



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

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

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

-2 x byt 1+1 OV Dvůr Král.,60,92 m2,centr.-pěší zóna,nutná rek.,pavlač  585.000,-Kč,599.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Dvůr Král.,48,4 m2,zvýš.příz.,výb. stav, po kompl.rek.,zděný, centrum  800.000,-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  380.000,-Kč 
-byt 1+kk,2+1 OV Dvůr Král., 26 a 34 m2,zděné,příz.,ve fázi kompl.rek.  550.000,-Kč,790.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Dvůr Král.,38,5 m2,zvýš.přízemí, nábřeží,dobrý stav,volný 12/2011  4.000,-Kč/měs.+ink. 
-byt 2+1 OV Dvůr Král., 47 m2,zvýš.přízemní, po rek., vč.kuchyně, nová okna  4.500,-Kč/měs.+ink. 
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,2 p.,nadstandard,zděný,kompl.rek.,pěkně řešeno  1,390.000,-Kč 
-byt 3+kk OV Dvůr Král.,68 m2, kompl.rek.,4.p.,krásný výhled,klidné bydl., zděný  1,450.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,72 m2,2.p.výtah,zděný, přímo v centru,velká lodžie,lukrativní 1,289.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Kocbeře,75 m2,zděný,nová okna,balkon,u lesa,velmi klidné bydlení  730.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,57m2,panel,balkon+lodžie,zděné j.,nová okna, klidná lok.  1,130.000,-Kč
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,62 m2,posl.p.,nové okna,balkon+zaskl.lodžie,výborný stav  1,230.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Úpice,64 m2,2.p.,zděný,balkon,centrum,sklep,dobrý stav,ihned volné  690.000,-Kč
 -2 x byt 3+kk OV Dvůr Král.,113,114 m2,půd.prostor,stav.povolení vydáno,centrum  263.000,-Kč 
-rod.dům Rohoznice,651 m2,2+1,menší stodola, k vnitřní rek.,nové ÚT na TP,pěkný  700.000,-Kč
-rod.dům Bílé Poličany,3+1,1446 m2,střed obce,garáž,zd.kolna,zahrada,dobrý st.  1,500.000,-Kč
-rod.dům Dvůr Král.,2+1,435 m2,dobrý stav,nová okna,lze půdní vestavba,klidná č.  1,350.000,-Kč
-rod.dům Dvůr Král.,2x3+1,624 m2,garáž,lok.“Strž“,velmi dobrý stav,lukr.nabídka  2,340.000,-Kč 
-rod.dům Dvůr Král.,5+1,382 m2,lukr.místo pod nemocnicí,řadový,nutné úpravy  1,999.000,-Kč 
-rod.dům Slotov, 3+1,2543 m2,trasa DK-JA,po kompl.vnitřní rek.,výhled na Kuks  1,710.000,-Kč
-rod.dům Dvůr Králové,496 m2,3+1,2+1,garáž,výb.stav,část.rek.,zahrada,kolny  2,590.000,-Kč 
-rod.dům Habřina,kolaudace 2005,6+1,1457m2,garáž,luxusní,kousek JA,HK,DK  3,790.000,-Kč 
-rod.dům Jaroměř,8+1,2402 m2,centrum,výb.stav,bydl.+podnik.lukr.,garáž,dílna  3,450.000,-Kč
-rod.dům Vítězná-Kocléřov,2+1,1783 m2,nová fasáda,k vnitřní rek.,velká zahrada  1,250.000,-Kč
-rod.dům Vítězná-Komárov,4+1,1459 m2, dobrý stav,nová pergola, cena k jednání 1,250.000,-Kč
-rod.dům Dvůr Král.,2x2+1,333 m2,výborný stav,pod nemocnicí, garáž,krb,lodžie  2,300.000,-Kč 
-rod.dům Doubravice-Velehrádek,4+1, 2+1,1113 m2,výborný stav,garáž, 2xterasa  1,900.000,-Kč 
-rod.dům Zdobín, 3+1,1380 m2,nutná mešní vnitří rek.,garáž,posezení,ov.stromy  1,680.000,-Kč 
-rod.domek Rtyně v Podkrk.,2+1,549 m2,nové přípojky,zděné,centrum,dobrý st.  790.000,-Kč 
-býv.usedlost Ch.Hradiště,cca 950 m2,lukr.poloha,k podnik.či přestavbě na RD  899.000,-Kč 
-zem.usedlost Velký Vřešťov,obyt.č.4+1,2104 m2,stodola s novou stř.,chlévy  1,490.000,-Kč 
-stav.pozemek Dvůr Král.,2762 m2,vč.st.pov.na studnu,projekt,pod lesem,supr místo  590,-Kč/m2

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

-stav.pozemek Horní Debrné,1627 m2,slunné místo,el. a voda ano,krásný výhled  355,-Kč/m2

-stav.pozemek V.Vřešťov, 252 m2,v rekr.oblasti,ke stavbě chaty,již zákl.deska  250.000,-Kč 
-zahrada Dvůr Králové,402 m2,výhled na město a hory,oploceno,el.ano,pod lesem  170.000,-Kč 
-chata Úpice,2+1, velká zahrada 955 m2, zděná, výb.stav,krásný výhled,volná ihned  670.000,-Kč 
-roubená chalupa B.Třemešná, 2+1,202 m2,volné,lze trvale bydlet,sleva možná!  790.000,-Kč 
-poloroub.chalupa Vítězná-Huntířov,2+1,740 m2,probíhá rekonstrukce,kousek DK  850.000,-Kč 
-garáž Dvůr Králové,lok.Slovany,21 m2,řad.-krajní,výborný stav,el.ano,ihned volná  95.000,-Kč
-garáž Dvůr Králové,lok.5.květen,23 m2,řad.,výb.stav,el.ano,nová střešní krytina 99.000,-Kč 

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

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

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

STŘECHA SOS

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

Telefon: 603217922

TEXTOVÁ INZERCE
Vaše oblíbená prodejna „Koupelny U Mostu“

se bude 1.1.2012 stěhovat do nových pro-

stor na náměstí Odboje 1843, pod gymná-

ziem. Těšíme se na Vás ve zbrusu novém 

Koupelnovém Studiu

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ - TEL.: 777 133 123

více než 600 druhů rámů a paspart. Vzorkovna.

NEJŠIRŠÍ SORTIMENT 

ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH 
NÁPOJŮ, DÁRKOVÝCH KAZET

PRODEJ PYROTECHNIKY 
ZA SUPER CENY

Šebrle s.r.o., Slovany 140, Dvůr Králové n. L.
telefon: 605 375 429, 499 622 321, e-mail: sebrle.sro@seznam.cz, web: www.sebrlesro.cz

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

VÝPRODEJ PALUBEK 50,-Kč/m2

TREDO s.r.o., Bílá Třemešná 277
Tel. 499 396 804

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

Jistota
správné
volby

OZ Dvůr Králové 
Husova 130      
                                                                                                        

  499 629 469
www.vekra.cz

Levnější 

už to 
nebude

Nižší DPH 

do konce 

roku.

vekra_dkralove_89a4x120.indd   1 17.10.11   12:53

b íško  d íve 1500,- K  - nyní 400,-K
nohy  d íve 2500,- K  - nyní 800,-K

Lymfodrenáž a zábal k liposukci zdarma

Sv telná terapie pro zdravou a mladší ple . 
Výsledky viditelné ihned 

Bezpe né opalování dle Evropských norem
Cena d íve od  4,-K   /1 min.  

