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MÁTE ZAJIŠTĚNOU POPELNICI
NEBO KONTEJNER PRO VAŠI NEMOVITOST?

MĚSTO VYHLAŠUJE
DOTAČNÍ PROGRAMY

POKUD NE, UČIŇTE TAK CO NEJDŘÍVE – BUDOU PROVÁDĚNY DŮSLEDNÉ KONTROLY!

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje dotační programy na:

V našem městě platí obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se stanovuje poplatek
za komunální odpad (dále jen vyhláška). Tato
vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby,
které pobývají na území města.

tím, že správci poplatku doručí prohlášení plátce
poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze
č.1 k této vyhlášce, do 30 dnů ode dne, kdy se stal
plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná
pro výpočet výše poplatku.

Dle vyhlášky poplatníkem je každá fyzická
osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde
vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Plátce poplatku má
ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní

Poplatek zahrnuje svoz a likvidaci zbytkového komunálního odpadu, poskytnutí sběrné nádoby, využití kontejnerů na separovaný
sběr papíru, skla a plastů a odkládání nebezpečného, objemného a zahradního odpadu
ve sběrném dvoře nebo při mobilním svozu.
Pokračování na straně 3

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
Vánoce přerušily práce na stavbě základní
umělecké školy, ale hned po novém roce se opět
začalo pracovat. Provádí se montáž ústředního topení a slaboproudých rozvodů. Je připravována montáž vzduchotechniky, pracuje se
na hrubých omítkách ve všech třech podlažích,
následují štuky a současně probíhá i štukování
sanačních omítek. Vzhledem k mrazům musely

být jednotlivé místnosti při mokrých stavebních
procesech temperovány. Je předstěrkována monolitická konstrukce stavby a jsou také připraveny rošty pro montáž požárních podhledů.
Na náměstí TGM práce, vzhledem ke klimatickým podmínkám, pokračovat nemohly. Předpokládané zahájení prací je březen tohoto roku.
V lednu město zažádalo v rámci třetí finanční
etapy projektu o úhradu téměř 6 milionů korun
z prostředků Evropské unie.
Bc. Martin Skrbek
odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

1. Podporu a rozvoj tělovýchovy a sportu
V období 10.03. – 10.04.2011 je třeba předložit
městu daňové přiznání jednotlivých sportovních oddílů, které získávají dotace.
2. Podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví - sociální služby, integrace zdravotně
postižených, protidrogové aktivity, prevence
kriminality, podpory rodin, zdravotnictví.
Termín pro přijímání žádostí programů:
17.01.2011 – 18.02.2011.
3. Podporu veřejně prospěšných aktivit – zejména v oblastech kultury, jako jsou např. významné umělecké počiny, přehlídky, festivaly,
perspektivní kulturní a výchovně vzdělávací
aktivity, vydávání hudebních nosičů, publikací,
tvorba webových stránek, činnosti s mládeží,
vzdělávání a vědy.
Termín pro přijímání žádostí programu:
24.01.2011 – 25.02.2011.
4. Obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou
nemovitou kulturní památkou nebo které se
nacházejí na území městské památkové zóny
města Dvůr Králové nad Labem, a na obnovu
městských hradeb, resp. jejich částí.
5. Realizaci bezbariérovosti k zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace, v souladu s vyhláškou č.
369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů – částečná
realizace bezbariérovosti v daném objektu.
Termín pro přijímání žádostí programů:
17.01.2011 – 11.03.2011.
Pokračování na straně 3

Vybíráme z obsahu

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka byla také hlavním tématem diskuse vedení radnice s podnikateli z centra města, která se uskutečnila v pátek 21. ledna. Řešil se průběžný harmonogram prací, možnosti parkování v centru města, přivedení městské hromadné dopravy i budoucí zatraktivnění historického centra města pro domácí obyvatele
a návštěvníky.
Foto: Tomáš Vlk

Zprávy z odborů:
• Zajistěte si nádobu na zbytkový odpad
• Rekonstrukce náměstí TGM
• Dotační programy města
• Zápisy do ZŠ pro školní rok 2011-2012
• Poplatky za znečišťování ovzduší
• Poplatky za svoz komunálního odpadu
• Příspěvky na provoz motor. vozidla
Městská policie informuje
Kulturní příloha KdeCo
Rozhovor s Věrou Krátkou - Barrandov
Letová činnost ve vzdušném prostoru DK
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ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘ ADU INFORMUJÍ…
ZÁPISY DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD
ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ
ROK 2011/2012
Odbor školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labe upozorňuje zákonné zástupce budoucích prvňáčků, že
v měsíci únoru se uskuteční v základních školách
ve Dvoře Králové nad Labem zápisy dětí do prvních tříd základních škol na školní rok 2011/2012,
a to v termínech:
středa 9. 2. 2011 od 12.00 do 18.00 hod.
čtvrtek 10. 2. 2011 od 12.00 do 16.00 hod.
Povinný zápis se týká dětí narozených v období od 01.09.2004 do 31.08.2005 a dětí, které měly
v předešlém školním roce odloženou povinnou
školní docházku.
Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad
povinné školní docházky dítěte, musí řediteli školy
podat písemnou žádost doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.
K zápisu je nutné se dostavit společně s dítětem a předložit:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
Milena Bláhová
odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)

ÚHRADA POPLATKU ZA SVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Vážení spoluobčané, obecně závazná vyhláška
č. 2/2009 stanoví poplatek za svoz komunálního
odpadu, ohlašovací a registrační povinnost plátce
poplatku, výši a splatnost poplatku.
Splatnost poplatku pro letošní rok je určena ve dvou pololetních splátkách, a to k datu
31.03.2011 a 30.09.2011.
VÝŠE POPLATKU ČINÍ:
svoz nádoby bez vynášky
týdenní
1.860,- Kč/rok
čtrnáctidenní
1.060,- Kč/rok
svoz nádoby s vynáškou
týdenní
2.100,- Kč/rok
čtrnáctidenní
1.180,- Kč/rok
svoz kontejneru 15.600,- Kč/rok
Úhradu je možné provést bezhotovostním
převodem ve prospěch účtu uvedeného na složence nebo v pokladně města Dvůr Králové nad
Labem v těchto pracovních hodinách:
pondělí, středa 7.30 – 16.30 hod.
úterý, čtvrtek 7.30 – 14.45 hod.
pátek
7.30 – 13.15 hod.
Výše poplatku za svoz komunálního odpadu je
stanovena podle předpokládaných oprávněných
nákladů města, vyplývajících z režimu nakládání s odpadem, podle počtu, objemu a frekvence
obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem
poplatku.
Poplatek za komunální odpad je účtován
na základě přílohy výše uvedené obecně závazné
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 papíru,
skla a plastů, které jsou rozmístěny po městě,
4) odkládání nebezpečného, objemného a zahradního odpadu ve sběrném dvoře nebo při
mobilním svozu.
Janečková Alena, odbor rozpočtu a financí (RAF)
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UPOZORNĚNÍ - ODPADY
Odbor životního prostředí MěÚ Dvůr Králové
nad Labem upozorňuje všechny právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání (jedná se o prodejny, výrobny, restaurace) na povinnost dodržování příslušných ustanovení zákona č.185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znění, zejména pak na povinnosti těchto osob jako původců (producentů)
odpadů při odstraňování svého odpadu.
Podle ustanovení § 16 uvedeného zákona má
každá podnikající osoba za povinnost předat
vyprodukované odpady jen oprávněné osobě,
to znamená jen tomu, kdo je oprávněn s nimi dále
nakládat. Osoba podnikající si může takovouto firmu sama vybrat. V tomto režimu nakládání s odpady fungují hlavně firmy, které produkují větší
množství odpadů a odpady nebezpečné.
Menší firmy a hlavně ty, které produkují jako
odpad obalové materiály papírové, plastové, skleněné, mohou využít sběrových míst na tříděný
odpad v rámci systému zavedeného městem Dvůr
Králové nad Labem. K tomu je však nutné uzavřít
s provozovatelem tohoto systému oboustrannou
smlouvu. Bez této platné smlouvy nelze uvedený
systém využívat.
Dále upozorňuje na povinnost, dle uvedeného zákona o odpadech, vést průběžnou evidenci
o produkci a nakládání s odpady. Tato povinnost
se týká všech podnikajících osob i u minimální
produkce odpadů.
Pracovníci odpadového hospodářství vám
v případě zájmu celý postup upřesní na odboru životního prostředí vždy v úřední dny (pondělí,
středa od 8,00 do 17,00 hodin).
Ing. Spielberger, odbor životního prostředí (OŽP)

KOMPOSTÉRY
Vážení spoluobčané, pokud jste si objednávali plastový o objemu 400 l nebo dřevěný kompostér, dostavte se v pondělí 7.2. nebo 14.2. (8.0013.00 hod. a 14.30-17.00 hod.) nebo ve středu
9.2. nebo 16.2.2011 (8.00-11.00 hod. a 12.30-17.00
hod.) na MěÚ, odbor ŽP (náměstí T. G. Masaryka
59, č. dveří 12), k podpisu nájemní smlouvy. S sebou přineste občanský průkaz a parcelní číslo
pozemku, na kterém bude kompostér umístěn.
Pokud Vám žádný z výše uvedených termínů nevyhovuje, lze dohodnout jiný termín telefonicky
na tel. č. 499 318 121 nebo e-mailem na adrese
sirkova.eva@mudk.cz.
Občané, kteří v roce 2009 žádali o plastový
kompostér o objemu 720 l, ale jejich žádosti nebylo z důvodu vyčerpání zásob těchto kompostérů
vyhověno, si mohou pronajmout plastový kompostér o objemu 400 l nebo dřevěný kompostér
o objemu 1 000 nebo 2000 l.
Nájemné bude činit 100,- Kč za plastový kompostér o objemu 400 l, 250,- Kč za plastový kompostér o objemu 720 l, 130,- Kč za dřevěný kompostér o objemu 1000 l a 160,- Kč za dřevěný kompostér o objemu 2000 l. Jedná se o jednorázové
nájemné za celou dobu trvání nájemního vztahu. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 5 let.
Po ukončení této doby pronájmu přejde domovní

