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CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI

Zemřel první polistopadový ministr zahraničí Jiří Dienstbier

V pražské vinohradské nemocnici zemřel dne 8. 1. ve věku 73 let po delší nemoci první po-
listopadový ministr zahraničí Jiří Dienstbier. 

Disident a novinář Dienstbier byl až do své smrti jako nestraník senátorem za ČSSD. Do
dějin se ovšem zapsal především jako první československý ministr zahraničí po listopadu
1989, za jehož působení se kácela železná opona a zemi opouštěla sovětská vojska. Později
byl tři roky zvláštním zpravodajem OSN pro lidská práva v bývalé Jugoslávii. 

Kladenský rodák mezi prvními podepsal Chartu 77. Za činnost ve Výboru na obranu ne-
spravedlivě stíhaných strávil tři roky ve vězení. Začínal jako redaktor v Československém
rozhlase. 

Benzin i nafta opět mírně rostou
Ceny pohonných hmot se po mírném zlevnění v polovině ledna zase vrátily k růstu. Nej-

prodávanější benzin Natural 95 během týdne zdražil o 13 haléřů na 33,25 Kč za litr. Cena naf-
ty vzrostla o 27 haléřů na 32,62 Kč/l. Ceny pochází z údajů společnosti CCS. 

Televize Z1 po dvou letech skončila vysílání
Televizní zpravodajský kanál Z1 přestal 24. 1. v noci vysílat. Novinářům to včera dopo-

ledne potvrdil Petr Málek ze společnosti J&T, která byla vlastníkem a jediným akcionářem te-
levize Z1. Televize Z1 vysílala digitálně od roku 2008.
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Pasportizace patřila mezi oceněné akce
Mapový portál, který po celý rok rozšiřoval odbor informatiky městského úřadu, získal vý-

znamné ocenění. Magazín Egovernment uspořádal The Best 2010, v jehož rámci se zařadil
mezi šest nejzajímavějších projektů uplynulého roku. Cenu za projekt Využití GIS při paspor-
tizaci majetku města a památek na území Královédvorska  převzal správce GIS Mgr. Emil
Kudrnovský, Ph.D.  v Obecním domě v Praze.  Mapový portál  nabízí  i  běžnému občanovi
možnost najít v mapě nejen ulice a popisná čísla, ale také například umístění kanalizace, do-
pravních značek, pomníků, vojenských hrobů nebo veřejné zeleně.  A to skutečně detailně.
Práce na doplnění nových údajů stále pokračují.

Ve středu byla zkouška systému varování
Ve středu 5. 1. byla provedena kontrola funkčnosti jednotného systému varování a infor-

mování obyvatelstva na území pod vodními díly. Test proběhl deset minut před pravidelnou
měsíční zkouškou sirén, to je v 11:50 hodin. Při obou těchto zkouškách byl spuštěn signál
zvaný zkušební tón. Jednalo se o trvalý signál v délce 140 sekund. Zkouška se uskutečnila
i v dalších městech a obcích pod vodními díly Les Království a Labská.

Ministr Kocourek otevřel vzdělávací centrum ve Dvoře Králové
Ministr  průmyslu  a  obchodu

Martin  Kocourek  13.  1.  slav-
nostně  otevřel  nové  stavební
školicí  středisko  společnosti
EUROVIA CS  ve  Dvoře  Krá-
lové nad Labem. Evropská unie
na  jeho stavbu prostřednictvím
Operačního  programu  Podni-
kání  a inovace přispěla 18 mi-
liony korun. Středisko je v mí-
stě  bývalé  obalovny  živičných
směsí. 

Středisko nabídne také záze-
mí pro získávání nových znalos-
tí nejen v oboru stavební výro-
by, ale také obaloven živičných

směsí nebo těžby a zpracování kameniva, rozvíjení manažerských dovedností a zvyšování po-
čítačové gramotnosti.