Cena nyní od 3,70 - K  / 1min.

Objednávky:
Kavitace a masáže:
tel.: 777 831 830

  Solárium a Colárium 
Tel.: 777 081 082 

.
Komenského 31, naproti škole,  

Dv r Králové n. L  
www. studiocaribic.wz.cz

Požadavky: 

• znalost údržbářských a zahradnických prací • spolehlivost • dob-
rý zdravotní stav
Podmínky:

• pracovní poměr dohodou o pracovní činnosti za minimální hodi-
novou mzdu (vhodné pouze jako přivýdělek) • služební byt 1+kk 
v MŠ k dispozici
Předpokládaný nástup: ihned. Písemné nabídky zasílejte na ad-
resu: Mateřská škola Dvořákova 728, Dvůr Králové n/L, 544 01, k ru-
kám zástupkyně ředitelky p. Vojtíškové. Uveďte prosím telefonický 
kontakt. Další informace na telefonu – 499 622 314.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1444 

PŘIJME DOMOVNÍKA  NA MATEŘSKOU ŠKOLU DVOŘÁKOVA
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S o u h l a s í m  s e
 z v e ř e j n ě n í m 

v   p ř í p a d ě  v ý h r y :

 ANO NE

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

odpověď na otázku, kterou naleznete v článku.

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

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

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

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

Losování soutěže proběhne 21.12.2011.

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

Výherci z minulého čísla NKR:

1. místo - Josef Lhotský, Rooseveltova 458

2. místo - Božena Voňková, R. A. Dvorského 2072

3. místo - Milan Krykorka, J. Bíliny 2015

Výhru je možné si vyzvednout 
v městském informačním centru

NOVÍ 
OBČÁNCI 
MĚSTA

V  říjnu 2011 se 
v  našem městě na-
rodilo 8 občánků - 
4 chlapci a 4 děvčata.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

ÚMRTÍ

V měsíci říjnu zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 19 lidí, z  toho bylo 7 dvorských občanů, 
3 muži a 4 ženy.

 Simona Vykouřilová, matrika

JUBILEA A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Členové komise pro občanské záležitosti na-

vštívili při životních jubileích v  říjnu 10 občanů 
s  gratulací a  kytičkou. Ve  stejném období oslavi-
lo 5 manželských párů stříbrnou svatbu, 5 zlatou 
svatbu a 2 diamantovou svatbu.

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

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

SŇATKY
V  měsíci říjnu uzavřeli ve  Dvoře Králové nad 

Labem sňatek tito snoubenci:

Jan Pfeifer a Dagmar Kaplová   01.10.2011
Martin Lébl a Petra Žigmondová   15.10.2011
Luděk Heřman a Alena Kombercová   15.10.2011
Jaroslav Kříž a Michaela Veberová  22.10.2011

Tyto údaje jsou zveřejněny na základě sou-
hlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Ř íkalo se tady „Na Žlabě“, ale baráček už není. 
Bylo to kdysi kolářství a dost napoví i ukaza-

tel směru. Odkud a do které ulice se snímek dívá?
Text k obrázku na požádání dodal Pavel Janoušek

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na pořá-
dání „Večerního pochodu Betlémem s  postava-
mi v kostýmech“, který se konal 22.10. 2011. Byl to 
první ročník a ráda bych se zároveň všem omluvila 
za drobné nedostatky a zmatky. 

Velké poděkování patří sponzorům, kteří za-
jistili dětem drobné dárečky- tiskárna ARPA, RE-
KLAMNÍ POTISK, čokoládovna CARLA, ŠEBRLE, 
s.r.o, manželé Zandlerovi- PAPÍRNICTVÍ NA  PĚŠÍ 
ZÓNĚ, STARÁ LÉKÁRNA, BONITA, JK ATELIÉR-JANA 
KREIBICHOVÁ, LADISLAVĚ JEŽKOVÉ za ušití kostý-
mů a DAVIDOVI KOKEŠOVI za zajištění občerstvení.

Dále DOBROVOLNÍKŮM patří mé velké „DÍK“ 
za ochotu a nadšení, které do akce vložili, protože 
bez nich by atmosféra na tomto pochodu nebyla 
tak úžasná!  Děkuji za pozitivní ohlasy a za tak po-
četnou návštěvnost, kterou nikdo z  nás nečekal.

Hrdinová Petra

Chceš se i Ty stát dobrovolníkem v rámci Ev-
ropského roku dobrovolnictví 2011? Pokud je 
ti 15-26, neváhej a  kontaktuj nás! Farní charita 

Dvůr Králové nad Labem, e-mail: Dobrovolnici.
charita.dk@centrum.cz.

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM!

NOVINY - KONTAKT

Své náměty, příspěvky, dotazy či připo-
mínky můžete zasílat na emailovou adresu 
noviny@mudk.cz nebo na  adresu: NKR, ná-
městí T.G.Masaryka 38, 544  17 Dvůr Králo-
vé nad Labem. 

Uzávěrka každého čísla je vždy k 15. dni 
v měsíci. Další informace viz tiráž na straně 11.

MAŠKARNÍ PLES ANEB ŠIBŘINKY 
PRO DOSPĚLÉ SE VYDAŘIL!

V městském muzeu se už dlouho pomýšle-
lo na uspořádání maškarního plesu. S návrhem 
spolupráce jsme se obrátili na Tělovýchovnou 
jednotu Sokol Dvůr Králové nad Labem. Proto-
že sokolové již delší dobu zvažovali, že se po-
kusí navázat na tradici šibřinek, kterou přetrh-
la povodeň a následná rekonstrukce sokolov-
ny, nabídku přijali. Okamžitě jsme se pustili se 
do přípravy akce, u které nikdo netušil, jak do-
padne, ale všichni jsme doufali, že se podaří.

Nakonec se ukázalo, že to byl dobrý ná-
pad. Do sálu Zábavního centra Zálabí si našlo 
cestu 160 lidí, většina přišla v maskách a dob-
ře se bavila. K  tanci hrála kapela EGO RETRO 
MUSIC Hořice, večerem provázela baba Jaga 
s  čarodějnicí. Do  atmosféry maškarního ple-
su výborně zapadlo vystoupení hořické skupi-
ny mužoretů Artróza, kteří vystoupili s deštní-
ky a stuhami.

Povedlo se i  půlnoční vyhlášení nejlepší 
masky. Pan Pávek s Otíkem převzali cenu pro 
nej, nej masku - kolo s kempinkovou úpravou, 
které za  bouřlivého potlesku okamžitě vy-
zkoušeli.

Maškarní ples - šibřinky pro dospělé se vy-
dařily. Dvoráci ukázali, že mají smysl pro rece-
si a chuť se bavit. Pořadatelé plesu děkují všem 
sponzorům za dary do tomboly a účastníkům 
za  úžasnou atmosféru. Těší se na  Vás a  Vaše 
přátele a  známé zase příští rok na  2. ročníku!