PROGRAM REGENERACE
PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ
Město Dvůr Králové nad Labem se v roce 1995
připojilo k „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón“ Ministerstva kultury ČR, který napomáhá záchraně a rozvoji nejcennějších částí historických
měst. Základní podmínkou pro čerpání finančních prostředků na obnovu nemovitých kulturních památek v městské památkové zóně našeho
města bylo vypracování dokumentu „Program
regenerace městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem“. Tento dokument je pravidelně
aktualizován, první aktualizace byla vypracována
v roce 2004 a v roce 2010 byla Projekčním ateliérem Ing. Miloše Kudrnovského ve Dvoře Králové nad Labem vyhotovena již druhá aktualizace
jmenovaného dokumentu s výhledem do roku
2015.
V tomto období město Dvůr Králové nad Labem plánuje čerpat dotace na rekonstrukci
fasády budovy čp. 57 a rekonstrukce budov
čp. 2 a 58. Dotační titul lze využít i na objekty
ve vlastnictví jiných subjektů, než je město,
doposud se však nikdo z nich do programu
nezapojil. Vlastní dokument byl schválen radou města usnesením číslo R/1087/2010 dne
23.11.2010 a v jednom vyhotovení byl zaslán
na Ministerstvo kultury ČR. Současně je možno
do uvedené aktualizace nahlédnout na internetových stránkách města v sekci Historie
a památky / Památky pod heslem PROGRAM
REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY.
Ing. Jan Fíla
odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

kompostér z vlastnictví pronajímatele do vlastnictví nájemce bezúplatně.
Tato výzva neplatí pro občany, kteří již mají jeden kompostér od města Dvůr Králové nad Labem
v pronájmu z let 2007 – 2009.
V případě, že jste si kompostér ještě neobjednávali a máte o něj zájem, odevzdejte prosím vyplněný kupón na podatelnu městského úřadu (náměstí T.G. Masaryka 38), odbor životního prostředí
(náměstí T.G. Masaryka 59) nebo na městské informační středisko (náměstí T.G. Masaryka 2). Kupón
lze vyplnit i v elektronické podobě na www.mudk.
cz a odeslat na e-mailovou adresu sirkova.eva@
mudk.cz.
Termín dodání kompostérů: do 30.dubna 2011.
Kompostéry budou poskytovány do vyčerpání
zásob. Přednostně budou kompostéry poskytnuty občanům, kteří ještě žádný kompostér
od města pronajatý nemají.
O termínu možného vyzvednutí kompostérů
Vás budeme informovat prostřednictvím Novin
královédvorské radnice, případně e-mailem (pokud byla na kupónu uvedena elektronická adresa).
Projekt je realizován s podporou dotace získané od Královéhradeckého kraje.
Ing. Eva Šírková,
odbor životního prostředí (OŽP)

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
plastový o objemu 400 l
Kompostér
(prosím, zaškrtněte)

větší komunitní kompostér pro … osob
dřevěný o objemu ……. (prosím, doplňte)
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ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB
V MĚSÍCI LEDNU

POPLATKY
ZA ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

Pokračování ze strany 1

www.tsdvur.cz

Provozovatelé středních a malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší jsou podle
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění povinni platit poplatky za znečišťování ovzduší.

Příjemcem dotace může být subjekt, jehož
činnost či služba je v zájmu města a občanů
města. O výsledku přidělených dotací budou
jednotliví žadatelé písemně informováni.

•

Začátek
nového
roku byl ve znamení
odklízení sněhu. Šlo
zejména o ruční odklízení rozbředlého sněhu a posyp drtí na místech, kde je ztížený přístup techniky. Byly to
např. úseky ulic Tylova a části náměstí TGM
ve výstavbě.

•

Provedli jsme rozšiřování komunikací pomocí
sněhové frézy na nakladači LOCUST 903 v Lipnici, Zaháji, Žirečské Podstráni, v Sylvárově
a v Městské Podstráni.

•

Posyp inertním materiálem či posypovou drtí
probíhal vždy dle klimatických podmínek
a podle operačního plánu zimní údržby, nicméně se provádí vždy na frekventovaných
místech celoplošně a jinde jen v nejnutnějších
případech, jako jsou ledovka či ledové plotny.

•

•

•

Sníh byl odvezen za pomocí těžké techniky
a vozidel Avia z ulic se zvýšeným provozem či
zúženými průjezdními profily, zejména z ulic
Vrchlického, Fügnerova, Nerudova, Libušina,
Čechova, Riegrova, Švehlova, Palackého, Puchmajerova, Březinova. V některých ulicích byly
jen částečně odřezány sněhové bariéry, např.
v ul. Slunečná, Okružní, Alešova, Bezručova, Sochorova aj.
Uprostřed měsíce nás zasáhla obleva a s úklidem sněhu pomohla příroda, ovšem nastaly
problémy s vodou z tajícího sněhu. Zasahovali
jsme při opravě vymleté komunikace na Městské Podstráni. Opětovně jsme čistili nátokové
česlo v ul. 5. května pod vlakovým nádražím.
Mírnější počasí nám dovolilo provést nutné
opravy dlážděných mozaikových chodníků
na nám. TGM, v ul. Palackého, nám. Republiky
a průběžné dosypávání výtluků na staveništi
na náměstí po předchozí dohodě s dodavatelskou firmou.

•

Dále jsme zacelovali výtluky v ul. Palackého,
Na Karlově, v ul. Vrchlického, v ul. Presslova aj.

•

Na úseku údržby zeleně jsme provedli pokácení uschlých stromů, a to na dětském hřišti
v ul. El. Krásnohorské a u garáží v ul. 5. května.
Ve druhé polovině měsíce jsme začali s tvarováním korun každoročně řezaných stromů.

•

Průběžně jsme odklízeli skládky odpadu, které vznikly po vánočních svátcích u kontejnerových stání s tříděným odpadem, a odváželi
jsme vánoční stromky.

•

Pracovníci elektro odstranili vánoční strom
z Hankova náměstí a vánoční výzdobu z ulic,
prováděli pravidelnou údržbu veřejného
osvětlení.

DOTAČNÍ PROGRAMY

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí jako příslušný orgán obce
s rozšířenou působností, rozhoduje o poplatcích
za střední zdroje znečišťování ovzduší. O poplatcích za malé zdroje znečišťování rozhoduje orgán
příslušné obce, na jejímž území se malý zdroj nachází, tzn. že každá okolní obec (Bílá Třemešná,
Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, atd.) si řeší
poplatky za malé zdroje sama.

Žádost musí být podána na předepsaném
formuláři s povinnými přílohami poštou nebo
osobně na adresu (1 originál): Městský úřad, odbor školství, kultury a sociálních věcí, náměstí
T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem.

Upozorňujeme, že v roce 2011 již „Souhrnnou provozní evidenci“ podávají všichni
provozovatelé středních zdrojů znečišťování
ovzduší pouze prostřednictvím ISPOP v elektronické podobě (další informace naleznete
na www. ispop.cz a www.cenia.cz). Papírové formuláře již nebudou k dispozici.

Podrobnější informace včetně formulářů lze získat na odboru školství, kultury
a sociálních věcí, 2. patro, kancelář č. 303, tel:
499 318 293, 499 318 101.

Provozovatelé malých zpoplatněných
zdrojů (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání) jsou povinni do 31.3.2011 zaslat
podklady pro stanovení výše poplatku příslušnému obecnímu úřadu i nadále standardním
způsobem v listinné podobě. Na fyzické osoby
(občany) se tato povinnost nevztahuje.
Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí (OŽP)

Obálka musí být označena nápisem „Dotace z rozpočtu města“.

Formuláře jsou rovněž k dispozici
v městském informačním centru a na internetových stránkách www.dvurkralove.cz
v rubrice Městský úřad – Granty a dotace –
Dotace z rozpočtu města 2011.
O vyhlášení výše uvedených dotací rozhodla rada města usnesením č. R/14/2011 – 5. RM
dne 11.01.2011.
Bc. Kateřina Pištorová
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)

KONTEJNERY A POPELNICE

Pokračování ze strany 1

Správu poplatků provádí Městský úřad Dvůr
Králové nad Labem, odbor rozpočtu a financí
(bližší informace podá paní Janečková na tel.:
499 318 109).
Při kontrole bylo zjištěno, že někteří vlastníci
nemovitostí dosud nesplnili ohlašovací povinnost, tzn. že nemají přihlášen svoz komunálního odpadu pro svoji nemovitost a neplatí
poplatek za komunální odpad. Upozorňujeme
tyto vlastníky, že městský úřad bude v příštích
měsících provádět důsledné kontroly, zaměřené na to, zda všichni plátci poplatku splnili svoji
ohlašovací a registrační povinnost a zda každá
nemovitost má zajištěnou nádobu na zbytkový
odpad. Vyzýváme tímto vlastníky, kteří tak
dosud neučinili, aby vyplnili prohlášení plátce poplatku (viz níže) a odevzdali jej neprodleně
na městský úřad, odbor rozpočtu a financí paní

Janečkové, která zajistí přihlášení ke svozu a zároveň vydá poukázku na nádobu. Vlastníkům
nemovitostí, kteří tak učiní sami bez vyzvání
nejpozději do 31.3.2011, nebudou za porušení
vyhlášky ukládány žádné sankce ani nebude poplatek vymáhán zpětně. Po tomto datu
již budou sankce uplatňovány (dle zákona
o přestupcích je možno uložit pokutu až do výše
30.000,- Kč).
Vlastníci a správci nemovitostí, kteří měli v minulosti uzavřenou „Smlouvu o likvidaci směsného
komunálního odpadu“ s Technickými službami
města a mají pro svoji nemovitost zajištěnou nádobu na zbytkový komunální odpad, se automaticky považují za zapojené do systému stanoveného vyhláškou.
Ing. Eva Šírková
odbor životního prostředí (OŽP)

PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE Č. 2/2009
Náležitosti „Prohlášení plátce poplatku“ (bytové domy, rodinné domy):
a) ÚDAJE O PLÁTCI
• Jméno a příjmení / název ; datum narození / IČ;

Jiřina Kubíčková
asistentka ředitele TSM

UPOZORNĚNÍ PEJSKAŘŮM
VYHLÁŠKA Č. 6/2008

• Adresa / sídlo: ulice; číslo popisné; číslo orientační; obec; PSČ

Podle vyhl. č. 6/2008 fyzická osoba, která vede
nebo doprovází psa, je za účelem zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty veřejných prostranství povinna mít psa na vodítku, zabránit volnému pobíhání a provádění výcviku psů
na veřejném prostranství v obci, zajistit, aby pes
neznečišťoval veřejná prostranství, a neprodleně
odstranit exkrementy nebo jiné nečistoty způsobené psem na veřejném prostranství.

b) ÚDAJE O NEMOVITOSTI (BYTOVÝ DŮM, RODINNÝ DŮM, REKREAČNÍ STAVBA, JINÉ)

Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze udělit pokutu podle zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích.
Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Dvůr Králové.

• Číslo popisné:
• Počet poplatníků:
c) VÝŠE POPLATKU
• Počet sběrných nádob pro nemovitost. Plátce vyplní počet sběrných nádob určeného
objemu a frekvenci svozu:
Frekvence svozů
Objem sběrné nádoby
110 l, 120 l
110 l, 120 l s vynáškou
1100 l

1 x za 7 dní

1 x za 14 dní
(lze objednat pouze pro 1 až 6 poplatníků u plátce)

nelze objednat
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• případy činností se zvířaty a zvěří
157
• preventivní úkony (kontroly, závady, akce) 192
Z celkového počtu případů vybíráme některé skupiny případů dle způsobu jejich řešení:

BILANCOVÁNÍ
ANEB STROHÁ ŘEČ ČÍSEL…
V měsíci lednu proběhlo bilancování činnosti
Městské policie Dvůr Králové nad Labem. Součástí tohoto bilancováním byla například kontrola,
doplnění a uzavření evidencí za rok 2010 v systémech Vera, zpracování a uzavření pomocných
evidencí vedených v programu MO Excel, ale
i příprava hlášení pro potřeby Ministerstva vnitra
České republiky.
Z údajů dostupných ke dni 17. ledna 2010 jsme
připravili výpis některých hodnot, abychom strohou řečí čísel seznámili čtenáře s některými výsledky činnosti MPDK. Přesto, že přesné výsledky budou známy až na konci měsíce ledna, vybrali jsme ta čísla, která se již nezmění, nebo se změní jen zanedbatelně. Kompletní statistiku bychom
rádi zveřejnili na připravovaných internetových
stránkách.