Rekonstrukce náměstí – setkání živnostníků a podnikatelů
Ve úterý 18. 1. se v restauraci hotelu Centrál konalo na rychlo svolané setkání živnostníků

a podnikatelů, kteří své firmy provozují v centru Dvora Králové nad Labem a nesou tak spolu
se  svými  zákazníky  veškeré  negativní  důsledky  rekonstrukce  náměstí  a  přilehlého  okolí.
Schůzky se zúčastnilo 10 lidí. Hlavním úkolem bylo probrat nejpalčivější otázky a problémy,
které  jim a  jejich  zákazníkům rekonstrukce  náměstí  přidělává.  Na tomto sezení  byly při-
pravovány podklady na jednání s místostarostou Janem Bémem.

Na závěr se účastníci setkání shodli na nutnosti vytvoření zájmové skupiny, strany, či sdru-
žení, jejímž úkolem by bylo seznamovat zastupitele a občany s problematikou živnostenského
podnikání ve městě a prosazovat kroky, které jsou ku prospěchu nejen jejich, ale které cent-
rum města mohou udržet živé a příjemné pro všechny občany města a jeho návštěvníky. 
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Hejtman si prohlédl firmu Juta 
Textilní  společnost  Juta  patří  v  Královéhradeckém  kraji  mezi  největší  zaměstnavatele.

I proto ji navštívil hejtman Lubomír Franc. Ve čtvrtek 20. 1. generální ředitel Jiří Hlavatý se-
známil hejtmana s tím, jak je firma se čtrnácti výrobními závody organizována. Představil ta-
ké záměry a úkoly společnosti v letošním roce.

Generální ředitel potvrdil, že cíle letošního roku jsou zaměřeny na udržení plynulého navy-
šování výroby a prodeje pro zemědělství a stavebnictví. Sportovní divize umělého trávníku se
pochlubila získáním certifikátu FIFA pro fotbalová hřiště a pozitivním přístupem předsedy
Českomoravského  fotbalového  svazu  Ivanem  Haškem.  Ten  osobně  navštívil  továrnu  na
trávníky v Žirči a potvrdil zájem o využití českých umělých povrchů pro česká fotbalová hři-
ště.

Živá diskuse proběhla na aktuální téma, kterým je nedostatek spolehlivých a pracovitých li-
dí, které Juta pro své továrny neustále hledá.

Město jednalo s krajem o záchranné službě
Starostka  a  místostarostové  se  sešli  koncem  ledna  s  krajskou  radní  zodpovědnou  za

zdravotnictví MUDr. Janou Třešňákovou. Důvodem byla změna ve fungování zdravotnické
záchranné služby, kdy od ledna už na místní záchrance slouží pouze posádka bez lékaře. Ten
v případě potřeby přijíždí ze stanoviště v Trutnově, Jaroměři nebo Vrchlabí. To se samozřejmě
„radnici“ nelíbí. Na základě rozhodnutí radních se proto starostka Mgr. Edita Vaňková obráti-
la na vedení Královéhradeckého kraje s žádostí o opětovné zavedení stanoviště s lékařem ve
Dvoře Králové nad Labem. 

Obchod Planeo v Palackého ulici skončil
Ke konci ledna skončila pobočka obcho-

du  Planeo  v  Palackého  ulici  (pod  pod-
loubím). V prodejně se prodávaly kuchyň-
ské spotřebiče, bílé zboží a televizory. Byla
to  vlastně  pobočka  firmy  Seel,  která  má
provozovnu  na  náměstí  T.  G.  Masaryka.
Prodejna tam vydržela pouze několik měsí-
ců.

Společenská rubrika

Noví občánci
V lednu se v našem městě narodilo 8 ob-

čánků, z toho 5 chlapců a 3 děvčata.

Sňatky
V měsíci lednu byla uzavřeny 2 sňatky.

Úmrtí
V měsíci lednu zemřelo 16 lidí, z toho bylo 10 občanů Dvora Králové nad Labem (6 mužů

a 4 ženy).

