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Slavnostní otevření náměstí TGM a ZUŠ R. A. Dvor-
ského bylo již předem považováno za první velkou 
zkoušku jak technického, tak i  jeho architekto-
nického řešení a  nedávno umístěného mobiliáře. 
Náměstí obstálo na  jedničku. Také prvomájové 
fanfáry z  oken ZUŠ daly za  pravdu umístění této 
vzdělávací instituce právě zde. 
Náměstí bylo po oba dva dny oslav uzavřené pro 
dopravu, což znamenalo pro návštěvníky centra 
města nejen dopravní klid, ale také pohodu pro 
rodiče dětí. Pěší měli k dispozici bezpečný prostor 
od  náměstí Odboje s  kolotoči až po  horní část 
náměstí TGM s pódiem, doplněným v úterý far-
mářskými trhy. Právě farmářské trhy měly v rámci 
majálesu svoji premiéru. Široký sortiment od ko-
zích výrobků přes čerstvé pečivo, dřevěné hračky 
a rozkvetlé rododendrony přilákal místní ke stán-
kům již v ranních hodinách. I přes počáteční oba-
vy se tyto trhy staly 1. května vítaným zpestřením 
kulturního programu majálesu.
Na  koncertním pódiu se střídaly profesionální 
i amatérské kapely všech stylů. Každý den začí-
nal jemnou hudbou – ať už to bylo vystoupení 
Petry Černocké, která zapojila do  zpěvu i  děti, 
nebo Big Band Dvorský následovaný soubo-
ry ZUŠ. Během dne nabírala postupně hudba 
na  síle a  končila vystoupením skupin VAŤÁK 
či BLUE EFFECT. Zejména pondělní večer byl 
skutečně vydařený a  rozhodně nekončil prů-
vodem malých i  velkých světlušek s  lampiony 
a  dechberoucím ohňostrojem u  gymnázia. Až 
do pozdních nočních hodin bylo náměstí TGM 
stále plné v klidu oslavujících lidí.

Koncerty v úterý dopoledne na chvíli přerušilo 
slavnostní stříhání pásky, kterým vedení města 
spolu s  hejtmanem Královéhradeckého kraje 
oficiálně otevřelo zrekonstruované náměstí 
a  ZUŠ. Pozváni na  tento slavnostní okamžik 
nebyli jen politici, ale také projektanti, z  jejichž 
návrhů se při stavbě vycházelo. U fotografií při-
bližujících rekonstrukci náměstí v ZUŠ jste mohli 
potkat Ing. Milana Marxe ze společnosti TENET, 
s.r.o, který jako generální projektant řešil tech-
nické provedení náměstí. Ing. arch. Pavel Tomek 
a  akad. arch. Tomáš Turek vytvořili architekto-
nický návrh náměstí a  Ing.  arch. Martin Misík 
spolu s  Ing. arch. Karlem Plockem navrhli tech-
nické a architektonické provedení ZUŠ.
Budova ZUŠ byla po  celé odpoledne otevřena 
pro veřejnost. Nenabízela pouze vyhledávaný 
stín a  chládek v  tomto parném dnu, ale také 
divadelní představení Kytice v podání souborů 
ZUŠ a  možnost vyzkoušet si tisk na  textil. Na-
bídka představení a výstav v budově ZUŠ je již 
od minulého čísla NKR součástí kulturní přílohy 
KdeCo.

text a foto:  
Ing. Kateřina Sekyrková 

referentka odboru tajemníka MěÚ
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Zveme Vás na  slavnostní předávání cen uděle-
ných Zastupitelstvem města Dvůr Králové nad 
Labem, které se bude konat v  rámci Dvořákova 
festivalu v kostele sv. Jana Křtitele dne 04.06.2012, 
začátek programu je v  19 hodin. Zastupitelstvo 
města Dvůr Králové nad Labem udělilo cenu 
Osobnost města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2011 v oblasti sportu v kategorii trenér/ka, cviči-
tel/ka Iloně Petráčové (Žitnákové). Dalšími oce-
něnými jsou za celoživotní dílo - výtvarná činnost 
- Miloš Petera, za celoživotní práci s dětmi trenér 
házené Miloslav Falta a za aktivní práci v oblasti 
cykloznačení Karel Raich. Více na str. 5.