Městské muzeum Dvůr Králové n.L.
Tělovýchovná jednota Sokol Dvůr Králové n.L.

M ilí soutěžící, téměř všichni, 
mimo dvou, jste správně 

zadaný úkol poznali. Ano, jed-
nalo se o bývalý „hoření mlýn“ 
v Husově ulici. Někteří ještě na-
víc správně doplnili, že byl jmenován Bauero-
vým. Také obšírnější dopisy p. Voňkové, Sahán-
kův a Kadavého navíc popisují tuto část měs-
ta s bývalým pohřebním vozem pana Brkala, 
obchodem pana Němečka a dřívější městskou 
(mlýnskou) strouhou. Ta v minulosti neslouži-
la jen mlýnům, ale také k obraně města. Ne-
styďte se - pište, obohacujete naši vlastivědu.

Pavel Janoušek

VZPOMÍNKA

Vzpomínáme s úctou a láskou na naši kole-
gyni paní Helenu Pavlíčkovou, zdravotní sestru, 
která zemřela na oddělení následné péče králo-
védvorské nemocnice, kde dlouhá léta tvrdě a po-
ctivě sloužila lidem. Chci též poděkovat paní pri-
mářce, sestrám i všem dalším, kdo jí i její dceři He-
leně obětavě posloužili. Helo, odpočívej v pokoji.

Za všechny spolupracovníky Vilma Magáňová

P ro připomenutí dodáváme, že vaše dopi-
sy budou uveřejněny na stránkách města 

www.dvurkralove.cz v sekci Radnice / No-

viny radnice. 

Máte-li co připsat k  novému snímku nebo 
k snímkům uveřejněným ve starších číslech Novin 
královédvorské radnice, rozepište se. Vaše vzpo-
mínky jsou cenným a jedinečným pohledem 
do  minulosti našeho města a okolí. Děkujeme.

Redakce
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KARL VOCELKA
LYNNE KELLER
SOUKROMÝ SVĚT HABSBURKŮ 
Plzeň, Plejáda, 2011

Karl Vocelka (*1947 ve  Vídni) pracuje jako 
univerzitní asistent na  Institutu studií rakous-
ké historie a  je hos-
tujícím přednášejí-
cím Asociace americ-
kého dědictví a Duke 
univerzity. Lynne Kel-
ler (*1955 v  Portlan-
du) studovala histo-
rii a  dějiny kultury 
na  univerzitě ve  Víd-
ni. Od  roku 1985 vy-
dává výzkumné a překladové práce s tématem 
kultury zaměřené na Rakousko. 

Soukromý svět Habsburků zachycuje život 
a  všední dny jednoho rodu. Dozvíme se něco 
o výchově, majetku, cestování, nároků na dědic-
tví a mnoho dalších, nových a překvapivých po-
drobností. Dostatečného prostoru se v této kni-
ze dostává i otázkám sexuality rodu od struktu-
ry svatby až po  jedince označované jako „čer-
né ovce“.Svazek se zabývá dostatečnou měrou 
i otázkami politickými – konfl ikty, společenská 
role rodu, pokusy o restituci majeku. 

DAVID GROSSMAN
POHÁDKY PRO ITAMARA A RUT 
Praha: Garamond, 2011

- David Grossman patří k  nejznámějším 
a  nejpřekládanějším izraelským spisovate-
lům. Česky mu například vyšly knihy Viz lás-
ka (Mladá fronta, 
1996) a  Mít s  kým 
běžet (Mladá fron-
ta, 2010).

V  této knize na-
jdeme pohádkové 
příběhy kluka Ita-
mara, který chodí 
po zdech, nebojí se 
draka a který se tře-
ba nechává posílat 
rodičům jako do-
pis, aby poznal, co všechno dopis zažívá, než 
se dostane na místo určení. Ale je tu i holčič-
ka Rut, které tatínek vysvětluje, co by se stalo, 
kdyby nevstala nikdy z postele. Z hebrejštiny 
přeložil Petr Himmel, ilustrace pro české vy-
dání nakreslila Monika Zemánková.

Koncem října se PS Záboj zúčastnil festivalu 
v Pardubicích, kam nás pozval sbor Pernštýn - Lud-
mila - Suk, který letos slaví také 150. výročí založení. 
Setkání několika pardubických sborů a  společné 
zpívání s nimi je pro všechny zpěváky velkou mo-
tivací a povzbuzením. Říjnové aktivity sbor zakon-
čil zpěvem české a slovenské hymny v rámci oslav 
výročí vzniku Československé republiky při kladení 
kytic na náměstí Odboje.

K  přípravě programu na  vánoční koncerty 
přispělo listopadové sobotní soustředění sboru 
v  Hankově domě, kde máme dobré zázemí pro 
naši činnost. Tentokrát zazní o Vánocích Pastorální 
mše F. X. Brixiho a české koledy. Zazpíváme nejen 
ve  Dvoře Králové 26. 12. v  17 hodin v  kostele sv. 
Jana Křtitele, ale také v Bílé Třemešné, Hajnici, v Žir-
či a Horní Brusnici. Srdečně Vás všechny zveme!

 Náš jubilejní rok byl pestrý a  úspěšný. Do-
mníváme se, že jsme udělali kus dobré práce pro 
propagaci naší činnosti jak mezi mládeží, tak mezi 
královédvorskou veřejností.

Radost máme také ze sborníku vydaného 
ke  150. výročí. Ten obsahuje informace o  historii 
i současnosti spolku, představuje dnešní sbormis-
try a vzpomíná na dirigenta J. Židka, který řídil sbor 
více než padesát let. Sborník uvádí také postřehy 
a vzpomínky členů na významné akce, především 
na zahraniční koncertní zájezdy do Německa, Fran-
cie a Itálie.

Za zdařilý průběh jubilejního roku patří podě-
kování našim sbormistrům Vítu Mišoňovi a  Pet-
ru Růžičkovi, předsedkyni sboru Janě Růžičkové, 
která obdržela ocenění jako osobnost města Dvůr 
Králové nad Labem roku 2011, klavíristovi Tomáši 
Mervartovi, členům výboru i všem zpěvákům Zá-
boje. Jejich obětavá práce, dobrá pohoda, kterou 
ve sboru vytvářejí, radost vyzařující ze společného 
zpívání si zaslouží uznání. Děkujeme i všem, kteří 
naši činnost se zájmem sledují a podporují ji i eko-
nomicky – především představitelům města a ve-
dení Hankova domu.

Heslo „Duchu hudby - buď dlouho živ a mlád!“, 
které zaznělo z  úst zpěváků při slavnostním kon-
certě, chce stopadesátiletý Záboj nést radostně dál 
i do dalších let.