Sbor pro občanské záležitosti
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v lednu 19 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 5 manželských párů stříbrnou svatbu.
Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 9 novorozených občánků našeho města.
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KULTURA

Hankův dům – městské kulturní zařízení

Ples absolventů tanečních hodin
V Hankově domě zahajoval 7. 1. letošní kulturní sezonu ples absolventů tanečních kurzů.

Hudbu obstaral orchestr Reflex Stanislava Čtvrtečky.
Veselé a poučné představení Čert a Káča

Dne 19. 1. Eva Hrušková s Janem Přeučilem předvedli dětem z mateřských škol a 1. třídy
veselé i poučné vyprávění o čertovi a Káče.

Reprezentační ples Hankova domu
V pátek 21. 1. se uskutečnil již 22. reprezentační ples Hankova domu. K tanci a poslechu

hrál Marathon band Zlín. V průběhu večera vystoupili také Roxete forever.
Koncert KPH

Dne 25. 1. se uskutečnil 389. koncert KPH, na kterém vystoupili Five Star Clarinet Quartet
ve složení: Jiří Hlaváč – klarinet, saxofon, průvodní slovo; Vlastimil Mareš – klarinet; Irvin
Venyš – klarinet; Jan Mach – klarinet, basklarinet.

Loutkové divadlo
V sobotu 15. 1. odpoledne uvedlo loutkové divadlo Klíček hru pro malé diváky Krejčí.
V neděli 30. 1. uvedlo loutkové divadlo pohádku Kašpárek v pekle.

Muzeum

Výstava Půjdem spolu do betléma
V městském muzeu pokračovala výstava historických betlémů z muzejních sbírek a sou-

časných betlémů zapůjčených od královédvorských betlémářů. Expozice byla doplněna po-
hlednicemi akademického malíře Jiřího Škopka z Jaroměře. Výstava byla od 3. 12. loňského
roku do 9. 1. 2011.

Loutkové divadlo
Dne 9. 1. zahrálo Volfovo loutkové divadlo pohádku pro nejmenší Kocour v botách.
V neděli 23. 1. hrálo Volfovo loutkové divadlo pohádku Potopený zvon.
Pořad Od klasiky po swing

V městském muzeu vystoupil 20. 1. školní orchestr a Crazy band ze základní umělecké
školy po vedením Vladimíry Matuškové. Ve svém vystoupení předvedli žáci jak klasickou
taneční hudbu, tak i swing.

Výstava Jak se oblékají pohádky
Ve čtvrtek 27. 1. proběhla v městském muzeu
vernisáž  výstavy  Jak  se  oblékají  pohádky.
Výstava  představila  více  než 50  let  staré
filmové kostýmy z pohádky Princezna se zla-
tou hvězdou na čele a Pekařův císař a císařův
pekař.  Návrhy  pocházely  z  dílny  architekta
Vladimíra Synka. Kostýmy zapůjčilo Barran-
dov Studio, a. s., Praha. Výstava trvala až do
27. 3.
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ZOO Dvůr Králové

Novoročním mládětem dvorské zoo je voduška
Prvním mládětem, které se letos narodilo v zoologické zahradě, se stala samička vodušky

červené, dostala jméno Gója a narodila se na Nový rok.
I druhým mládětem roku 2011 ve dvorské zoo se stala voduška červená, ta se narodila 2. 1.

a byl to sameček Nernet. Dvorská zoo chová vodušky červené od roku 1974, do současnosti
se narodilo 389 mláďat.