Počet událostí
zaznamenaných za rok 2010

2180

Počet zaznamenaných případů

2818

Z celkového počtu případů (přestupků), tedy „čísel
jednacích“, vybíráme některé skupiny případů dle
skutkové podstaty:
přestupky proti veřejnému pořádku
přestupky narušování občanského soužití
přestupky proti BESIP
překročení nejvyšší povolené rychlosti
majetkové přestupky

407
120
197
17
90
360
77

PAZS
PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE
Počet převozů na PAZS

21

POKUTY
Počet přestupků
řešených blokovou pokutou

399 (230.500,- Kč)

Počet blokových pokut
předaných k vymáhání

140 (128.600,- Kč)

Počet blokových pokut
na místě nezaplacených

19 (16.400,- Kč)

Počet blokových pokut
zaplacených složenkou

207 (305.000,- Kč)

Pro představu vybíráme jednu skutkovou podstatu:
Počet případů
překročení nejvyšší povolené rychlosti řešených
blokovou pokutou
272 (290.500,- Kč)

TAK TEDY K ČÍSLŮM:
CELKOVÝ POČET UDÁLOSTÍ A PŘÍPADŮ

•
•
•
•
•

• přestupky řešené blokovou pokutou
• přestupky předané správním orgánům
• přestupky, tr. činy a jiné delikty
předané Policii ČR
• výzva k odstranění vraku
• odchyt psa
• napomenutí, domluva
• ukončeny bezvýsledně

153
60
643
286
358

Údaje byly čerpány z evidenčního systému VERA-Městská policie a pomocných evidencí MPDK
před dokončením jejich zpracování a není vyloučena jejich nepatrná změna.

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

„Na svatého Blažeje vody plné koleje.“
Zejména na dálnici z Poděbrad do Prahy si
dejte pozor.
Bc. Jindřich Hauke
určený strážník MPDK

STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS MÁ ŠKOLICÍ STŘEDISKO
Dvůr Králové, 10. leden 2011 – Společnost EUROVIA CS dnes zahájila provoz vlastního moderního vzdělávacího centra ve Dvoře Králové nad
Labem. Kromě pracovníků z Česka bude středisko sloužit také zaměstnancům ze Slovenska, Litvy
a Polska. Školicí středisko vyrostlo za čtyři měsíce,
projekt vznikl za finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie.
„Stavba mezinárodního vzdělávacího centra
EUROVIA CS je o to cennější, že se ho investor rozhodl postavit na místě bývalé obalovny živičných
směsí. Vrátil tak život do místa, které dřív představovalo jen ekologickou zátěž pro své okolí,“ řekl při
otevření centra ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Připomněl také, že na vznik centra
přispěla Evropská unie 18 miliony korun prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace.
„Moderní technologie provází naši činnost
ve stále větší míře. Požadavky na pracovníky
rostou a mít vlastní školicí středisko je logickým krokem pro zvyšování a prohlubování jejich kvalifikace. Ve střednědobém plánu je tento krok také ekonomicky výhodný,“ vysvětluje potřebu vzdělávacího centra Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel EUROVIA CS.
Kvalitní zázemí poskytne prostor pro skládání zkoušek, zvyšování a prohlubování kvalifikace, získávání certifikátů a absolvování školení, které zaměstnanci potřebují k výkonu svého povolání.
Program střediska bude zaměřen na zvyšová-
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ní a prohlubování dovedností především dělnických profesí. Speciální pracovní plochy umožní jak výcvik na stavebních strojích, tak manuální
výuku, jako je například pokládka zámkové dlažby, nácvik budování kanalizace nebo výstavba autobusových zastávek včetně sjezdů pro vozíčkáře.
Středisko nabídne také zázemí pro získávání
nových znalostí nejen v oboru stavební výroby, ale také obaloven živičných směsí nebo těžby a zpracování kameniva, rozvíjení manažerských dovedností a zvyšování počítačové gramotnosti.
„Zaměstnanci dostávají vhodnou příležitost
pro soustavný rozvoj svých praktických dovedností a lepší uplatnění nejen v naší společnosti, ale obecně na trhu práce,“ doplňuje Lenka Zachová, personální ředitelka stavební skupiny EUROVIA CS. Podle jejích slov by společnost díky podobným možnostem ráda zvýšila svoji atraktivitu
pro studenty středních a vysokých škol technického směru.
EUROVIA CS vybudovala školicí středisko
na místě, kde dříve stála obalovna živičných směsí. Před zahájením výstavby byl tedy velký důraz
kladen na ekologické vyčištění prostoru. Výstavba
byla zahájena 3. července 2010 a skončila s posledním říjnovým dnem.

PSÍ ÚTULEK VLONI A LETOS...
Za loňský rok se v královédvorském útulku
vystřídalo 140 psů, kteří byli původními majiteli vypuštěni na ulici, uvázáni na různých místech, týráni nebo utekli. Více než 100 jich opět
našlo svého páníčka nebo bylo osvojeno novým
majitelem. Velmi k tomu pomohl i pořad Chcete
mě?, který nás se Zdeňkem Srstkou navštívil v únoru a v listopadu.
V letošní půlce ledna kotce místního útulku
praskají ve švech - je u nás umístěno přes třicet psů. V posledních měsících přibývá telefonátů s žádostí o umístění psa v útulku – z důvodu stěhování, nedostatku času, nechtěného dědictví atd. S takovým umístěním psa však pomoci
nemůžeme, přijímáme psy odchycené výhradně Městskou policií Dvůr Králové nad Labem
(příp. MP jiných obcí). V takové situaci však nabízíme umístění inzerátu na našich internetových stránkách. Nově také na stránkách informujeme o psech, kteří se ztratili a jsou hledáni svými
majiteli, seznam psů umístěných v útulku je týdně
aktualizován.
Pokud tedy najdete opuštěného psa, kontaktujte městskou policii nebo starostu obce, ve které se pes potuluje. A pokud se rozhodnete psa si
pořídit, dobře promyslete, zda budete mít následujích deset let na psa čas, prostor, peníze
a nervy...
Na jednu stranu zřizujeme pro psy salony, lázně, hledáme nové psí sporty, barvíme jim srst a lakujeme drápky a na druhou stranu na ně nemáme
čas, ubližujeme jim a v návalu stresu je posíláme
pryč s nadějí, že se o ně snad někdo jiný postará.
Co takhle najít zlatou střední cestu...?
www.utulek-dknl.estranky.cz

ŠKOLKA PRO ŠTĚŇATA
1. kurz letošní novosvětské školky pro štěňata začíná 6.února v 10hod. na cvičišti Nový Svět
za Kauflandem a tenisovými kurty. V osmi lekcích
budeme s majiteli a jejich štěňaty středních a velkých plemen řešit dovednosti potřebné pro motivaci psa, nácvik pozornosti a cviků základní poslušnosti. Kurz je otevřen pro minimálně 5 a maximálně 10 psů. Informace a přihlášky na www.novy-svet.ic.cz.

MINIMAXIPES
- KDYŽ JE POČASÍ POD PSA
V oddíle sportovně vedených malých psů MINIMAXIPES (www.minimaxipes.cz) ani přes zimu
rozhodně nezahálíme. Kromě pravidelné večerní psí školy se zájemci mohli zúčastnit několika kurzů tance se psem a poslušnosti. Ostatně
k tomu, abyste svého psa naučili spoustu užitečných kousků (či mírně neužitečných, ale zato roztomilých), stadion rozhodně nepotřebujete. Pár
metrů uprostřed obývacího pokoje vám bude bohatě stačit.
Už od podzimu trénujeme díky vstřícnému přístupu obce Choustníkovo Hradiště ve zdejší bývalé základní škole - na koberci, v suchu a rozhodně
ve větším teple, než je venku. V lednu jsme si sice
udělali prázdniny, ale v únoru opět začínáme. A jelikož Ježíšek byl o Vánocích štědrý, tak návštěvníky večerní psí školy a školičky čeká spousta nových
překážek (tunel, houpačka, skokové překážky, slalom...)! A chystáme i mnoho dalších akcí pro začátečníky i pokročilé.

Otevíracího aktu se zúčastnil také ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek a starostka města Dvůr Králové Edita Vaňková.

Na všechny, kteří mají chuť se k nám přidat,
už se těšíme. A nezapomínejme sbírat poctivě
bobky po těch našich čtyřnohých kamarádech,
abychom se na jaře nedivili...

Vanda Krčmářová

Hana Böhmová
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PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ MOTOROVÉHO VOZIDLA OD 1.1.2011
Na základě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 388/2010Sb., zůstávají podmínky
pro přiznání i výše příspěvku na provoz motorového vozidla pro rok 2011 stejné jako v roce
2010, tzn.
-

7 920 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod
III. stupně – ZTP/P (3 360 Kč u jednostopých
vozidel),

-

3 000 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod
II. stupně – ZTP (1 150 Kč u jednostopých vozidel),

-

9 900 Kč pro rodiče dětí s uvedeným onkologickým onemocněním ( 4 200 Kč u jednostopých vozidel).

Příspěvek na provoz motorového vozidla poskytuje městský úřad, odbor školství, kultury
a sociálních věcí, nám. T. G. Masaryka 38, 544 17
Dvůr Králové nad Labem na kalendářní rok, a to
vlastníku nebo provozovateli motorového vozidla:
-

-

-

jehož zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) a který bude používat toto motorové
vozidlo pro svou pravidelnou dopravu,
který motorové vozidlo bude používat pro
pravidelnou dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné osoby blízké, jejichž zdravotní
postižení odůvodňuje přiznání mimořádných
výhod II. stupně (s výjimkou postižených
úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo
III. stupně,
který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro
onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení
akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení.

Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku na provoz motorového vozidla až v průběhu kalendářního roku, výše tohoto příspěvku činí
poměrnou část z uvedených částek.
Viera Vaňková
odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A PRAKTICKÁ ŠKOLA
ZÍSKALA 2. MÍSTO
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Žáci ze ZŠ a PrŠ ve Dvoře Králové nad Labem,
Přemyslova 479 se zúčastnili pokusu o vytvoření světového rekordu ve výrobě znaku
svého města z odpadového materiálu, pořádaného společností Dobrý den Pelhřimov, s.r.o.,
a EKO – KOM. Dne 14.12.2010 proběhlo slavnostní
vyhlášení výsledků soutěže v prostorách Staré
radnice v Hradci Králové. Znak města Dvora
Králové nad Labem se umístil v rámci krajské
výstavy na 2. místě a zástupci Královéhradeckého kraje a pořádající společnosti toto umístění
náležitě ocenili. Celkem bylo přihlášeno 53 znaků
škol. Ve dnech 13. – 16. ledna 2011 tento znak reprezentoval naše město a Královéhradecký kraj
v Brně na veletrhu Regiontour 2011, kde bylo vystaveno více než 400 znaků.
Znaky všech zúčastněných měst a obcí
lze zhlédnout na www.znakymestaobci.cz.
Od února pak budou znaky vytvořené žáky naší
školy vystaveny v prostorách městského úřadu.
Ing. Eva Hynková

JAK NA GYMNÁZIUM
Podmínky přijímání na střední školy se
pro příští školní rok nezmění. Novelu příslušné vyhlášky slibuje ministerstvo až pro následující školní rok 2012-2013. Žáci 9. tříd základních škol
mají tedy možnost podat i letos až tři přihlášky
ke studiu na střední škole.
Také na našem gymnáziu bude proto probíhat přijímací řízení za stejných podmínek jako
v minulých dvou letech. To znamená, že uchazeči
budou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Pořadí
bude určeno na základě průměrného prospěchu
dosaženého v uplynulých třech pololetích na základní škole a další body budou přiděleny v případě úspěchů v předmětových olympiádách
a soutěžích na okresní a vyšší úrovni. Přihlášky
ke studiu musíme obdržet do 15. března, potvrzení o zdravotní způsobilosti není nutné.
Žáky 7. tříd základních škol do šestiletého studia přijímáme bez přijímacích zkoušek, pokud
prospěli v minulých třech pololetích s vyznamenáním. Ostatní budou skládat přijímací zkoušku
z českého jazyka a z matematiky v úterý 26. dubna. Bližší informace o přijímacím řízení, o studiu
na naší škole a také o konzultacích, které budou
určeny uchazečům o šestileté studium před přijímacími zkouškami, najdete na webové adrese
www.gym-dk.cz.

SŠIS NABÍZÍ SLUŽBY VEŘEJNOSTI
Střední škola informatiky a služeb obor kadeřník a kosmetika nabízí širokou škálu služeb pro
širokou veřejnost. Vše pod dohledem zkušených
odborníků, a to za velmi přijatelné ceny. Najdete
nás na adrese: E. Krásnohorské 2069 (žlutá budova
1.patro). Na Vaši návštěvu se těší kolektiv SŠIS.
Pracovní doba:

PO -ČT 7.00 - 20.00
PÁ 7.00 - 13.00

VÝTVARNÉ ÚSPĚCHY
ŽÁKŮ ZŠ PODHARŤ
Půlka školního roku je za námi a s ní i kus práce
výtvarného kroužku. Od října 2010 jsme se zúčastnili šesti soutěží.
Říjen – naši žáci se podíleli na tvorbě kalendáře
o odpadech, vybrány byly obrázky od dětí: Karolína Hošková 2. tř., Barbora Heřmanová 1. tř., Jakub
Grus 1. tř.
Listopad – účast v regionální soutěži pořádané
DDM Jednička „Svět strašidel“.
I.kateg. 1.místo Eliška Školníková 5. tř., 2.místo Lucie Serbousková, Leona Benáková, Eliška
Školníková 5. tř.
II.kateg. 1.místo Anička Šedivá 2. tř.
2.místo Tereza Hubená 2. tř.
3.místo Michaela Kubíčková 2. tř.
III.kateg. 2.místo Tadeáš Paťava 3. tř., 3.místo
Johanka Čapková 4. tř.
Listopad – účast v regionální soutěži DDM Jednička „Papírové jesličky“.
1.místo kolektivní práce - Karolína Hošková,
Barbora Hošková, Marek Malich, Matěj Vyšohlíd, Tadeáš Paťava
Diplom – Anna Horáčková, Lucie Serbousková,
Jan Záruba, Lukáš Karolínek
Diplom v kolektivní práci – Barbora Heřmanová, Veronika Sojková, Aneta Vaňurová, Hana
Teichmanová, David Marek
Prosinec – Středisko volného času BAJO – Česká
Skalice – regionální soutěž „Ptačí svět“
Hlavní cena poroty – Michaela Kubíčková 2.
tř., Adéla Zajícová 4. tř.
Čestné uznání – Barbora Heřmanová 1. tř.
Prosinec – „Auto roku“ - celostátní soutěž Praha
1.místo – Tadeáš Paťava
Markéta Hošková, Hana Pfeiferová
učitelky výtvarné výchovy

GYMNÁZIUM LYŽOVALO
V RAKOUSKU

Poděkování patří všem pedagogům, kteří
se podíleli v průběhu devítileté školní docházky na výborné přípravě žáků.

S vlastnoručně vyrobenými ozdobami došly děti zkrášlit vánoční stromeček zvířátkům
do zoo. A ani silný mráz nezabránil dětem v návštěvě psího útulku a předání mlsů pro tamější
obyvatele. V tento vánoční čas jsme mnohé potěšili a vám ostatním přejeme dodatečně hodně
zdraví a pohody do nového roku 2011.

Dne 14. 12. 2010 večer začal výběrový lyžařský kurz. Studenti našeho gymnázia nastoupili
do autobusu společnosti pana Václavíka, který
měl namířeno na jih. Po jedenácti hodinách cesty
se nám před očima rozprostřela krásná zasněžená krajina korutanských Alp. Kolem osmé hodiny
ranní jsme své civilní oblečení vyměnili za lyžařské a vyrazili na sjezdovku. Po první z mnoha cest
lanovkou jsme se rozdělili na dvě menší skupiny v čele s našimi pány profesory. Za krásného
počasí jsme skoro bez zastavení sjížděli jeden
nassfeldský svah za druhým. Večer jsme se ubytovali v penzionu a hladově se vrhli na večeři.
Další dny jsme strávili lyžováním či snowboardováním v Bad Kleinkirchheimu a Katschbergu.
Večery jsme vyplnili hraním společenských her,
návštěvou aquacentra a odpočinkem. Čtvrtý den
ráno jsme se po brzkém budíčku sbalili a vydali
se spolu s našimi zavazadly opět do Nassfeldu.
Po bezkonkurenčně nejlepším dnu sjezdování
jsme zcela vyčerpaní usedli do nastartovaného
autobusu a vyrazili domů. Všichni jsme si lyžařský zájezd vychutnali plnými doušky a budeme
na něj dlouho rádi vzpomínat.

Mgr. Ivan Jugl

Učitelky z MŠ Dvořákova

Vojta Petráš, student 5.C

ZŠ SCHULZOVY SADY
DBÁ NA KVALITU
Každoročně procházejí žáci naší školy v 5.
a 9. ročníku standardizovanými testy společnosti Scio. V listopadu 2010 se ho on-line zúčastnili naši deváťáci. Součástí zkoušky byl test
z matematiky (30 úloh), českého jazyka (40 úloh)
a obecných studijních předpokladů (60 úloh). Počet testovaných žáků v republice činil více než 29
tisíc a z toho v Královéhradeckém kraji 2277 ze 67
základních škol a víceletých gymnázií.
Velkou radost nám svými výsledky způsobili
žáci matematické třídy 9.B pod vedením třídní
učitelky Mgr. Aleny Zlámalové, kteří v rámci kraje obsadili druhé nejlepší místo v matematice (Václav Pavlas-Jirásek, Petr Kaiser, Michal Tlamicha), obecných studijních předpokladech (Jan
Janovský) a žákyně Markéta Malá získala v matematice v kraji dokonce místo první.

RNDr. Vladimír Hušek

VÁNOČNÍ ČAS V MŠ DVOŘÁKOVA
Čekání na Ježíška si děti krátily mnoha aktivitami. S lidovými tradicemi u nás i ve světě se jely
seznámit na zámek Náchod.
Při mikulášské nadílce si zazpívaly a zatancovaly dokonce i s čertem. Čert a Mikuláš je uvítal
i v půjčovně kostýmů paní Hrdinové. Pod dětmi
ozdobeným vánočním stromečkem si rodiče
rozbalili nejkrásnější dárek - písničky a básničky
od svých dětí.
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TEXTOVÁ INZERCE
• STŘECHA SOS
Opravy
- zatékání
- plechování komínů
- okapů
- všech klempířských prvků
PROHLÍDKA A OPRAVA IHNED!
Telefon: 603217922
•

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
daňová evidence, účetnictví, mzdy
pro menší i střední firmy, lékaře apod.
Tel.: 605 779

•

PRONAJMU GARÁŽ VE STRŽI
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
TEL.: 722618415

V 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

VÝKUP
STAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme veškeré starožitnosti
Obchod: Starožitnosti Jiří Hrneček
Náprstkova 350, Dvůr Králové n/L
u benzínové pumpy OMV
Út – Pá 9°°- 12°° 13°°- 17°°hodin
Poradenství je zdarma
starozitnostidknl@centrum.cz