Bc. Petra Zivrová, odbor ŠKS

Nový provozovatel čistírny odpadních vod 
ve  Dvoře Králové nad Labem společnost LI-
TAVE, s.r.o., (od  27. dubna 2012) pokračuje 
ve  zcela účelovém a  nepřiměřeném nátlaku 
na město stejně, jako tomu bylo u jeho před-
chůdce. 
Na začátku května  poslal tento provozovatel 
na město fakturu za mechanicko-biologické 
čištění odpadních vod s následnou likvidací 
vzniklého kalu za  první 4 dny provozování, 
tedy za období 27. – 30. dubna 2012, ve výši 
483.161,90 Kč. To by znamenalo 3,6 mil. Kč 
měsíčně a  43,5 mil Kč za  rok.  Vzhledem 
k  tomu, že faktura není podložena kalkula-
cí, byla vrácena zpět. Do této doby nedošlo 
k dohodě o výši plateb za čištění odpadních 
vod  mezi  městem a provozovatelem. Cenu 
nestanovil ani žádný státní orgán. Proto 
i nadále město  nebude  akceptovat jedno-
stranné požadavky provozovatele na platbu 
za  čištění odpadních vod a  bude postupo-
vat dle nařízení vodoprávního úřadu z roku 
2005. Ten stanovil zálohu za čištění odpad-
ních vod ve  výši 1.673.000 Kč ve  prospěch 
firmy WWTP, která ale v  současné době již 
čištění neprovádí. Nyní by platba měla při-
padnout firmě LITAVE, s. r. o.
Do narovnání  vztahů mezi WWTP a LITAVE 
ohledně plateb za čištění se město rozhodlo 

Další nátlak na město od ČOV
zPRÁVY VEDENí MĚSTA
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INfORMACE O VYSTAVENí PASů PRO DOSPĚLÉ A DĚTI DO 18 LET

zMĚNY jízDNíCH řÁDů 
MĚSTSKÉ DOPRAVY VE DVOřE

pro příslušný pozemek!) na  výši kupní ceny 
spolu s  čestným prohlášením, že splňují 
podmínky pro účast v tomto řízení, a dalšími 
doklady (viz. podmínky účasti dle zveřejnění 
č. 53/2012 uveřejněné na  úřední desce 
MěÚ Dvůr Králové nad Labem) doručit 
na  podatelnu MěÚ Dvůr Králové nad Labem 
do dne 11. května 2012 do 13:30 hodin.
Všeobecné informace a  formuláře 
k vyzvednutí jsou na odboru rozvoje, investic 
a  majetku města (RIM) u  Marie Kadrmasové, 
tel.: 499  318  152 nebo e-mail: kadrmasova@
mudk.cz. Veškeré informace najdete také 
na  úřední desce na  www.mudk.cz (modrý 
subweb Radnice, rubrika Úřední deska, RIM - 
prodej pozemků).

Marie Kadrmasová
odbor RIM

Pozemek 
číslo

Parcelní číslo Výměra 
pozemku v m2

Minimální 
cena za 1 m2 

pozemku

Minimální 
nabídková cena 

za pozemek

Variabilní 
symbol pro 

složení kauce

1 2277/8 1.509 700 1.056.300 8015000375

4 2277/11 770 700 539.000 8015000379

5 2277/12 767 700 536.900 8015000380

Po  čtyřech měsících fungování nových jízdních 
řádů městské autobusové dopravy bylo prove-
deno vyhodnocení využití jednotlivých spojů 
na  všech linkách. Na  jeho základě bylo rozhod-
nuto o  zrušení některých nevyužívaných spojů 
nebo přesunu spojů do jiné časové polohy. Změ-
ny budou realizovány ke  dni celostátních změn 
jízdních řádů, tedy k 10. červnu 2012. Ke stejnému 
datu budou zařazeny nové zastávky „Štefániko-
va“ a „Zoo“ do jízdních řádů příměstských linek. 
Upravené jízdní řády budou po schválení zveřej-
něny v autobusech MHD a na webu města www.
dvurkralove.cz (v  horním menu žlutá rubrika – 
v levém menu Doprava /Místní doprava).