Výbor Záboje

V letošním roce 2011 slavil Pěvecký spolek Zá-
boj 150. výročí svého založení. Z místního tisku jste 
se již dříve dozvěděli o  květnovém slavnostním 
koncertu, který byl spojen s oceněním vítězů dět-
ské výtvarné soutěže na  téma „Záboj inspirující“. 
Také jste jistě četli o slavnostním večeru v konšel-
ské síni Staré radnice. Zde si pozvaní hosté spolu 
s  členy PS Záboj připomněli historii i  současnost 
jubilujícího sboru, prohlédli si výstavu, kroniky, 
shlédli fi lm o sboru a vyslechli několik skladeb ze 
současného repertoáru. Všechny potěšila účast 
hostů - hejtmana Královéhradeckého kraje, sta-
rostky a dalších zástupců města Dvůr Králové, pra-
covníků v oblasti kultury i sponzorů.

V  rámci oslav výročí se konala řada dalších 
akcí. Úspěšné bylo vystoupení sboru pro studenty 
gymnázia, doplněné literárními pracemi studen-
tů o historii Záboje v jejich přednesu. V červnu se 
Záboj zúčastnil festivalu Foersterovy Osenice, kde 
se každoročně setkávají sbory sdružené v Unii čes-
kých pěveckých sborů. V  rámci tohoto festivalu 
koncertoval Záboj také v Sobotce. Již tradičně na-
vštivili zpěváci Záboje Dolní Dvůr v Krkonoších, kde 
každoročně koncertují pro německé i místní poslu-
chače - bývalé i současné občany obce a jejich po-
tomky. Setkání a zpívání v opraveném kostelíku má 
vždy srdečnou atmosféru. Zejména němečtí hosté, 
kteří svou původní obec podporují, jsou vděčnými 
posluchači. Po  prázdninové přestávce se Záboj 
představil svým vystoupením na Dni královédvor-
ských spolků. 

Ve dnech 30.9. - 2.10. jsme hostili spřátelený ně-
mecký sbor z Wagenfeldu, se kterým spolupracuje-
me a navštěvujeme se již přes dvacet let. Tentokrát 
jsme pro hosty připravili výlet do  Nového Města 
n. Metují. Odpoledne, po prohlídce města a zám-
ku a po společném obědě v Pekle, také oba sbo-
ry na  zámku koncertovaly. Pro všechny účinkující 
to byl nevšední zážitek. Organizace víkendového 
pobytu pro třicet německých hostů, příprava jejich 
přijetí a pohoštění v našich rodinách a uspořádání 
závěrečného večírku je náročná záležitost, do  níž 
se vždy zapojují všichni členové Záboje. Odměnou 
jim je spokojenost našich hostů a také příslib naší 
příští koncertní cesty do Německa.

ÚSPĚŠNÝ JUBILEJNÍ ROK PĚVECKÉHO SPOLKU ZÁBOJ

svým obchůdkem a  sledují pouliční ruch. Vidě-
la jsem dokonce jednu kavárnu či jídelnu, asi tak 
o velikosti garáže, v níž byly všechny židle otoče-
né směrem do ulice, aby nikdo z hostů o nic důle-
žitého nepřišel. 

V  každém obchůdku, ale i  v  různých halách 
nebo na recepcích hotelů nesmí chybět malý ol-
tář, kam se kladou obětiny zemřelým příbuzným 
v podobě ovoce a alkoholu a zapalují se vonné ty-
činky. Vietnamci věří, že tito mrtví doopravdy ne-
zemřeli. 

Všudypřítomné jsou motorky, v  době špič-
ky jsou jimi ulice ucpané. Málokde jsou semafo-
ry, takže člověk, který chce přejít přes ulici, musí 
prostě vstoupit do vozovky a věřit, že to nějak do-
padne. Mnoho vysloužilých vojáků z vietnamské 
války, které bylo třeba zaměstnat, dnes pracuje 
jako hlídači nebo ochranka. Sedí na malých žid-
ličkách u  vchodů do  bank nebo obchodů nebo 
stojí u  pokladen a  eskalátorů. Jednoduše, mno-
ho věcí k vidění. 

K  dalšímu povídání vás srdečně zvu na  výše 
zmíněnou přednášku dvou z  autorů fotografi í 
– Martiny Minárikové a Jaroslava Jiřičky, případ-
ně zvu alespoň ke shlédnutí výstavy a ochutná-
ní vietnamského čaje, který je k dispozici v čajov-
ně knihovny. 

Martina Mináriková, autorka koncepce výstavy

V městské knihovně Slavoj v současné době 
probíhá výstava fotografi í několika cestovatelů, 
kteří navštívili Vietnam. Dne 14. 12. 2011 v 18.00 
hodin proběhne také přednáška o  této krajině 
s názvem „Vidět Vietnam / Thấy Việt Nam”. 

Důvodem k uspořádání takovéto výstavy byla 
snaha přiblížit kulturu a život v zemi, z níž pochá-
zí mnoho našich spoluobčanů. Na jejím zahájení 
jsme tedy ochutnali i speciální slané masové ko-
láče, které se jedí na vietnamský Nový rok, a dal-
ší pokrmy a také sladké kokosové cukrovinky se 
zapáchajícím durianem, který je ve Vietnamu la-
hůdkou.

Pokud mám některé zajímavosti této země 
stručně přiblížit, musím říci, že krajina je to různo-
rodá, žije se tam chudě i bohatě, lidé jsou velmi 
pracovití, obdivuhodná je jejich organizovanost 
a spolehlivost během výletů, které ochotně pořá-
dají pro turisty. Důchod prý nedostávají, tak jsou 
často vidět na ulici staří lidé, kteří něco prodávají 
nebo převážejí turisty na loďkách po řekách. Vět-
šinou jsou to ženy.

 Ve Vietnamu je zvykem dodržovat hierarchii 
ve  smyslu úcty mladšího ke  staršímu, patrně se 
tedy předpokládá, že se děti postarají o své rodi-
če, pokud už tito nemohou pracovat. Ve velkých 
městech se lidé velmi rádi zdržují na ulici, proto 
se po  chodnících nedá téměř chodit. Sedí před 

DNY VIETNAMU V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SLAVOJ

Činnost naší organizace je stále v  pohybu. 
Snažíme se naše diabetiky sdružovat a seznamo-
vat je s novými poznatky a komplikacemi jejich 
nemoci. Edukace spočívá nejen v  přednáškách, 
ale naši členové se věnují kromě plavání a cviče-
ní i výrobě drobných výrobků, které si vzájemně 
předávají.

Prezentovali je na výstavce u příležitosti Dne 
seniorů v Hankově domě dne 7.10.2011.

Rovněž jsme pro naše spoluobčany připravi-
li zdravotnický koutek, kde jsme měřili krevní tlak 
a provedli zkoušku glykémie. Celkem bylo změ-
řeno 70 lidí. Z toho jsme odeslali ke kontrole pět 
osob pro zvýšenou hodnotu cukru v krvi. Bude-
me se opět snažit našim spoluobčanům dokazo-
vat, jak je dobře, že SD pracuje a pomáhá nejen 
sobě, ale i druhým. Děkujeme všem sponzorům 
a p. Bc. Pištorové, MUDr. Mannové a MUDr. Volfo-
vé za obětavou spolupráci.