INFO: TEL.: 605254511

TRIGA REALITY

realitní kancelář
Náměstí TGM čp. 82, Dvůr Králové nad Labem
nabízí:
-byt 1+1 OV Dvůr Králové,56 m2,centrum,u náměstí,nutná kompl.rekonstrukce 640.000,-Kč
681.000,-Kč
-byt 1+1 OV Dvůr Králové,60 m 2,pěší z.,ke kompl.rekonstrukci,vysoké stropy
-byt 1+1 OV Trutnov,32 m 2,Horní Předměstí u Alberta,zděný,2NP, ihned volný 620.000,- Kč
-byt 1+0 OV Dvůr Králové,26 m 2,výb.stav,4.p.,nový výtah,okna,volné 4.500,-Kč/měs.+ink.
-byt 2+1 OV Dvůr Králové,67 m 2,nadstandard, zděný,kompl.rek.,komf.bydlení 1,690.000,-Kč
999.000,-Kč
-byt 2+1 OV Dvůr Králové,65 m 2,zvýš. přízemí,panel,lok.Strž,balkon,pěkný
-byt 2+1 OV Dvůr Králové,49 m 2,dlouhodobý nájem,2p.,zděný,volný
5.000,-Kč/měs.+ink.
2
1,100.000,-Kč
-byt 2+1 OV Dvůr Králové,2+1,48 m ,zděný,2p.,kompl.revital.,pěkný,volný
1,190.000,-Kč
-byt 3+1 OV Dvůr Králové,57,7 m 2,kompl.rek.,přízemí,zděný,nová kuchyň
-byt 3+1 OV Dvůr Králové,57m 2,panel,balkon+lodžie,zděné jádro,nová okna 1,290.000,-Kč
-byt 3+1 OV Mostek, 104 m 2,podíl.spol.,přízemí,střed obce,vč. řad.garáže
1,270.000,-Kč
-byt 3+1 OV Trutnov,90 m 2,kompl.revital.,nová okna,u Kauflandu,prostorný 1,550.000,-Kč -dr.
850.000,-Kč
byt 1+1 Vrchlabí-Liščí kopec, 31,8 m 2,panel,výborný stav,6.patro,výtah
1,280.000,-Kč
-dr.byt 3+1 Trutnov-HSM,72 m 2,panel,rekonstrukce,převod do OV možný
2
-rod.řad.dům Dvůr Králové,4+1,412 m ,výb.stav,garáž, pěkný pozemek,volné 2,650.000,-Kč
-rod.dům V.Vřešťov,3+1,232 m 2,rekonstrukce 2006,výb.stav,bazén,2xlodžie 1,590.000,-Kč
2,200.000,-Kč
-rod.dům-novostavba Zaloňov,3+1,1784 m 2,klidné místo,kousek DK a JA
-rod.dům Jaroměř,8+1,2402 m 2,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
3,300.000,-Kč
-rod.dům Dvůr Králové,4+1,1+1,poz. 651 m 2,bazén,garáž,výb.stav,krb,lukr.
-rod.dům Vítězná-Huntířov,6+kk,812 m 2,výb.stav,vč.garáže,prostorný,slun. 1,950.000,-Kč
2
4,300.000,-Kč
-rod.dům Kuks,histor.centrum,2x3+1,1x4+1,pozemek 669 m ,lukr.nabídka
-rod.dům Heřmanice-Slotov,4+1,4298 m 2,dobrý stav,garáž,ihned volné
1,100.000,-Kč
2
-rod.dům Zdobín,podíl ¾ na celku, a to: 5+1,1342 m ,zajímavé,býv.usedlost 1,100.000,-Kč
2
650.000,-Kč
-rod.domek Havlovice,rozestavěný,1789 m ,nyní 2+1,slunné místo,zajímavé
-rod.domek Rtyně v Podkrk.,2+1,549 m2,nové přípojky,zděné,centrum,dobrý st. 950.000,-Kč
-rod.domek Bílé Poličany,3+1,přízemí po rek.,ihned k bydlení,poz. 327 m 2
1,390.000,-Kč
-rozest.nový RD Dvůr Král.-Lipnice,3+kk,na pozemku 2063 m 2 starší chalupa 1,690.000,-Kč
-pozemky Záboří,cca 18.000 m 2 -louka, kousek lesa, potok,supr slunné místo 315.000,-Kč
-staveb.pozemek Dvůr Král.,2275 m 2,el.230/400 V,ostatní sítě 40 m,centrum
673,-Kč/m 2
-staveb.pozemek Bílá Třemešná, 663 m 2,centrum, mírný svah, ÚP a sítě ano 280.000,-Kč
200,-Kč/m 2
-staveb.pozemek Mostek,12 880 m 2,lze rozdělit,ÚP obce,všechny sítě,u lesa
-staveb.pozemek Trutnov-Bojiště,599 m 2 -stav.,519 m 2 -vlastní cesta,ÚP ano
790.000,-Kč
-zahrádka s chatkou Dvůr Králové,585 m 2,Strž,nájemní sml.na dobu neurčitou 80.0 0 0,- Kč
-roubená chalupa B.Třemešná,2+1,202 m2,výb.stav,ihned volné,lze trvale bydlet 899.000,-Kč
750.000,-Kč
-poloroub.chalupa Vítězná-Huntířov,2+1,740 m 2,v rekonstrukci,kousek DK
-rekr.chata Hořice,1+1,1107m2,zděné zákl.,pergola,supr místo,studna,zateplené 588.000,- Kč
-rekr.chata Velký Vřešťov,3+1,677 m2,dřevěná,zděné základy,výhled na rybník 499.000,-Kč
-rekr.chata Úpice,u hvězdárny,2+1,poz.1454 m2,zděná,výb.stav,výhled do údolí 590.000,-Kč
98.000,-Kč
-garáž Dvůr Králové,lok.Strž,21 m 2,zděná,řadová,vč.elektřiny,výborný stav
-garáž Dvůr Králové,lok.5.květen,21 m 2,řad.,výb.stav,el.230/400,lze jako dílna 110.000,-Kč

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
www.pujcovnakostymudknl.cz
Budova Komerční banky, Legionářská ulice 561

Po-Pá: 8:30h - 15:30h
So: po tel. dohodě
Tel. 777 568 688

Drobné opravy oděvů,
kostýmy pro děti a dospělé, zakázkové šití.

tel./fax: 499 329 190
mobil: 603 461 540

www.rg-reality.cz
!!! VAŠE SPRÁVNÁ VOLBA !!!
RD 4+kk v dobrém
stavu v klidné þásti
Dvora Králové n.L.
Všechny inž. sítČ.
Cena: 1.990.000,- Kþ
(dohoda možná)
Byt 3+1 (68 m2) ve 2. patĜe zdČného domu
ve DvoĜe Králové n.L. - Pod ZOO. Možnost
vytápČní krb.kamny. Nová plast. okna, parkety. Možnost koupČ garáži ve Strži.
Cena: 1.190.000,- Kþ (k jednání)
Byt 1+1 (44 m2) ve DvoĜe Králové n.L. - Ben.
nábĜ. ve zvýš. pĜízemí zdČného byt. domu.
2x WAV, vl. vodomČr, sklep (4,5 m2).
Cena: 620.000,- Kþ
Byt 3+1 (82,6 m2) s balkonem ve zvýšeném
pĜízemí ve DvoĜe Králové n.L. - lokalita Pod
ZOO ve velmi dobrém stavu. Možnost koupČ
garáže cca 200 m od domu.
Cena: 1.100.000,- Kþ

Zajistíme komplexní právní servis.

Pronájem v areálu
na Slovanech
• výrobních, skladových prostor 350 Kč/m2 / rok
• kancelářských prostor
550 Kč/m2 /rok
• spisovna, odborná správa
dokumentů
• účetnictví, daňová evidence,
daňová přiznání
Tel.: 603 703 001, 605 388 122

PLASTOVÁ 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.

Noviny královédvorské radnice

NKR č.01/2011

N

a minulé fotografii jste
poznali nejen Denisovo náměstí, ale také obchod pana Lhotského, kterého někteří z vás jako
malé děti občas přišli poškádlit,
jak píšete v dopisech. Pan Lhotský ve svém krámku prodával kde co - kyselé zelí, okurky, bonbóny, provazy, pastičky na myši, petrolejové lampy,
opratě, chomouty, ale vy jste se raději ptali po tvrdých rohlících nebo 10 dekách semtele, za což vás
hnal s bičem v ruce. A i když věděl, kam chodíte
do školy, nikdy na vás nepřišel žalovat...

Jméno:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příjmení:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U l i ce , č . d o m u : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Te l . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S

outěž Znáte své město pokračuje snímkem
z našeho města. Do volného řádku napište
odpověď na otázku, kterou naleznete v článku.

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

Souhlasím se
zveřejněním
v případě výhry:
ANO

NE

Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi
na otázku s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihněte a vhoďte do osudí
v městském informačním centru na náměstí
T. G. Masaryka. Těšte se na pěkné ceny.
Losování soutěže proběhne 22.2.2011.

Řešení z NKR 12/2010 naleznete v článku vedle fotografie.
Výherci z NKR 12:
1. místo - František Vyhnálek, M. Horákové 1460
2. místo - Alois Fleček, Blahoslavova 1008
3. místo - František Brož, Legionářská 2420

Dne 10. 3. 2011 vzpomínáme 5. výročí úmrtí
pana Rudolfa Holiče, který zemřel ve věku 104
let a byl nejstarší občan ve Dvoře Králové nad
Labem.

V říjnu, listopadu
a prosinci 2010 se
v našem městě narodilo 39 občánků - 24
chlapců a 15 děvčat.

Rodina Holičova

PODĚKOVÁNÍ ZŠ PODHARŤ

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

SŇATKY
V měsíci prosinci nebyl uzavřen žádný sňatek
ve Dvoře Králové nad Labem.

ÚMRTÍ
V měsíci prosinci zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 30 lidí, z toho bylo 20 dvorských občanů, 12
mužů a 8 žen.
Simona Vykouřilová, matrika

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v prosinci 16 občanů
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo
5 manželských párů stříbrnou svatbu a 3 manželské páry zlatou svatbu. Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 13 novorozených občánků našeho města.
Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 8.1.2011 oslavila naše maminka, babička
a prababička Marie Šraierová 80. narozeniny.
Přejeme jí do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
To jí přejí Jana, Jirka, Markéta,
Adéla, Barbora a pravnoučata.

Redakce.

J

istě jste poznali, že se jedná o sportovní stadion, kterých byla před necelým stoletím celá
řada. Mezi ty známé kluby patřila „Sochorka“,
Weissovka“, Neumannka“, i „Amatéři“ v Podharti.
Vaším úkolem však je napsat, odkud je tento
snímek tribuny.
Napovím, že tento klub vznikl už v roce 1908
pod názvek S.K. Horymír a hrálo se prvně Na Lužánkách za hospodou „U Grobiána“, potom krátce
Na Příčce, ale i u staré nemocnice a od roku 1922
tam, odkud je zadaný snímek. Připište pár řádků
o tom, co víte Vy.
Text k obrázku na požádání dodal Pavel Janoušek

PODĚKOVÁNÍ
VZPOMÍNKA

NOVÍ
OBČÁNCI
MĚSTA

strana 8

Výhru je možné si vyzvednout
v městském informačním centru

Tentokrát přišlo rekordní množství dopisů.
Za ty úžasné vzpomínky vám srdečně děkujeme.
Co nejdříve je umístíme na naše stránky. Prosíme
vás o trpělivost, jestliže je na stránkách nevidíte
ihned s vydáním novin. Vaše vzpomínky si jistě
nehodláme nechat pouze pro sebe. Přepsané
dopisy naleznete na webu www.mudk.cz v sekci Tiskoviny / Noviny král. radnice. Stačí zvolit
kterýkoli ročník novin a zaměřit se na spodní část
stránky-pod zobrazeným seznamem jednotlivých čísel. Texty můžete psát i k fotografiím
z dřívějších čísel. Těšíme se.

Rádi bychom poděkotvali žákům 8. a 9. třídy ZŠ Podharť pod vedením pana učitele Novotného za uspořádání mikulášské besídky pro naše
děti. O Mikuláši, čertech a andělích vyprávěly děti
až do Vánoc. Dále bychom poděkovali žákům 3.
tříd pod vedením paní učitelky Pešťákové a paní
učitelky Šrámkové za vánoční nadílku pro děti
z Dětského centra. Z jejich dárečků se těší doposud.
Děti a kolektiv Dětského centra, R.A.Dvorského 1710
Najdete nás na www.detskecentrumdk.cz

VEDENÍ MĚSTA JEDNALO
O ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ
Vedení města jednalo v úterý 25. ledna s radní
Královéhradeckého kraje, odpovědnou za zdravotnictví, PharmDr. Janou Třešňákovouo o změně
fungování zdravotnické záchranné služby (ZZS),
zejména o rozmístění stanovišť posádek s lékařem.
Od 1.1.2011 byl zaveden nový model fungování,
kdy je ve v našem městě posádka ZZS bez lékaře, který v případě potřeby přijíždí ze stanoviště
v Trutnově nebo Jaroměři. Vedení města se tato
situace nelíbí a obrátilo se na Radu Královéhradeckého kraje s žádostí o opětovné posouzení rozmístění stanovišť ZZS s lékařem. Paní náměstkyně
Třešňáková v první fázi přislíbila pravidelné informování o statistikách výjezdu posádek a následné
vyhodnocení na začátku března.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem děkuje nadaci Leontinka za dlouholetou finanční
podporu při poskytování osobní asistence těžce
zrakově postiženým žákům při školním vzdělávání.
Mgr. Kateřina Litošová