V zoo se narodili dva kaferští buvoli
Po prvních letošních mláďatech buvolů pralesních se v místní zoologické zahradě narodila

v polovině ledna i dvojice buvolů kaferských. Buvol kaferský patří mezi druhy, které místní
zahrada vrací úspěšně již několik let zpátky do Afriky. Nepatří sice mezi kriticky ohrožené,
ale v některých oblastech Afriky jeho stavy decimují choroby jako kulhavka a slintavka. Vzá-
jemným křížením mají potom zvýšenou vnímavost pro tyto choroby.
Levharta překvapil ve výběhu sněhulák

Aby se zvířata v zoo nenudila, vytvořily pro ně děti ze zoologického kroužku „Tygříci“ z
čerstvého sněhu nejrůznější postavy. Vznikla tak sněhová želva, tučňák, žirafa, šnek a další
„sněhulákové“  postavičky.  Zoologové  je  použili  v  rámci  enrichmentu  (což  je  obohacení
prostředí pro zvířata proti stereotypu v zajetí), který je důležitou součástí chovu v ZOO Dvůr
Králové. Ošetřovatelé sněhové výtvory ozdobili větvičkami, mrkví, listy zelí. Převezli je k le-
murům a levhartům.

Zvířata je nejprve opatrně obcházela, potom se ale osmělila. Lemuři se zajímali o větvičky,
které ze sněhové hmoty vyndávali a ochutnávali je. Odvážnější jedinci se rozhodli získat i
mrkev, a tak po sněhových figurkách lezli. Samice levharta opatrně našlapovala kolem tuč-
ňáka ze sněhu a prohlížela si ho a najednou ho v mžiku svalila na zem. Později se osmělila i
koťata levharta, vyšla do výběhu a začala také sníh zkoumat.

Benefiční koncert v kostele sv. Jana Křtitele
V  neděli  9.  1.  se  v  kostele

sv. Jana Křtitele ve Dvoře Krá-
lové  nad  Labem  konal  Bene-
fiční vánoční koncert. V progra-
mu  se  představily  Šárka  Hulí-
ková,  Martina  Stříbrná  a  Petra
Stříbrná s výběrem populárních
písní.  Koncert  moderoval Josef
Mádle.  Výtěžek  koncertu  byl
určen  pro  Stacionář  pro  zdra-
votně oslabené a tělesně posti-
žené v Trutnově. Nad akcí, kte-
rou připravila  studentská agen-
tura Student Smile, převzal zá-
štitu  senátor  MUDr.  Pavel
Trpák  a  královédvorský  děkan
Jan Czekala. 

Koncert byl velmi dobře připravený a zajímavý i barevnými efekty, které provázely jednot-
livé skladby. Na koncertu také vystoupil pěvecký sbor ze  stacionáře v Trutnově. Kostel byl
zaplněn do posledního místečka.
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Tříkrálový koncert
Královédvorský komorní sbor spolu s komorním orchestrem Collegium Camerale z Trut-

nova uspořádal Tříkrálový koncert, který se uskutečnil v pondělí 3. 1. v evangelickém kostele
(vedle gymnázia). Kromě pastorel a vánočních koled na něm zazněla i 2 offertoria F. L. Heka
(F. L. Věka) a tříkrálové motetto „Reges de Saba veniunt“ F. X. Brixiho.

ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola 
Žáci ze Základní a Praktické školy

ve Dvoře Králové nad Labem se zú-
častnili pokusu o vytvoření světového
rekordu ve výrobě znaku svého města
z  odpadového  materiálu.  Akci  pořá-
daly společnosti Agentura Dobrý den,
s. r. o., Pelhřimov a EKO-KOM, a. s. 

Dne  14.  12.  2010  proběhlo  slav-
nostní  vyhlášení  výsledků  soutěže
v  prostorách  Staré  radnice  v  Hradci
Králové.  Znak města  Dvora  Králové
nad  Labem,  vytvořený  Základní
a Praktickou školou, se umístil v rám-

ci krajské výstavy na druhém místě a zástupci Královéhradeckého kraje a pořádajících spo-
lečností toto umístění náležitě ocenili. Celkem byly přihlášeny znaky z 53 škol. 