Za výbor SD - J.Malá

SVAZ DIABETIKŮ VE DVOŘE 
KRÁLOVÉ NAD LABEM
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DĚTSKÁ OZDRAVOVNA
VÁŠ NÁŠ LES - Akce, jejímž výsledkem by měl být 
příjemný přírodní areál s  ministezkou, lavičkami 
a ptačími budkami, pokračovala i v  říjnu. Potěšila 
nás podaná pomocná ruka od ZŠ Podharť a ZŠ Strž. 
Děti z těchto škol odvedly obrovský kus práce - vy-
čistily jezírko, část lesa a přístupovou cestu. Za to 
jim patří náš velký dík ! 
 V. Jiřička
VÝSTAVA PODZIMNÍ PŘÍRODA - Na začátku škol-
ního roku vyhlásila Jednička pro MŠ, ZŠ a  SŠ vý-
tvarnou soutěž s názvem Podzimní příroda, do kte-
ré přišlo celkem 88 prací 160 výtvarníků z  Králo-
védvorska. Všechny práce byly vystaveny ve dnech 
11. – 14. října v DDM Jednička a výstavu s podzimní 
tématikou zhlédlo přes 130 návštěvníků.  
 D. Kudrnovská
CESTA DO DŽUNGLE VELKOMĚSTA - O čtvrtém 
říjnovém víkendu vyrazilo 22 dětí z  letošního tá-
bora v Jívce do zábavního centra Babylon v Liberci. 
Potáborové setkání bylo ve znamení zábavních ak-
tivit. V Babylonu jsme navštívili Aquapark, interak-
tivní IQ park, Lunapark a Zrcadlový labyrint. Po vy-
datném obědě ve formě švédských stolů zbyl i čas 
na drobné nákupy v babylonském městečku. Dru-
hý den jsme navštívili libereckou zoo a pak už jsme 
museli zpátky domů. Každý si odnesl památeční 
DVD z tábora a dali jsme i slib - na viděnou v létě! 
  S. Černotová
KOLTY NA  CESTÁCH - Pod tímto názvem jsme 
o  podzimních prázdninách uspořádali setkání 
účastníků letního tábora Kolty proklatě nízko. Ten-
tokrát 25členná parta vyrazila do Kutné Hory. Na-
vštívili jsme chrám sv. Barbory, středověký stříbrný 
důl a sedleckou kostnici, mlsali jsme v cukrárně. Ve-
čery jsme trávili při společenských hrách. Akce se 
i přes nepříliš dobré počasí vydařila a kromě zážit-
ků si účastníci odvezli i táborové CD.   
 V. Jiřička
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! - Dvoudenní program pod-
zimních prázdnin se nesl ve  znamení svátku Hal-
loween, dýní, duchů a strašidélek. Nejprve jsme se 
pustili do dlabání a zdobení dýní. Po obědě jsme si 
zahráli pár her a pak se vrátili k tvoření. Na řadu při-
šli duchové, netopýři a strašidélka z papíru. K veče-
ru jsme se vydali do dýněmi nasvícené zoo. Po ve-
čeři se ještě hrály další hry a nakonec na všechny 
nebojsy čekala strašidelná stezka odvahy. 
 S. Černotová
PRÁZDNINOVÝ BOWLING - Ve  čtvrtek 27. října 
připravil DDM Jednička pro děti prázdninový bow-
ling. V příjemném prostředí COSMO BOWLINGu se-
hrálo 11 nadšených koulařů pěkný turnaj. K příjem-
nému prožití sportovního dopoledne přispěl i pan 
Ryba, který vyšel malým sportovcům maximálně 
vstříc. Za to mu patří velké poděkování.  
 D. Kudrnovská

CO SE DĚLO V ŘÍJNU V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE JEDNIČKA 
Vážení spoluobčané, přátelé. Letošní podzim 

nám opravdu přál. Užili jsme si spoustu slunných 
dní. U  nás v  Království jsme o  kousek výš, tak-
že i když údolí a přehrada byly schovány v mlze, 
u nás svítilo sluníčko a i přes mrazivé dny mohly 
děti řádit po lesích.

Bazén je již zazimován, ale děti se již 
těší na  novou koupací sezónu, kterou zřej-
mě v dubnu zahájíme velkou jarní oslavou.

Podzim u  nás v  Království je nádherný. Lis-
tí zbarvené do ruda a příroda se pomalu ukládá 
k  odpočinku. Ze spadaného listí si děti vytvoři-
ly nádherné obrázky, kterými si vyzdobily hernu.

„Naše“ dětičky se účastnily krásného odpo-
ledne v  Hájemství, kde skvělí pořadatelé z  Dět-
ského klubu Debrníku a  pan myslivec Lokvenc 
dětem z  okolí uspořádali odpoledne plné her 
a soutěží – Strašidlení. Děti si nádherně zařádily 
a plnily různé úkoly a soutěže. Provázely je různé 
pohádkové podzimní bytosti. Na závěr děti opé-
kaly jablíčka i darované buřty. Byli jsme pohoštěni 
i horkým čajem. A protože se již brzy snesla tma, 
musely „naše“ děti vyrazit ještě před koncem. 
Cesta domů trvala asi půlhodinku černým lesem. 
Děti dostaly baterky a jako malé světlušky posluš-
ně a vzorně mašírovaly lesem.

Celé odpoledne i se závěrečným pochodem 
temným lesem děti tak unavil, že leckteré usí-
naly již při večeři.

Z celého srdce děkujeme našim sousedům, že 
nás přijali mezi sebe a „naše“ děti se mohou účast-
nit jejich nádherných aktivit.

Děkujeme a velmi si vážíme času, který nám vě-
nují naši dobrovolníci, pan Lokvenc a pan Tureček, 
jejich práce je nedocenitelná.

V současné době k nám přijely děti i na ozdrav-
ný pobyt, takže v  Království máme veselo. Jako 
ve  všech turnusech navazují kamarádské vzta-
hy a  poznávají se navzájem s  „našimi“ dětmi. Tak 
to bývá. Děti se navzájem svěřují se svým trápe-
ním, se svými sny a děti z funkčních rodin si mnoh-
dy uvědomí, jaké mají štěstí, že mají tátu a mámu. 
Že mají své bezpečné doma, že se mají kam vracet.

A protože se nám blíží vánoční čas, pilně sbí-
ráme plody lesů, abychom si mohli opět naše 
„doma“ vyzdobit vánočně. 

Budeme se na Vás, vážení přátelé a sponzo-
ři, obracet s prosbou o dárky či jiné služby, pro-
sím, pochopte nás a pomozte nám opět vytvo-
řit krásné vánoční svátky a  bohatého Ježíška.

Přejeme Vám krásné adventní dny a  za-
chovejte nás, prosím, nadále ve  své mysli.

BÚ 20036-1303710389/0800. Var. symbol 
215000. Děkujeme. 