Jan Sedláček, vedoucí ODP

Cestovat s dítětem zapsaným v pase rodiče je mož-
né pouze do  26. června 2012, poté budou moci 
děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. 
Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních do-
kladech rodičů však nekončí platnost cestovních 
dokladů rodičů.
Občan, který hodlá vycestovat mimo území EU, 
musí mít cestovní pas. K  cestování v  rámci EU 
stačí občanský průkaz, který od  1. ledna 2012 
můžeme vydat i dětem do 15 let s platností 5 let 
za správní poplatek 50 Kč. 
Nedoporučujeme používat občanské průkazy 
s  oddělenou vyznačenou částí (s  odstřiženým 
rohem) z  důvodu změny povinných údajů za-
psaných v občanském průkazu. Odstřižení rohu 
by v  případě prokazování totožnosti držitele 
ve státě Evropské unie mohlo být považováno 
za neplatný občanský průkaz či jeho poškození.
O  cestovní doklad žádá občan starší 18 let či 
zákonný zástupce dítěte u  místně příslušného 
úřadu dle trvalého pobytu. Po  předložení pří-
slušných dokladů (občanský průkaz, rodný list 
dítěte, popř. starý cestovní pas) občana vyfoto-
grafujeme a žádost vytiskneme přímo na místě. 
Správní poplatek za pas s biometrickými údaji 

pro děti do 15 let s platností 5 let je 100 Kč a pro 
občana staršího 15 let s platností 10 let je správ-
ní poplatek 600 Kč. U občanů starších 12 let se 
pořizují otisky prstů. Doba vyřízení žádosti se 
pohybuje v průměru okolo 15 minut.
Zákonná lhůta pro vydání cestovního pasu je 30 
dní, většinou je pas připraven k vyzvednutí za 3 
týdny. K převzetí pasu se musí žadatel osobně 
dostavit (u pasu pro dítě do 15 let se dostaví zá-
konný zástupce). Pas lze vyzvednout jen na stej-
ném úřadě, kde byla podána žádost o cestovní 
pas.
Žádosti o cestovní doklady přijímáme od pon-
dělí do  pátku. Občané tedy mohou kromě 
pondělí a středy využít k návštěvě úřadu i úterý 
a čtvrtek do 14:30 hodin a pátek do 11:30 hodin.
V  případě ztráty cestovního pasu v  zahraničí 
vám zastupitelský úřad vydá cestovní průkaz 
za  účelem vycestování zpět do  ČR s  časově 
omezenou platností. Pokud dojde ke ztrátě ces-
tovního pasu ve státě, ve kterém není zastupi-
telský úřad ČR, obraťte se na zastupitelský úřad 
jiného státu EU.

Ing. Eva Ježková, vedoucí odboru VVS

Od  1. července 2012 se v  rámci organizačních 
změn přesune ověřování podpisů (legalizace) 
a ověřování listin (vidimace) z kanceláře evidence 
obyvatel do kanceláře matriky.
Kancelář matriky se nachází v  přízemí budo-
vy Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 
na  náměstí T. G. Masaryka č. p.  38. Najdete ji 
ve  vchodě za  průchodem do  městského úřadu 
z  náměstí T. G. Masaryka - první dveře vlevo, 
na konci chodby zase vlevo - kancelář č. 121 s ná-
zvem Matrika. Změna je vyznačena viditelnými 
nápisy, případně vám rádi poradí informátoři 
v recepci městského úřadu.

Ing. Eva Ježková, vedoucí odboru VVS

uPOzORNĚNí NA zMĚNu MíSTA 
OVĚřOVÁNí PODPISů A LISTIN

Nejen nejmladší obyvatelé sídliště Nad Parkem 
a okolí Legionářské ulice se mohou těšit z právě 
otevřeného dětského hřiště v prostranství ohra-
ničeném panelovými domy. Obnovu hřiště, které 
udržovala samospráva sídliště svými prostředky 
a  svépomocí až do  jeho demontáže z  důvodu 
nevyhovění bezpečnostním normám, zaplatilo  
město ze svého rozpočtu 100.000 Kč. 
Herní set zahrnuje věžičku se skluzavkou a  le-
zeckou rampou, dvě sedátka na  pružině, malý 
basketbalový koš, lavičku a dva odpadkové koše. 
Technické služby města, které budou mít hřiště 
nyní na starosti, ještě doplní původní vahadlové 
houpačky o  bezpečnější gumové dorazy a  na-
montují kladinu. Během podzimu letošního roku 
na prostranství přibude v rámci nové výsadby 6 
javorů a  katalpa. Věříme, že hřiště bude sloužit 
k  radosti a  smysluplnému využití volného času 
dětem i jejich rodičům.