ZIMNÍ PROGRAM V ŽIRAFĚ
Cvičení pro těhotné pod vedením zdravotní sestry Ivany Bednářové bude každý čtvrtek
od 14:00 do 15:00 hod. Cena za cvičební lekci je
30,- Kč. Angličtina pro začátečníky pod vedením Mgr. Drahušky Vídeňské probíhá každý čtvrtek od 20:00 do 21:00 hod. Klub miminko probíhá každé pondělí od 13:30 do 16:30 hod. Přijďte se
svým miminkem a seznamte ho s novým prostředím, hračkami i dětmi. V Žirafě je příjemně a útulno a určitě zde budou děti spokojené.
Od února začíná kroužek Flétničky pod vedením Dity Jarošové. Bude se konat každou středu
od 15:30 do 16:30 hod. a je určen pro děti od čtyř
let, zvyklé na krátkou nepřítomnost rodiče. Při první informační schůzce (2. 2. 2011 od 15:30 hod.) se
rodiče dozví, co se děti v kroužku naučí a co mají
mít s sebou. Kurzovné do Flétniček je 250,- Kč
za období únor – květen 2011.
Ve středu 16. 2. 2011 v 10:00 hod. přijde Hanka Böhmová s pejsky Májou a Kamilkou na oblíbené Pejskování (canisterapie). V úterý 22. 2. 2011
od 10:00 hod. (po Zpívánkách) pořádáme přednášku s diskuzí na téma Rodinné právo v praxi.
Hovořit budeme o druzích a určení výše výživného a o náhradní rodinné výchově.
Chtěli bychom velmi poděkovat podnikatelským subjektům ze Dvora Králové nad Labem
za finanční dary v roce 2010, jmenovitě firmě Juta,
Atelier Technik, Seidl a spol., Unireg a Inotex.
Kontakt: tel: 604 433 355, Mgr. Linda Mocová Email:
mczirafa.dknl@centrum.cz
http://mc-zirafa.wz.cz nebo www.mudk.cz
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NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
STRÁNKY HANKOVA DOMU MKZ
Na nových stránkách najdete v přehledně řazeném obsahu aktuální program divadla a kina,
nabídku předplatitelské sezóny jak divadelní, tak
koncertní. Nechybí informace o možnostech pronájmu prostor Hankova domu, pohled na jeho
historii či fotogalerie. Stránky jsou k nalezení na
http://www.hankuv-dum.cz.

JUBILEUM
PROFESORA TOMÁŠE MERVARTA
Tento článek bych chtěl věnovat osobnosti
prof. Tomáše Mervarta, protože si ho osobně velice vážím a považuji za důležité zmínit se o jeho
kvalitách. Na konci minulého roku oslavil své
75. narozeniny a při této příležitosti bych mu
rád touto formou vzdal hold.
Většina lidí zná prof. Mervarta jako tichého, zamyšleného člověka. Pod tímto zdánlivě nepřístupným povrchem jde o nesmírně vzdělaného, ale
i skromného a obětavého muže. Já jsem poznal
prof. Mervarta, když jsem začal na počátku 90.
let navštěvovat místní ZUŠ. U něj jsem získal své
hudební základy, a to jednak ve hře na klavír, ale
i v hudební teorii. Protože jsou jeho hudební znalosti velice důkladné, naučil jsem se od něj řadu
věcí, které jsem pak použil mj. i při studiu na konzervatoři. Byl to také on, kdo mě poprvé vzal k varhanám (což zásadně ovlivnilo moji budoucnost).
Na hudebním životě města se podílel a podílí nejen pedagogicky, ale hlavně jako varhaník a korepetitor. V posledně jmenované činnosti je velmi uznáván a vyhledáván (i mimo Dvůr Králové) a dle mého soudu právem. Vedle toho je vynikající improvizátor, takže z jakéhokoliv tématu
dokáže bez přípravy zahrát ucelenou skladbu, což
dle mého názoru rovněž zasluhuje obdiv. Kromě
hudby má velmi rád přírodu a je vášnivým turistou. Procestoval celou Evropu a jeho fyzickou kondici by mu mohl závidět i kdejaký mladík.
Cílem tohoto článku není výčet všech jeho aktivit, ale hlavně poukázat na mnohými opomíjenou výjimečnost tohoto člověka. Úplným závěrem
bych mu rád k jeho jubileu popřál hodně zdraví, životního elánu a ještě mnoho krásných chvil strávených s hudbou.
Vít Havlíček

SOUTĚŽ
„UDĚLEJ SI SVŮJ BETLÉM“
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
u příležitosti výstavy „PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA“ vyhlásilo na podzim loňského roku výtvarnou
soutěž pro školy „UDĚLEJ SI SVŮJ BETLÉM“. Dětské
práce byly vystaveny v rámci výstavy a sami návštěvníci vybírali nejpovedenější práce.
TADY JSOU VÝSLEDKY SOUTĚŽE:
1. KATEGORIE - PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
1. Matouš Hojný 6 let, výtvarný kroužek Hankův
dům, MKZ
1. Pavlína Žižková 5 let, výtvarný kroužek Hankův
dům, MKZ
2. Barbora Síbrová 5 let, výtvarný kroužek Hankův dům, MKZ
3. Magdalena Vondroušová 5 let, výtvarný kroužek Hankův dům, MKZ
2. KATEGORIE - ŽÁCI 1. STUPNĚ ZŠ
1. Kolektivní práce žáků 3. třídy ZŠ a MŠ Pilníkov
2. Barbora Hošková 9 let, ZŠ Podharť
3. Kolektivní práce žáků 4. C ZŠ Schulzovy sady
3. KATEGORIE - ŽÁCI 2. STUPNĚ ZŠ
1. Kolektivní práce žáků 6. E ZŠ Schulzovy sady
2. Kolektivní práce žáků 6. C ZŠ Schulzovy sady
3. Jan Vysloužil 6 tř. ZŠ a MŠ Pilníkov
Mgr. Alexandra Jiřičková

ROZHOVOR S VĚROU KRÁTKOU O KOSTÝMECH A BARRANDOVU
Městské muzeum otevřelo novou výstavu
s názvem „JAK SE OBLÉKAJÍ PRINCEZNY“. Expozici tvoří více než 50 let staré návrhy a kostýmy z pohádky „Princezna se zlatou hvězdou
na čele“ a „Pekařův císař a Císařův pekař“. Návrhy pochází z dílny architekta Vladimíra Synka.
Kostýmy zapůjčilo Barrandov Studio, a.s. Svět filmu, kostýmů a rekvizit je pro většinu z nás magické místo. Proto jsme požádali paní Věru Krátkou,
ředitelku divize FUNDUS - BARRANDOV STUDIO,
a.s., aby nám tento svět trochu přiblížila.
1) Které kostýmy patří k nejstarším?
Původ barrandovského Fundusu (depozitář
nebo laicky řečeno sklad kostýmů a rekvizit) je
velmi úzce spjat i se založením Barrandov Studia, které v letošním roce slaví osmdesáté výročí.
K nejzajímavějším kusům patří například kostýmy
z projektů Císařův pekař a Pekařův císař (1951), Byl
jednou jeden král (1954) nebo zde vystavované
kostýmy z pohádky Princezna se zlatou hvězdou
(1959).

šířené verzi v Praze v Obecním domě, v únoru
2010 v Německu v Berlíně v budově Kesselhausu,
a následně na Slovensku v Košicích a v Bratislavě
a další jsou v přípravách. Nezávisle na tomto zmíněném projektu přišlo i městské muzeum u vás
ve Dvoře Králové s nabídkou výstavy originálů
výtvarných návrhů p. arch. Synka v kombinaci
s kostýmy.
3) Šijí se kostýmy vždy pro konkrétní pohádku, nebo se mohou objevit i v jiných?
Vyrábět všechny kostýmy pro každý projekt
je snem každého kostýmního výtvarníka, ale bohužel to není a nikdy nebylo u filmových projektů
zvykem – s ohledem na množství herců, komparsů a finanční možnosti. Obvykle se projekty
realizovaly a realizují tak, že kostýmy se vyberou
v naší nebo jiné půjčovně a došívají se případně
pouze hlavní herecké kostýmy. Proto některé
konkrétní kusy poznáváme i v mnoha jiných filmech – tak např. některé z kostýmů z Císařova
pekaře a Pekařova císaře můžeme vidět i v pohádce Byl jednou jeden král.
4) Jak dlouho trvá výroba jednoho kostýmu a kolik stojí?
Toto je velmi častá otázka – nicméně na ní
není nijak jednoduchá odpověď. Jedna věc je,
jaká je cena materiálu a práce na výrobě kostýmu.
Cena může být např. od 10 do 50 tisíc korun
a časově se může jednat o rozmezí 20-200 hodin
práce, ale i více, to záleží na konkrétních požadavcích kostýmního výtvarníka. Někdy se stane,
že vyžaduje pouze ruční šití, a to pak může být
i jednoduchý kostým velice drahý.

Poklady fundusu BARRANDOV STUDIA, a.s.

2) Jak vznikl nápad pořádat výstavy?
Jak už to v životě chodí, vše byla souhra náhod a okolností. Cesta k realizaci výstav byla postupná a předcházel jí jeden významný krok. Bylo
to rozhodnutí Barrandova zmapovat existenci
nejcennějších kusů inventáře z hlediska jejich původu, tj. pro jaké projekty byly vyrobeny, pro jaké
herecké osobnosti, případně v kterých projektech se i v průběhu své další existence uplatnily.

V tomto případě mluvíme o tzv. relativně
vyčíslitelné hodnotě kostýmu, ale je nutno vzít
v úvahu i hodnotu výtvarného návrhu nebo zda
je ten který kostým součástí nějaké nově vytvořené kolekce.
S odstupem času se může stát, že hodnota
některých kostýmů, jejichž výrobní cena nebyla
zpočátku nijak vysoká, může značně stoupnout
s ohledem na úspěch filmu, na to, pro koho byl
kostým vyroben nebo kdo ho oblékal v dalších
projektech.

Jeden z hlavních důvodů byla i myšlenka
toho, že je to někdy to jediné hmotné, co se ze
vzniku některých filmů dochovalo – dekorace
byly po natáčení rozbourány, exteriéry často přestavěny apod. – takže ve výsledku kostým nebo
rekvizita je to jediné, čeho se dnes z doby vzniku
projektů můžeme fyzicky dotknout. Současně se
jedná o ukázku řemeslné tradice výroby kostýmů, rekvizit a dekorací, která na Barrandově dodnes stále pokračuje.
V souvislosti s tím byly některé kostýmy a rekvizity speciálně vybrány a v roce 2007 získaly
statut sbírky kulturního dědictví Ministerstva
kultury ČR (dnes cca o 20 kusů). Jedná se např.
i o zde vystavovaný myší kožíšek. Celkově kolekce
ověřených originálů kostýmů a rekvizit z různých
filmových projektů obsahuje cca 300 kusů.
Ale abych se vrátila k nápadu pořádání výstav.
Následně po zveřejnění existence sbírky kulturního dědictví nás poprvé oslovila v roce 2008 paní
Jana Emma Sommerová s projektem výstavy
„Jak se oblékají pohádky“ ve Strahovském klášteře v Praze. Následně se stala naším partnerem
pro realizaci těchto projektů pod stejnojmennou
značkou. Po této první úspěšné výstavě následovaly další projekty: v roce 2009 v létě v Západočeském muzeu v Plzni, v zimě znovu a v roz-

Poznáváte šaty z pohádky Tři oříšky pro Popelku?