Vladimíra Zilvarová

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ 

A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROCHÁZKY ČASEM - I letos nabídla Jednička tra-
diční exkurzi po pamětihodnostech Dvora Králové. 
Provedli jsme městem žáky ZŠ a PrŠ a klienty Hu-
sova domova. Pověděli jsme si o  historii našeho 
města, vysvětlili jeho znak, připomněli různé zají-
mavosti a vydali se k zajímavým památkám – Staré 
radnici, Mariánskému sousoší, pranýři…  
 V. Jiřička
NAŠE ZVÍŘÁTKA - Vzdělávací program Jedničky 
navštívila 4.A ZŠ Strž a děti v kinosále pozorně sle-
dovaly projekci s názvem Naše zvířátka, seznamu-
jící s divokou faunou České republiky. Žáci živě rea-
govali a svěřovali se se svými zážitky. Srdečně zve-
me další školy!
 V. Jiřička
DRACI A DRÁČCI - V říjnu zavítaly do Jedničky děti 
z  MŠ Roháčova na  zajímavý vzdělávací program. 
Děti nejprve prošly temnou dračí slují, která je do-
vedla až k princezně. Ta si s nimi povídala o dracích 
pohádkových, jak to s draky skutečně bylo, proč se 
jich lidé báli a zda vůbec existují. Pak se hrály „dra-
čí“ hry a skončili jsme u draka papíráka, kterého si 
děti vyrobily. Jejich cesta do  školky tak byla plná 
a rozesmátých dráčků. 
  S. Černotová
PODZIMÁČEK VE ŠKOLCE - Jeden z nejúspěšněj-
ších výukových programů určený pro děti z MŠ byl 
bezesporu náš Podzimáček - povídat si s ním přišlo 
96 dětí. Popletenému Podzimáčkovi pomohly ur-
čit roční období, povídaly si o tom, co všechno se 
na podzim děje, rozdělily pomíchané listí podle ba-
rev a přiřadily je ke stromům. Z kouzelné krabice há-
daly po hmatu podzimní plody, řeč přišla i na zvířát-
ka a jejich přípravu na zimu. Pak si děti vyzkoušely, 
jaké to je být vlaštovkou na daleké cestě plné pře-
kážek. Poznávaly rozmary počasí a  nakonec byla 
pro všechny připravená odměna. Podzimáček na-
chystal dobroty na  ochutnání a  rozdával medaile. 
 S. Černotová
PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ A  HRAJEME SI S  HUD-

BOU - V  říjnu proběhly v  Jedničce další úspěšné 
výukové programy.V rukodělné dílničce, zaměře-
né na hry s barvami a přírodními materiály, si děti 
ze ZŠ Hajnice vyzkoušely výrobu barev z netradič-
ních přírodnin a  namíchaly odstíny ze základních 
barev. Na konci programu si žáci vyrobili prostírá-
ní. Jako techniku použili obtisk listu natřeného tex-
tilními barvami na  textilní podklad. Pak si v  tělo-
cvičně vyzkoušeli způsob dorozumívání se pravě-
kých lidí i vznik prvních hudebních nástrojů. Poví-
dali jsme si o vývoji hudby, děti čekal poslechový 
kvíz či rytmická cvičení. Dopoledne jsme ukončili 
relaxací a muzikoterapií. 
 D. Kudrnovská a I. Hanušová 

střídalo v  Domově na  všech pobytech 642 osob. 
Průměrně zde byl každý klient třikrát. Sto klien-
tů si svůj pobyt zopakovalo a byli zde dvakrát. 19 
lidí zde bylo víc než desetkrát a  rekordní počet 
pobytů pro jednoho člověka je 25 pobytů. Nej-
mladší klientce bylo 25 let a  nejstaršímu 98 roků. 

A  jaký je Domov sv. Josefa dnes? V  součas-
né době poskytujeme sociální a  zdravotní služby 
na  trvalých /14 lůžek/, přechodných zdravotních 
/21 lůžek/ a sociálně-odlehčovacích /7 lůžek/ po-
bytech. Každému z pacientů se dostává cílená re-
habilitace a vodoléčba, neboť každodenní cvičení 
je nezbytnou součástí léčby všech stádií roztrouše-
né sklerózy. Ve dvou bezbariérových bytech chrá-
něného bydlení žijí dvě rodiny, kde jeden z členů je 
nemocný RS. Domov disponuje půjčovnou kom-
penzačních pomůcek pro domácí péči a  posky-
tuje poradenství. Nabízíme 3x týdně tvořivou díl-
nu, psychoterapeutickou poradnu a péči, v sobo-

Jak vznikla myšlenka na vybudování zatím stále 
jediného lůžkového zařízení pro nemocné roztrou-
šenou sklerózou, vzpomíná ředitel, realizátor myš-
lenky a budovatel Domova sv. Josefa, Mgr. Ing. Mi-
roslav Wajsar. 

„Oblastní charita Červený Kostelec byla již teh-
dy největší charitou v  rámci Královéhradecké diecé-
ze. Myšlenku na vznik domova pro takto nemocné lidi 
iniciovalo mé setkání se 2 pacientkami s roztroušenou 
sklerózou v  terminálním stádiu a  zjištění, že v  České 
republice zatím doposud žádné zařízení tohoto dru-
hu neexistuje. Původně jsme měli vizi vybudovat ho 
v podkroví na Háčku v Červeném Kostelci, a do toho 
přišla nabídka Sester Nejsvětější Svátosti z Českých Bu-
dějovic o darování objektu včetně zámeckého parku 
v Žirči. Tuto nabídku jsme po dohodě s Diecézní chari-
tou v Hradci Králové přijali.“

Několik zajímavých statistik. Ke  2.11. 2011 
bylo uskutečněno 1983 pobytů. Za  10 let se vy-

DOMOV sv. JOSEFA V ŽIRČI - DAROVANÝ KLÁŠTER SLOUŽÍ NEMOCNÝM DESET LET
tu je zde sloužena mše svatá. Kromě toho se klienti 
mohou přihlásit na kulturní akce v podobě návště-
vy divadla, kina, výletu apod. Vyhledávaným zážit-
kem bývá svatovavřinecká pouť na Sněžku. Nauč-
né přednášky a hudební akce se konají i v Domo-
vě samotném. O celý chod Domova se stará 67 za-
městnanců, z nichž 31 procent pracuje na zkráce-
ný úvazek. 

K příležitosti 10. výročí založení bude uspo-
řádán dne 3.12.2011 v 18 hod. v kostele sv. Anny kon-
cert kytarového virtuosa Štěpána Raka. Ve středu 
7.12. bude sloužena slavnostní děkovná mše svatá, 
následovaná prohlídkou zařízení s  občerstvením.  
Slavnosti zakončí koncert vážné hudby na adventní 
téma v kostele sv. Anny. Tento den se stane příleži-
tostí k poděkování všem, kteří Domovu a jeho oby-
vatelům celé desetiletí pomáhali a stále pomáhají.

Jitka Holcová, fundraising a P.R., Domov sv. Josefa
(článek byl redakčně krácen, pozn. redakce)
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Touto cestou vyjadřuji poděkování ZOO Dvůr 
Králové nad Labem a městu Dvůr Králové nad La-
bem za poskytnutí věcných darů a rodičům, kteří 
se na organizaci této soutěže podíleli. 

Všechny příznivce krasobruslení si tímto do-
voluji pozvat na  XXI. ročník Vánočního závodu, 
který se uskuteční v  sobotu 17. prosince 2011 
od  8.00 hod. do  18.00 hod. na  zdejším zimním 
stationu. 