Ve dnech 13.– 16. 1. reprezentoval tento znak naše město a Královéhradecký kraj v Brně na
veletrhu Regiontour 2011, kde bylo vystaveno více než 400 znaků. Znaky byly také vystaveny
na chodbě městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem.     Text: Ing. Eva Hysková

Mistr barman učil studenty míchat koktejly
Jak namíchat oblíbené koktejly se učili v posledním týdnu ledna na barmanském kurzu stu-

denti oboru hotelnictví Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem. Pod
vedením zkušeného odborníka, mistra světa a šestinásobného barmana roku, Karla Zapalače
vznikaly Bloody Mary, mojita a další „krátké“ i „dlouhé“ drinky. Na konci složili žáci teo-
retickou a praktickou zkoušku a obdrželi osvědčení.

SPORT

Kopaná

Victoria Cup (hala Strž, za účasti 10 mužstev)
Semifinále:
Team Victory – neGastro 3:1
Švery team – Dorost Karla Hrušky 1:0
Finále: Team Victory – Švery team 3:1
Pořadí:
1. Team Victory (dvorští divizionáři)
2. Švery team (Trutnov)
3. neGastro „U Rudolfa“ (dvorští házenkáři a fotbalisté)
4. Dorost Karla Hrušky (dvorští dorostenci z roku 1998)
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Hokej

Dvoráci prvně vyzráli na Jaroměř
V krajské lize již není žádný soupeř, kterého by letos Hrubého parta neporazila. Po Hro-

novu,  Novému Městu,  Třebechovicím,  Nové  Pace,  Náchodu,  Opočnu  a  Novém Bydžovu
zdolali dvorští borci i silnou Jaroměř 5:3.

Další výsledky
Stadion Nový Bydžov: HC Dvůr Králové/Náchod 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)
HC Dvůr Králové/Náchod: HC Jaroměř 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

    TJ Spartak Nové Město n. M. – HC Dvůr Králové n. L. 6:2 (2:0, 3:0, 1:2).

Házená

Dvorští házenkáři vyhráli turnaj
V druhé polovině ledna se dvorští prvoligoví házenkáři zúčastnili zimního turnaje mužů ve

Zruči nad Sázavou. Klání bylo obsazeno vesměs týmy ze druhé ligy, což Dvoráky pasovalo
do role jasného favorita. Svěřenci trenérů Schmidta a Pichy svoji úlohu zvládli a bez větších
potíží se ziskem osmi bodů a skórem 70:46 zvítězili. 

Tělocvičná jednota Sokol

Gymnastky Sokola se probojovaly na Mistrovství ČR ČOS
V sobotu 22. 1. se konal přebor České obce sokolské v TeamGym. Do Prahy odcestovala

dvě družstva gymnastek ze Sokola Dvůr Králové nad Labem. Závody se děvčatům opravdu
vydařily,  družstvo děvčat  do 16 let  obsadilo druhé místo a družstvo děvčat  do 11 let  vy-
bojovalo třetí  příčku. Díky těmto skvělým výsledkům byla obě družstva nominována, aby
reprezentovala ČOS na Mistrovství ČR, které se bude konat koncem dubna v Ostravě.

Netradiční pětiboj
Již po několikáté připravili na leden náchodští sokolové zábavný pětiboj pro žactvo. Tento

pětiboj si neklade za cíl, aby děti podávaly skvělé výkony, jeho úkolem je především děti po-
bavit. Disciplíny se mění, jedna atrakce však zůstává. Je jí srkání špaget na čas. I tato disciplí-
na má své rekordmany. Dalšími disciplínami byla překážková dráha, lyžování na sucho, jízda
na skateboardu a žabáky na čas.

Do Náchoda dovezli Královédvorští čtyřicet závodníků, kteří se postarali o zisk patnácti
medailí. Cenu pro nejmladšího účastníka získal ani ne čtyřletý Matěj Kubíček ze Dvora.