Dnes tudíž mají kostýmy, které nosili třeba
Jan Werich nebo Nataša Golová, z historického
hlediska nevyčíslitelnou hodnotu.
5) Z čeho je myší kožíšek?
No přece z myší... Ale to mi asi dnešní děti
neuvěří. Takže zpět do reality – myší kožíšek je
ušit... A víte co, raději to prozrazovat nebudu,
zajděte se podívat na originál, jestli to poznáte…
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů v další práci.
Za muzeum se ptala Mgr. Alexandra Jiřičková
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LETOVÁ ČINNOST
VE VZDUŠNÉM PROSTORU
NAŠEHO MĚSTA
Na základě množících se stížností obyvatel na velký hluk způsobený letovým provozem ve vzdušném prostoru nad naším
městem byly příslušné instituce požádány
o vyjádření k dané situaci. Odpověď podal tiskový a informační důstojník 21. základny taktického letectva v zastoupení kpt. Ing. Zdeněk
Mikulka B. Th.
Dle jeho slov záznamová zařízení prokázala, že byly dodrženy všechny podmínky a parametry oficiálně stanovené pro konkrétní typ
letecké činnosti. K vysvětlení dále dodává:
„Překročí-li letoun rychlost zvuku, vzniká tzv.
rázová vlna, jež se na zemském povrchu může
projevit jako tlaková a zvuková vlna. Aby rázová
vlna zanikla dříve, než dosáhne zemského povrchu, jsou stanoveny výšky, na kterých je povoleno
rychlost zvuku překročit. Jedná se o výšky 12 km
nad zemí a výš, záleží však vždy na konkrétních
meteorologických podmínkách během konkrétního letu.“
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PŘIJĎTE SE SVÉZT NOVÝM AUTOBUSEM NA LINKÁCH MHD
Dopravní společnost OSNADO, spol. s r.o.,
ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem
bude testovat od začátku února po dobu tří
týdnů na linkách městské hromadné dopravy nový typ městského autobusu od českého
výrobce SOR Libchavy. Konkrétně to bude bezbariérový model BN s délkou 9,5 metru. Jedná
se o prostorný městský autobus střední délky
s celkovou kapacitou 81 cestujících (z toho 26
míst je k sezení). Přední část autobusu po druhé
dveře je řešena jako nízkopodlažní (tzv. low-entry) a díky mechanické plošině u širokých prostředních dveří je umožněn pohodlný nástup
i výstup rodičů s kočárky nebo osob se sníženou pohyblivostí včetně invalidního vozíku.
Autobus pohání nejnovější ekologický motor
Iveco, plnící normu EURO 5, o výkonu 185kW, je
vybaven vzduchovým odpružením s elektronickou stabilizací a podpůrnými bezpečnostními
systémy ABS/ASR/ESP. V této koncepci low-ent-

ry provedení městského autobusu rovněž existuje i možnost vysoce ekologického provedení
pohonu na stlačený zemní plyn (CNG), který
cestující mohou znát z provozu příměstské dopravy (autobusy Ekobus), nebo dokonce i plně
elektrického pohonu autobusu, u kterého se
dobíjí baterie přes noc a také v provozu při brzdění. V současnosti lze tyto elektrobusy potkat
na MHD v Ostravě nebo na Slovensku ve Vysokých Tatrách.
Podle vyhodnocení testování zapůjčeného městského autobusu bude rozhodnuto
o koncepci obměny autobusů městské hromadné dopravy v dalších letech. Přijďte se tedy
tímto autobusem svézt a pomozte nám jej důkladně ohodnotit hlavně z pohledu Vás, cestujících, pro které tu městská hromadná doprava jezdí…
Ing. Milan Kovář,
OSNADO, spol. s r.o., Svoboda nad Úpou

„Nadzvukové lety se provádějí během celého
roku v nejmenším potřebném množství, které
je nezbytné pro výcvik na obranu vzdušného
prostoru ČR. Intenzivnější dozvuk rázových vln
během některých letů je pak způsoben zcela specifickými atmosferickými podmínkami.“
„Vzhledem k připomínkám ze strany civilní
veřejnosti se budeme snažit tyto lety ještě více
omezit na zcela nezbytné minimum a rozložit je
(ač je to z hlediska výcviku a nákladů s ním spojených pro nás nevýhodné) rovnoměrně během
celého roku. Současně se budeme snažit výšku
těchto letů co nejvíce zvýšit i nad stanovený limit.“
„Výše popsané lety jsou spojeny s Vaší lokalitou, jelikož je tento prostor na základě dohody
a koordinace mezi Úřadem civilního letectví
(ÚCL) a Odborem vojenského letectví (OVL) vyhrazen v rámci celé ČR pro stoupání a klesání
do a z tratí pro nadzvukové létání. Přestože z naší
strany nedochází k žádnému porušování předpisů a nařízení […], budeme se snažit posunout
tratě nadzvukových letů mimo tuto lokalitu. Přes
veškerou naši snahu však může v budoucnu k nějakému hlukovému obtěžování dojít. Tímto vám
děkujeme za trpělivost, pochopení a toleranci.“
Odpovídal kpt. Ing. Zdeněk Mikulka B.Th.
Tiskový a informační důstojník
21. základny taktického letectva v zastoupení.

PRVNÍ PŘÍRUČKA O BEZBARIÉROVÉM CESTOVÁNÍ V ČR
Unikátní Příručku o bezbariérovém cestování vydal realizační tým projektu ATHENA na cestách. Užitečné informace o problematice bezbariérového turismu a cestování s hendikepem zde
naleznou nejen poskytovatelé služeb v cestovním ruchu, vzdělávací zařízení, ale i orgány státní a veřejné správy a neziskové organizace. Jedná
se o první českou publikaci, která se komplexně
věnuje tématu bezbariérového cestování a poskytuje nezbytné informace všem, kteří se přístupným cestovním ruchem zabývají.
Zájemci si mohou o příručku napsat na emailovou adresu kazuist@kazuist.cz. Publikace bude na uvedenou poštovní adresu zaslána zdarma.
Hlavním cílem projektu ATHENA na cestách je podpořit rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost v oblasti bezbariérového cestování v České republice s využitím zkušeností a inspirace ze zemí Evropské unie.
Více informací o projektu naleznete na
www.project-athena.cz.
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Dopravní společnost OSNADO, spol. s r.o., ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem bude testovat od začátku
února po dobu tří týdnů na linkách městské hromadné dopravy nový typ bezbariérového autobusu.

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2011
Na počátku nového roku již tradičně proběhla Tříkrálová sbírka na podporu projektů
potřebným. Upřímně děkujeme všem koledníkům, jejich rodičům a dárcům za příspěvek
na Tříkrálovou sbírku 2011, také děkujeme
České spořitelně, Městskému úřadu Dvůr
Králové, Městskému úřadu Hořice za pomoc
při organizaci sbírky. V letošním roce naše
charita vybrala rekordních 149 337 Kč, z kterých vedle celostátních projektů podpoříme
i tři vlastní projekty – Občanské poradenství (OP
Dvůr Králové n.L., OP Hořice a OP Jaroměř), Nízkoprahový klub Střelka a Osobní asistenci.
Služeb Občanských poraden, které poskytují bezplatné, nezávislé a diskrétní poradenství
v oblasti právní, sociální, pracovně právní, oblasti bydlení a mezilidských vztahů a v dluhové problematice, využilo v loňském roce 876 klientů.
Cílem nízkoprahového centra pro děti a mládež je pomoci strávit efektivněji volný čas. Aktivity přizpůsobujeme aktuálním potřebám dětí.
Děti se učí odpovědnosti a samostatnosti. Dynamický obsah odpoledního programu umožňuje
přístup i dětem s horší sociální adaptací. V současné době navštěvuje pravidelně Střelku kolem
20 -40 dětí a mládeže ze Dvora Králové a okolí.
Každý týden však přivítáme nové tváře, které se
k nám připojí anebo dochází jen občas.
Osobní asistenci využívají osoby se zdravotním a kombinovaným postižením z města a okolí, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba osobní
asistence je službou terénní, čili je realizována

v domácnosti uživatele, resp. v místě pobytu –
na jeho pracovišti, ve škole, při společenském,
sportovním či kulturním vyžití. Služba je alternativou pobytu uživatele v některém z pobytových zařízení. U dětí školního věku umožňuje
vzdělávat se kolektivní formou a tak jim pomáhá získávat nové zkušenosti, podněty a sociální
kontakty.
Ing. Zdeněk Bartoš
Farní charita Dvůr Králové n. L.

FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ
Velká vděčnost patří těm, kteří se aktivně
zapojili do realizace Tříkrálové sbírky i těm,
kteří koledníky přijali a obdarovali.
CELKOVÝ VÝTĚŽEK SBÍRKY 2011: 149.337 Kč
Z TOHO:
Dvůr Králové n.L.
100 664 Kč
Vítězná
13 624 Kč
Mostek
11 341 Kč
Třebihošť
5 964 Kč
Vidochov
4 583 Kč
Hořice
4 250 Kč
Choustníkovo Hradiště
4 231 Kč
Doubravice
1 011 Kč
Tyto prostředky jsou určeny pro podporu projektů Farní charity Dvůr Králové n. L.:
Občanské poradny, Nízkoprahového zaříení pro
děti a mládež, Osobní asistence dětí a dospělých
s postižením a dále na podporu národních a mezinárodních humanitárních projektů Charity Česká republika.
Ing. Zdeněk Bartoš - koordinátor sbírky
Farní charita Dvůr Králové n. L.
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SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2010

KRASOBRUSLAŘSKÉ VYSTOUPENÍ „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“

Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v ČR, o.s., Trutnov (SPMP ČR) má sídlo
ve Dvoře Králové n.L., ale působí v rámci celého
bývalého okresu Trutnov. Tak jako v předchozích
letech jsme se zaměřili na pobyty (víkendové
či vícedenní) a jednodenní akce/výlety pro lidi
s mentálním postižením.

Ve dnech 27. února 2011 od 16.00 hod. a
1. března 2011 od 8.30 hod. na zimním stadionu ve Dvoře Králové nad Labem vystoupí krasobruslařky a krasobruslaři oddílu krasobruslení
TJ Dvůr Králové nad Labem v rámci představení
nazvaného „Z pohádky do pohádky“. Na ledové ploše nebude chybět Rákosníček, Pat a Mat,
Míša Kulička, Ferda Mravenec a další postavičky
z pohádek, které děti jistě dobře znají.