Za oddíl krasobruslení – TJ Dvůr Králové nad Labem 
Michaela Koblasová

IX. ROČNÍK VELKÉ CENY ZOO – SOUTĚŽ V  KRASOBRUSLENÍ
Dne 5. listopadu 2011 se na  zimním stadio-

nu ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnil v po-
řadí IX. ročník Velké ceny ZOO (soutěž pořáda-
ná v  rámci Poháru Českého krasobruslařského 
svazu). Letošního ročníku se zúčastnilo 105 dětí 
z celé naší republiky. Náš oddíl reprezentovalo 15 
závodníků, z nichž třem se podařilo získat medai-
lová umístění, pro některé z nich znamenala sou-
těž první závodní zkušenosti; těmito malými kra-
sobruslaři jsou: Natálie Hrubá, Šárka Petružálko-
vá, Iva Krejcarová a Alexandr Paták. 

Tak by se dalo charakterizovat mistrovství České 
republiky nejmenších tenistů, které se uskutečni-
lo na pražské Štvanici dne 28. 9. 2011. Naši mini-
tenisté Adam Nápravník, Natálka Lubinová, Ni-
kolka Bujárková, Eliška Jansová a Matouš Kovač-
ka se těšili na výlet do Prahy. Z jejich pohledu to 
byl skutečně výlet, ale rodiče přijeli vyzbrojeni 

velkým transparentem, aby se mezi ostatními ne-
ztratili, a byli plni očekávání. Dohromady se sešlo 
osm nejlepších družstev a byl to mazec. Na tribu-
ně bylo záhy přeplněno, transparenty vlály, děti 
se rozehrávaly dole se svými trenéry a netrpělivě 
se čekalo na losování. Rodiče dolů nesměli, takže 
si to vynahrazovali bouřlivým fanděním. Pro mr-
ňata dole to bylo víc než náročné, protože k tomu 
hluku se přidalo umělé osvětlení a délka turnaje. 
Los nám přál, porazili jsme LTK Klatovy a postou-
pili do semifi nále, kde naši hráli se Spartou Pra-
ha o postup do fi nále. Po velké bitvě jsme prohrá-
li o jeden jediný bod. Čekal nás TK Radegast Rož-
nov pod Radhoštěm a očekávalo se, že teď to vy-
jde a odvezeme si krásné třetí místo. Štěstí nám 
nepřálo, na sety po celkové bilanci všech hráčů 
to byla remíza a pouze 2 body chyběly. Minitenis 
je nemilosrdný, každý set se hraje pouze do  10 
bodů, vyhraje ten, kdo získá 2 sety. Na tomto tur-
naji se sešly děti ve věku 5 až 6 let a hrály úžas-
né výměny, technika skvělá, a o to je obdivuhod-
nější, že udrží míč na tak malém hracím poli. Po-
háry tedy nebyly, pouze diplomy a suvenýry, tre-
néři pochválili děti za čtvrté místo. Rodiče to nesli 
hůře. Taky jsem byla zklamaná, protože můj vnuk 
Máťa nehrál tentokrát dobře. Ať je to tak nebo 
tak, nechme ty děti „žít“, protože s tenisem tepr-
ve začínají. Jiřina Hrmová

NÍZKÉ SÍTĚ, ALE VELCÍ HRÁČI

Deset roků učení trvá, než z přípravky vyroste 
fl orbalová juniorka. Některé hráčky si dobu zkrátí 
od žákovských kategorií. Za tu dobu získají urči-
té fl orbalové dovednosti. Většina královédvor-
ských juniorek, které hrají 1. ligu, do této soutěže 
přišla po  půlročním tréninku zásluhou Jakuba 
Jebouska a Michala Janečka. Čtrnáct statečných 
hráček nastoupilo 18.9. k 1. a 2. kolu 1. ligy junio-
rek divize III. pod vedením trenéra Karla Netuky 
v sestavě: brankářka Čajková a hráčky Sedláková, 
Straková, Ježková, Junková, Šolínová, Chmelíko-
vá, Michálková, Zákravská, Blažková, Fučíková, 
Stejskalová, Janáková a v druhém utkání i Rych-
lovská. V prvním utkání prohrály juniorky z TEAM 
DK po houževnatém boji se Sokolem Dobruška 
3:10, po třetinách 1:2, 1:5 a 1:3. O branky se roz-
dělily Chmelíková z přihrávky Blažkové, Janáková 
a Sedláková z nahrávky Junkové. V druhém utká-
ní s FBK 001 Trutnov-Nové Město opět prohrály, 
a to 0:8 (0:2, 0:4, 0:2), když Královédvoračky „za-
pomněly“ bojovnost asi v  kabině. V  KUPFLOR-
BALKU.CZ TEAM DK se nejvíce dařilo Fučíkové, 
Stejskalové, Junkové, Chmelíkové, Sedlákové, 
Janákové a Rychlovské.

Sportovní hala v  Rokytnici v  Orlických ho-
rách byla 2.10. svědkem 3. a 4. kola 1. ligy junio-
rek. KUPFLORBALKU.CZ TEAM DK měl nejdříve 
za soupeře FBC Žďár nad Sázavou. V první třeti-
ně obdržel TEAM dvě nešťastné branky. V dalších 
dvou třetinách měly Královédvoračky převahu, 
ale soupeřky daly po jedné brance, a tak byl ko-
nečný výsledek 0:4 (0:2, 0:1, 0:1). Toto utkání jen 

potvrdilo, že fl orbal nemá logiku. V dalším utkání 
zkušenější hráčky FbK Orlicko-Třebovska přehrá-
ly TEAM 1:22 (0:5, 0:7, 1:10). Jedinou branku Dvora 
dala v poslední minutě utkání Janáková z přihráv-
ky Sedlákové, sestava TEAMU: Čajková, Sedláko-
vá, Junková, Šolínová, Chmelíková, Michálková, 
Zákravská, Blažková, Rychlovská, Fučíková, Bez-
rová, Stejskalová a Janáková.

Za účasti dvou královédvorských týmů, KUP-
FLORBALKY.CZ TEAMU DK a  TJ Sokola se v  SH 
ZŠ Strž konal 17.9. 2. turnaj královéhradecké ligy 
mužů ve  fl orbale. TEAM hrál s  FbK Jičín 6:7 (1:1, 
4:5, 1:1), když po  celé utkání dotahovali skóre. 
Na obou stranách bylo po dvou vyloučeních, kte-
rá pouze jednou využil TEAM. Branky a nahráv-
ky: Heřmanský 2 (Samek, Černý), Koblasa (Blažek), 
Černý (Heřmanský), Netuka (Černý) a  Smíšek. 
V  druhém utkání TEAM prohrál s  Orlem Rtyně 
v Podkrkonoší „B“ 7:8 (1:2, 2:4, 4:2), když vítěznou 
branku dala Rtyně dvě vteřiny před koncem utká-
ní! TEAM měl čtyři vyloučení a  Voděrek dostal 
červenou kartu. Při vyloučení dostal TEAM dvě 
branky a  také dvě dal. Branky TEAMU: Heřman-
ský 3 (brankář Němec, Koblasa), Smíšek 2 (Blažek), 
Mitiska D. (Schreiber) a Koblasa. V TEAMU mimo 
uvedených střelců a nahrávačů byl K.Patzák a Vo-
děrek. Výsledky Sokola: v prvém utkání rozmeta-
li Orel Rtyně v Podkrkonoší „B“ 19:2 (5:0, 9:1, 5:1). 
Ve druhém utkání remizovali se Sršni z Hořic 4:4 
(1:2, 1:1, 2:1). 