Text: Mgr. Pavlína Špatenková

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Tělocvičná jednota Sokol

Zimní sraz sokolských táborníků
V neděli 30. 1. se konal dlouho očekávaný zimní sraz ježkovských táborníků. Malí i velcí

se těšili nejen na příjemné setkání, na odpoledne naplněné různými aktivitami, ale také na
promítání filmu z tábora a především na odtajnění etapové hry pro rok 2011. Na odpoledne
byly  připraveny  tři  pohybové  činnosti:  velká  trampolína,  zábavné  cvičení  na  gymbalech
a hry. V klubovně bylo čtvrté stanoviště, kde si děti vyráběly krásná prostírání.

Dvě a půl hodiny vyhrazené na tyto aktivity uplynuly jako voda a už nás čekalo očekávané
promítání. V úvodu však ještě za zvuků fanfár navštívil táborníky sám faraon, Jeho božské
Veličenstvo, velký faraon Ramses, vládce Horní říše a Dolní říše, syn Hora, milovaný Amona,
Ptaha a Ra, dobyvatel Nubie, Libye a Sýrie a pozval děti do Egypta. Text: Mgr. Pavlína Špatenková
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Nově vzniklé občanské sdružení v našem městě
V našem městě vzniklo na sklonku léta 2010 nové občanské sdružení s názvem „FURT

VENKU !!“. Občanské sdružení umožňuje dětem, rodinám a široké veřejnosti  setkávat se
k rozmanitým aktivitám ve volné přírodě. Činnost zahájilo v říjnu 2010 klubem inspirovaným
lesními  školkami,  s dětmi  v přírodě,  za  každého  počasí!  Svoje  stanoviště  má  ve  Verdeku
u Labe, kde je postaveno indiánské týpí a děti zde tráví zatím jedno odpoledne v týdnu. Čas
strávený dětmi je naplněn nejen pozorováním přírody, ale i praktickým poznáváním konkrét-
ních druhů rostlin, zvířat, plodů, praktickou činností, četbou, výtvarnou prací atd. To vše v úz-
kém sepětí s přírodou.

ZAJÍMAVOSTI

Jak se bydlelo na věži kostela
Ve čtvrtek 13. 1. jsem se setkal v  v domě s pečovatelskou službou v Sadové ulici s paní

Evou Radovnickou, rozenou Zmrzlíkovou. Byl jsem si s ní popovídat o tom, jak se žilo na vě-
ži kostela sv. Jana Křtitele. Na ochozu věže kostela byl byt, který před válkou obývala rodina
Zmrzlíkových. Byla to jedna větší místnost, jedna menší (pro hasiče) a záchod. Byt měl v té
době i tekoucí pitnou vodu, což umožňovaly vodojemy umístěné u silnice směrem na Kocbe-
ře. Paní Radovnická se v tomto bytě také narodila (má to uvedeno v rodném listě). Narodili se
tam i její bratři a sestra. Rodina Zmrzlíkových tam žila více než 15 let. V bytě bydlelo celkem
7  lidí  –  5  dětí  a  rodiče.  Pan  Zmrzlík  pracoval  jako  zámečník  v  elektrárně  u  nynějšího
Palachova mostu.

Bydlení na kostele nebylo  nijak jednoduché. Pro uhlí si sice dojeli k panu Pacákovi za
kostel,  ale k prvnímu oknu na kostelní věži jej museli vytahat rumpálem, protože ho měli
uskladněný v místnosti vedle zvonů. I s nákupy to nebylo  snadné, musely se nanosit po asi
199 schodech. To se muselo přemýšlet, co se všechno musí koupit, protože, když se něco za-
pomnělo, bylo nutno sejít a znovu vyjít oněch skoro 200 schodů.

Za druhé světové války byly samozřejmě na věži také němečtí vojáci, kteří tam měli hlídky.
Ze začátku války to bylo dobré, vojáci k nim byli celkem vstřícní a někdy jim dali i nějaké
jídlo a konzervy. Horší to bylo ke konci války, to se již projevila nervozita, jak to vše do-
padne, a tak soužití bylo značně napjaté. Vše však skončilo dobře a němečtí vojáci odešli. Ro-
dina Zmrzlíkových se několik let po válce odstěhovala z kostelní věže.