Díky dotaci získané od města Dvůr Králové n.
L. jsme uskutečnili víkendový pobyt pro rodiče
s dětmi ve Stanovicích u Kuksu, užili jsme si výlety do aquaparku v Hradci Králové a mohli jsme
nakoupit odměny pro sportovce při pořádání
XVIII. ročníku republikového turnaje ve stolním
tenise v rámci Českého hnutí speciálních olympiád. Letos jsme se poprvé zúčastnili leteckého dne
v Hradci Králové s názvem „Open skies for handicapped 2010“, kde měli naši členové – mnohdy
poprvé - možnost se proletět letadlem, a to bezplatně. Příspěvek na dopravu na tuto akci nám
poskytla obec Dolní Brusnice.
V uplynulém roce jsme se snažili získat peníze
na činnost novými způsoby – jedním z nich byly
internetové stránky www.conasbavi.cz. Díky takto získaným prostředkům jsme uskutečnili zimní
pobyt ve Špindlerově Mlýně, 1. společenský ples
pro naše členy žijící v rodinách i v okolních zařízeních sociální péče, oslavili jsme Čarodějnice
v Barevných domcích v Hajnici a také jsme mohli
zopakovat velmi zdařilou integrační akci „Pohádkový les a zábavné odpoledne pro všechny“

PÉČE O SVÉ BLÍZKÉ
V letošním roce si zdejší středisko Diakonie bude připomínat již 20 let od svého vzniku.
Nabízíme pomoc rodinám, které se starají o své starší členy v domácnosti. Pečovatelská
služba nebo péče v denním stacionáři jsou vhodné, když senioři potřebují pomoc v době, kdy rodina například z pracovních důvodů nemůže
péči zajistit sama. Pokud je péči potřeba zajistit
v celodenním rozsahu, pro seniory v horším stavu, pak přichází jako možnost řešení péče v Domově diakonie (služby domov pro seniory nebo
domov se zvláštním režimem).
Pomoc zajišťujeme také v péči o lidi s různým typem demence. Diakonie je zapojena
do projektu Dny paměti, v rámci kterého vám

na Tylově paloučku v Havlovicích. Tak jako každý
rok jsme uspořádali čtrnáctidenní letní sportovně rehabilitační pobyt ve Starém Městě pod
Sněžníkem a týdenní podzimní rehabilitační pobyt ve Špindlerově Mlýně, kterých se zúčastnilo
přes 100 lidí s mentálním postižením.
Máme také zájem na tom, aby se naši členové
mohli účastnit sportovních akcí, a proto jsme z dotace zakoupili sportovní vybavení a získali finance
na vstupy do některých sportovních areálů.

Naše sdružení by nemohlo fungovat jen z dotací (v uplynulém roce od Výboru dobré vůle, Ministerstva zdravotnictví a Konta Bariéry 77), a tak
bychom rádi poděkovali i všem našim sponzorům a drobným dárcům, kteří nám přispěli drobnými finančními či hmotnými dary. V neposlední
řadě patří velké poděkování i našim dobrovolníkům, kteří věnují činnosti sdružení spoustu svého volného času bez nároku na finanční odměnu,
těch ale není nikdy dost, a proto do svých řad rádi
přijmeme další, kteří nám pomohou se zajišťováním a vymýšlením různých akcí.
V tomto roce chceme rozšířit své aktivity
i o akce pro děti mladšího věku, které žijí v rodinách.
Přehled všech sponzorů a akcí, které jsme
v předchozím roce uspořádali, najdete na
www.spmp.cz.
Š. Grulichová, J.Punnerová

pomůžeme zorientovat se v problematice
zhoršování paměti. S péčí o seniory s různými problémy ve stáří máme bohaté zkušenosti.
Dokážeme poradit, nabídnout konkrétní pomoc
nebo odkázat na další instituce. Pokud budete
mít zájem, neváhejte se zeptat a zkontaktujte
nás. Včasné informace jsou důležité pro nalezení vhodné pomoci. Touto cestou nabízíme volná
místa v pečovatelské službě a denním stacionáři.
Služba a pomoc lidem jsou naším krédem a je
smyslem toho, proč tu jsme. Zájemce o informace a naše služby rádi seznámíme s naším střediskem a představíme jim naši práci.
Lenka Stádníková
Kontaktní osoby: Mgr. Zdeněk Hojný – ředitel střediska, Petra Pišiová - vrchní sestra, Mgr. Lenka Stádníková
– sociální pracovnice, 499 621 094/739 244 728

Délka představení: 35 minut. Vstupné: 20 Kč.
Michaela Koblasová

OHLÉDNUTÍ ZA SEZONOU 2010RC CARS DVŮR KRÁLOVÉ
Pro náš klub RC Cars Dvůr Králové sezona
s magickým číslem 2010 skončila i přes ekonomickou krizi zbytku světa úspěšně. Prvním rokem se
ve Východočeském poháru jely závody i ve Dvoře Královén.L., na naší dráze v areálu firmy TMW,
a.s. Nutno říci, že mimo nepřízeň počasí (i přes
naše prosby se sv. Petr neslitoval) jsme organizaci zvládli na výbornou. Hlavně zázemí a občerstvení sklízí chválu jak jezdců, tak i diváků. Ale hlavně na výborně obsazených závodech naši členové sesbírali množství předních umístění.
Zvláště ve Východočeském poháru se dařilo. Na vyhlášení spojeném s neoficiálními závody
a společenskou akcí dojel klub mimo našich nejlepších, kteří jeli poslední závod v Trutnově. Rychnov n. K. je sice hezké město, ale organizátoři se
pravděpodobně zapomněli podívat do kalendáře, že letní teploty jsou 17. prosince již minulostí - v areálu dráhy byla teplota ideální jenom pro
lední medvědy. Ale přes tyto nedostatky nás hřálo vyhlášení. V kategorii Stock 1. místo v juniorech
Michal Tlamicha a 3. místo Rosťa Rejl. V Seniorech
2. místo Martin Volák, ze kterého se stal sběratel
pohárů. Mimo tohoto umístění se stal vítězem Old
v kat. Stock a dvakrát druhé místo v F1 a Old F1.
Pro přístí rok připravujeme mimo seriál i další
závody na naší dráze. Takže zveme do našich řad
další zájemce, které doufám potěší snížení členských příspěvků pro rok 2011. Musím za minulou
sezonu také poděkovat generálním sponzorům,
firmám TMW, a.s., a KOVOS Švorc Jaroslav a hlavně městu Dvůr Králové n.L., kteří naši činnost podporují a umožňují další rozvoj.
Za RC Cars Dvůr Králové ing. Jan Tlamicha

OHLÉDNUTÍ:
NA ŠTĚDRÝ DEN NEBÝT DOMA S MILUJÍCÍ RODINOU? I TO SE STÁVÁ!

CO SE DĚLO
VE STŘELCE V ROCE 2010?

V Dětské ozdravovně Království probíhala příprava na Vánoce několik týdnů. Díky našim
obětavým zaměstnancům i vám, vážení přátelé,
se podařilo vytvořit krásný advent, Mikuláše
a Vánoce.

Nízkoprahové centrum Střelka zahajuje
nyní 6. rok své činnosti. V roce 2010 navštívilo klub 150 z registrovaných 161 uživatelů.
Průměrná denní návštěvnost tohoto sociálního
zařízení během školního roku je 22 dětí a mládeže
ve věku 6-26 let. Největší zájem klientely byl jednoznačně o volnočasové aktivity, hned v závěsu
si stojí individuální rozhovory, kterých proběhlo
2473. Preventivních programů a besed využilo
605 osob, doučování 211 a poradenství 78. Aktivit pořádaných klubem, jako např. akce Týden
nízkoprahů, Pohádkový les, letní tábor, prázdniny
během roku, výlety po okolí apod., se zúčastnilo
celkem 448 zájemců. Mládež z NZDM je i nadále
podporována evropským operačním programem
Lidské zdroje a zaměstnanost. Nově se Střelka zapojila do projektu nadace Pomozte dětem.

Bohužel, jako každý rok, se jen některé
děti mohly vrátit alespoň na pár dní domů.
Ostatním jsme opět chtěli vytvořit krásné Vánoce u nás. Příprava na Ježíška byla dlouhá a náročná, ale díky hodným lidem se nakonec vydařila.
„Naše“ děti si v adventním čase napsaly či namalovaly svá přání. Ne všechna jsme mohli splnit, ale
snažili jsme se. Ovšem maminka, tatínek či babička se zabalit pod stromeček nedá. Na Štědrý den ukápla nejedna slzička, přesto děti byly
skvělé.
Od rána pomáhaly s přípravou. Zdobily stoly
prostíráním, ovocem i cukrovím. Navečer nachys-

taly mlsání i chlebíčky. Stále štěbetaly v napjatém
očekávání a vyhlížely z okna setmění. Nadšeně
poslouchaly klasické biblické příběhy, pouštěly
skořápky, nachystané bylo i lití olova. Naše hodné
kuchařinky připravily bramborový salát a spoustu řízků. Vše zmizelo jako mávnutím kouzelného
proutku.
Po večeři si všichni i s vychovateli zazpívali koledy a poté konečně nastal čas rozdávání dárků.
To bylo radosti! Panenky, auta, oblečení, aktovky,
pro všechny děti krásný velký stůl na deskové hry,
až oči přecházely. Všem „ našim“ dětem jsme společně vytvořili krásné Vánoce. Děkujeme.
Do nového roku 2011 vám přejeme z celého srdce pevné zdraví, rodinnou pohodu, kus
štěstí a spoustu lásky! A prosím, nezapomínejte na „ naše“ děti i během roku.
Zilvarová Vladimíra

s. Dagmar Litošová
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Společnost EUROVIA CS v našem městě 10.1. zahájila provoz vzdělávacího centra. Slavnostního zahájení se vedle zástupců společnosti zúčastnil také ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek a starostka města Edita Vaňková. Více na str. 4. Foto: Petra Zivrová

Vedení města jednalo v úterý 25. ledna s radní Královéhradeckého kraje, odpovědnou
za zdravotnictví, PharmDr. Janou Třešňákovou o zdravotnické záchranné službě. Více
na straně 8.
Foto: Tomáš Vlk

Letos se naše město spolu se sdružením Podzvičinsko účastnilo ve dnech 13.-16.1.
brněnského veletrhu Regiontour. Výstavní pult byl tradičně společný se zoologickou
zahradou, za město se dále prezentoval pivovar Tambor.
Foto: archiv MěÚ DK

Dne 13. ledna proběhlo na městském úřadě setkání starostů obcí královédvorského
regionu. Mezi témata jednání patřila elektronizace veřejné správy, problematika zákona o pozemních komunikacích nebo povodňový plán obcí.
Foto: Tomáš Vlk

Volejbalisté TJ Dvůr Králové jsou ve skvělé formě. V polovině soutěže jsou na prvním
místě a mají nakročeno k postupu do druhé národní ligy. Přijďte je podpořit na poslední tři domácí zápasy. Termíny utkání naleznete v KdeCo.
Foto: archiv MěÚ DK

Závěrečný večer festivalu duchovní hudby Královédvorský advent patřil koncertu
Královédvorského chrámového sboru. Hezkou tečkou bylo blahopřání prof. Tomáši
Mervartovi k jeho nadcházejícím pětasedmdesátinám. Více na str. 9. Foto: Tomáš Vlk

Žáci ze ZŠ a PrŠ ve Dvoře Králové nad Labem, kteří se zúčastnili pokusu o vytvoření
světového rekordu ve výrobě znaku svého města z odpadového materiálu. V rámci
krajské výstavy se umístili na 2. místě. Více na straně 5.
Foto: archiv MěÚ DK

Slavnostního zahájení Tříkrálové sbírky před Hankovým domem se 6. ledna kromě jiných zúčastnili starostka města Mgr. Edita Vaňková a farář Jan Czekala. Výtěžek sbírky
je tradičně určen na pomoc lidem v nouzi. Více na straně 10.
Foto: Tomáš Vlk
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