Josef Samek

FLORBAL

Dne 14. 11. 2011 byl slavnostně otevřen a  po-
žehnán nový prostor sociálně terapeutické dílny. 
Požehnání vykonal p. Jan Czekala MSF, děkan řím-
skokatolické farnosti, za  přítomnosti paní ředitel-
ky Farní charity Mgr. K. Hojné, představitelů měs-
ta - paní starostky Mgr. E. Vaňkové, místostarosty 
pana Mgr. D. Kubici a vedoucí odboru školství, kul-
tury a sociálních věcí Bc. K. Pištorové. Všichni účast-
níci se mohli seznámit s činností dílny a popovídat 
si s pracovníky Farní charity a s klienty, kteří dílnu 
denně navštěvují.

Sociálně terapeutická dílna rozvíjí svou činnost 
postupně. Lidé využívající její služby mají mož-
nost se osobnostně rozvíjet podle svých možnos-
tí a schopností; mohou zdokonalovat své pracov-
ní a sociální návyky a dovednosti, naučit se novým 
teoretickým poznatkům z  oblasti kultury, historie 
a umění, poznat lidi se stejnými nebo podobnými 
problémy, společně prožívat své radosti i těžkosti 
nebo příjemně a užitečně trávit svůj volný čas. 

Nejoblíbenějšími aktivitami v  dílně jsou za-
hradní práce. Klienti dílny pomáhali jednou týdně 
před letními prázdninami upravovat zahradu DDM 
Jedničky (se kterým jsme navázali tvořivou spolu-

práci) hrabáním a úklidem starého listí. Za podpory 
Římskokatolického farního úřadu připravili v červ-
nu zajímavou výstavu růží ROSA MYSTICA v koste-
le sv. Jana Křtitele. Díky otevřenosti paní starost-
ky Nemojova Jany Pelíškové v srpnu a září vyčisti-
li a  vyzdobili záhonek kolem autobusové zastáv-
ky Starobucké Debrné a přes celé léto pravidelně 
zkrášlovali květinový záhon kolem kostela ve Dvo-
ře Králové. V listopadu připravili v obci Verdek část 
pozemku patřícímu fi rmě RATH žárotechnika, spol. 
s r.o., pro jarní výsadbu květin.

K  činnostem dílny patří také výroba různých 
dekoračních předmětů a  ozdob z  papíru, textilu, 
přírodních materiálů a výroba přání. Pro pěvecký 
sbor Záboj pracovníci dílny vyzdobili ručně vyro-
benými dekoracemi místnost v obci Verdek, kde se 
dne 1. 10. 2011 konalo setkání s pěveckým sborem 
z  Německa. Pro tuto návštěvu také vyrobili upo-
mínkové předměty. Na  den Památky zesnulých - 
Dušičky zas připravili věnce, o které byl velký zájem 
z řad veřejnosti, a ozdobili trdelníkový stánek Farní 
charity pro Vánoční trhy v Kuksu.

Ti, kteří využívají služeb sociálně terapeutické 
dílny mají možnost vykonávat i běžné činnosti, do-

Z  ČINNOSTI SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY KRÁLOVÉDVORSKÉ FARNÍ CHARITY
mácí práce apod. (např. vaření, vysávání, úklid, na-
kupování v obchodech). Prostřednictvím sociálně 
- pracovní terapie se mohou zdokonalit v základ-
ních pracovních návycích a dovednostech.

Průběžně také navštěvují místní společensko – 
kulturní instituce, jako je např. muzeum, v létě kou-
paliště, fi tness centrum, Hankův dům, prošli nauč-
nou stezkou parkem Schulzovy sady nebo vystou-
pili na kostelní věž. V říjnu se účastnili koncertu fol-
kové kapely Nezmaři v Hankově domě a začátkem 
listopadu zábavy na  Zálabí, kterou organizovala 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postiže-
ním z Trutnova. 

Jednou týdně v dílně probíhá oblíbená muzi-
koterapie (zpěv za kytarového doprovodu), pak re-
laxační cvičení, sledování fi lmů nebo procházky 
městem. 

 Společensko – kulturními aktivitami chceme 
těmto znevýhodněným lidem zprostředkovat kon-
takt s jejich přirozeným sociálním prostředím a tím 
je, podle jejich možností, podpořit v samostatném 
životě a v začleňování se do společnosti. 

Mgr. Martina Krajčíková (s. Blanka)
sociální pracovnice 
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V rámci Dnů Vietnamu můžete v knihovně Slavoj navštívit výstavu fotografi í zachycu-
jících různé kouty této země a 14.12. 2011 v 18.00 hodin přednášku M. Minárikové a J.
Jiřičky o cestování Vietnamem. Více informací na straně 9. Foto: Tomáš Vlk

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem byla v rámci Ceny kvality v sociál-
ní péči za rok 2010 vyhodnocena jako nejlepší poskytovatel sociálních služeb pro seni-
ory v České republice. Více na straně 3. Foto: Jiří Hauke

V pondělí 14. listopadu byl slavnostně otevřen nový prostor sociálně terapeutické dílny. 
Požehnání vykonal děkan Jan Czekala za přítomnosti ředitelky Farní charity Mgr. K. Hoj-
né, zástupců vdení města a vedoucí odboru ŠKS Bc. K. Pištorové. Více str. 11. Foto: T. Vlk

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu položilo vedení měs-
ta věnce u pomníku T. G. Masaryka v Podharti a památníku Odboje před gymnáziem. 
Vzpomínkového aktu se  zúčastnili také zástupci skautů a sokolů.  Foto: M. Palaščak

Vedení města uctilo památku válečných veteránů položením květin k památníku u školy 
5. května a na městském hřbitově  Foto: Tomáš Vlk 

V pondělí 31. října se v parku Schulzovy sady konala tradiční akce ZŠ Schulzovy sady,  
které se letos zúčastnilo více jak 1200 dětí a jejich rodičů či prarodičů. Na všechny čekal 
park plný duchů a strašidel, plnění úkolů a v cíli sladká odměna. Foto: ZŠ Sch. sady 

V parku Schulzovy sady se konala další Stezka lesního moudra, které se zúčastnilo 224 
žáků ze stejnojmenné základní školy. Akce proběhla v rámci projektu „Síť ekologických 
vzdělávacích a poradenských středisek KAPKA 21 v Královéhradeckém kraji“.

Na sobotu 17.12.2011 je ve špýcharu městského muzea přichystán již tradiční vánoční  
koncert anglického hudebníka Jamese Harriese. Více v příloze KdeCo. Foto: T. Vlk