Povídání s paní Radovnickou bylo zajímavé a osvěžil jsem si vzpomínky na své mládí, kdy
jako malý kluk jsem bydlel v Palackého ulici v bývalé královédvorské lékárně U černého orla
(nyní GE Money banka) a chodil jsem v podvečer s panem Špátou, který měl na starosti chod
věžních hodin, natahovat závaží u hodin. To už však Zmrzlíkovi na věži nebydleli.

Počasí v lednu
V první dekádě od 7. 1. začalo pršet a byla silná obleva, teploty se pohybovaly kolem 5 °C

nad nulou. Obleva pokračovala, ale na Labi se to nijak neprojevilo, byl však větší průtok na
Hartském potoce, což způsobil déšť a tání sněhu v okolí Dvora. 

Ke konci ledna se však teploty vrátily pod nulu, 25. 1. odpoledne začal padat vydatně sníh
a napadlo ho asi 10 cm. Sníh padal i následující den a napadlo zase kolem 10 cm sněhu. Kon-
cem ledna – 29. 1. silně klesla teplota až pod – 14 °C (na Kvildě dokonce –28,4 °C), takto
nízká teplota způsobovala některým řidičům problémy s ranním startováním, protože jim za-
mrzala nafta v palivovém systému.
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Tříkrálová sbírka
Ve čtvrtek  6.  1.  se  sešly  skupiny

koledníků  před  Hankovým  domem
a  po  požehnání  katolickým  farářem
panem Janem Czekalou se rozešly po
městě na Tříkrálovou sbírku.

Skupina koledníků navštívila i náš
dům v Klicperově ulici, zazpívali ko-
ledy, obdrželi finanční příspěvek a na-
psali na dveře nápis K + M + B 2011. 

Sdružení Podzvičinsko se změní na Podkrkonoší
Už na nedávném veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně se sdružení obcí Podzvičin-

sko objevilo pod novým názvem Podkrkonoší/Podzvičinsko. Změna vycházela z lepší iden-
tifikovatelnosti, protože název Podkrkonoší je znám jak krajově, tak i celostátně. Lokalizace
Podzvičinska v rámci Podkrkonoší by měla lépe nasměrovat turisty do tohoto kraje.

S tím souvisela i další novinka tohoto kroku. Objevilo se první číslo zpravodaje, který byl
dostupný na internetu. K propagaci byl využíván nový symbol a maskot, dráček Zvičiňáček.
Sdružení začalo rozjíždět i projekt propagace Podkrkonoší.

Podkrkonoší/Podzvičinsko se letos také zaměřilo na cyklostezky, především na budování
odpočinkových míst a jejich zmapování.

Černá kronika
Žena řídila auto bez dokladů. Královédvorští strážníci zastavili ke kontrole řidičku auta

Škoda. Kontrolou dokladů a následnou prověrkou zjistili, že dáma není držitelkou řidičského
oprávnění a že má městským úřadem ve Vlašimi vysloven zákaz řízení motorových vozidel. 

Zmizely metry optického kabelu. Místní policisté zaprotokolovali v úterý 18. 1. poško-
zení optického kabelu a optiky na výměníku a krádež komunikačního kabelu z výměníku
v parku Schulzovy sady až do Legionářské ulice. Poškozené firmě nenechavec způsobil škodu
za 12 400 korun. 

 11 



Obrazová kronika měsíce ledna

12

Napadl sníh a ulice Kotkova se stala „jednosměrnou“ Ještě jednou Kotkova ulice

Skončila prodejna nábytku Jamall (nábřeží Benešovo) Herna a pivnice U Dubu, kde se čepovalo 12 druhů
piv

Výstava Jak se oblékají pohádky v městském muzeu Návrh kostýmu pro pohádku Princezna se zlatou
hvězdou na čele

Posezení mezi pohádkovými kostýmy 
Zleva: Jan Schwarz a Pavel Janoušek

Pohádkové kostýmy