Ing. Veronika Tomková
odbor RIM Nové dětské hřiště Nad Parkem je výjimečné volným a bezpečným prostorem kolem prolézaček Foto: K. Sekyrková

MĚSTO VYHLAŠUJE 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
Město Dvůr Králové nad Labem výběrové 
řízení na obsazení funkce OdBORNÉHO RE-
fERENTA (odborné referentky) samostat-
ného oddělení kontroly a interního auditu 
MěÚ Dvůr Králové nad Labem. Platová třída 
odpovídající druhu práce – 9. platová třída.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• fyzická osoba, občan ČR, popř. cizí stát-

ní občan, který má v ČR trvalý pobyt, 
• dosažení 18 let věku, způsobilost 

k právním úkonům,
• bezúhonnost (osoba, která nebyla pra-

vomocně odsouzena pro trestný čin 
spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin 
spáchaný z nedbalosti za jednání souvi-
sející s výkonem veřejné správy, pokud 
se na tuto osobu podle zákona nehledí, 
jako by nebyla odsouzena) 

• ovládání jednacího jazyka.
další požadavky: 
• ukončené vyšší odborné nebo středo-

školské vzdělání nejlépe ekonomického 
směru, vysokoškolské vzdělání výho-
dou,

• praxe ve veřejné správě vítána,
• organizační schopnosti, kreativita, ko-

munikativnost, práce s PC,
• řidičské oprávnění skupiny B.

Lhůta pro podání přihlášky: 
do 30.06.2012. 
Předpokládaný nástup do  pracovního po-
měru na dobu určitou je termín 01.08.2012 
nebo podle dohody. 
Podrobnosti sdělí vedoucí oddělení KIA 
Ing. Oldřich Horký, tel. 499 318 128 nebo Ja-
roslava Kirschová, personální a mzdové od-
dělení, tel. 499 318 242. Další podmínky po-
dání přihlášky najdete na úřední desce MěÚ 
i na www.dvurkralove.cz.

V  letošním roce bychom rádi zopakovali dotaz-
níkové šetření spokojenosti občanů se službami 
našeho MěÚ Dvůr Králové nad L. Naším cílem je  
na základě srovnání s výsledky loňského šetření 
zlepšit služby v oblasti poradenství, výkonu stát-
ní správy i v oblasti samosprávy. 
Dotazníková akce bude probíhat na nádvoří MěÚ 
nebo v recepci MěÚ ve dnech 28.05. – 30.05.2012 
od 09:00 – 16:00 h a v informačním centru na ná-
městí T. G. Masaryka ve dnech 28.05. – 07.06.2012 
v rámci provozní doby. Občané touto akcí mohou 
vyjádřit své názory a  náměty na  zlepšení práce 
MěÚ. Chci vás ubezpečit, že se vašimi náměty 
budeme zabývat. 

Mgr. Alena Petirová,  předsedkyně CAF týmu

složit finanční prostředky do soudní úscho-
vy. Vedle toho se snaží intenzivně jednat se 
stávajícím provozovatelem i  minulým pro-
vozovatelem tak, aby předešlo opětovné-
mu uzavření čistírny odpadních vod. Jelikož 
ztroskotala jednání mezi bývalým provo-
zovatelem čističky WWTP a  městem o  výši 
úhrady za čištění, město iniciovalo vyhlášení 
technického auditu Ministerstva zeměděl-
ství na ČOV ke stanovení ceny za čištění od-
padních vod. Auditor pro svou práci v  této 
chvíli shromažďuje podklady od  vlastníka 
a provozovatele ČOV.

Dohoda s VaK – aktualizace podkladů
Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem 
na  svém 10. zasedání konaném 26. dubna 
2012 schválili Dohodu o  narovnání se spo-
lečností VODOVODY A  KANALIZACE Dvůr 
Králové nad Labem, spol. s r.o., (bližší infor-
mace na www.dvurkralove.cz v sekci Vodné 
a stočné). Dlouhodobě neudržitelná situace, 
kdy nefungovala dohoda mezi vlastníkem 
a  provozovatelem o  výši nájemného, o 
platbě za čištění odpadních vod a poplatku 
za  čerpání podzemní vody, bude nabytím 
účinnosti dohody vyřešena. V průběhu květ-
na došlo k  dopracování některých znalec-
kých posudků a k aktualizaci příloh dohody. 
Proto bude dohoda společně s  přílohami 
předmětem i  11. zasedání zastupitelstva 
města, které se uskuteční ve čtvrtek 21. červ-
na od 15 hodin v aule gymnázia.

Starostka a místostarostové

NOVÉ DĚTSKÉ HřIšTĚ

Pokračování ze strany 1
Další nátlak na město od ČOV

DOTAzNíK SPOKOjENOSTI 
OBČANů S ÚROVNí SLuŽEB MěÚ
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NEjEzDĚTE PO PAMĚTI, SLEDujTE DOPRAVNí zNAČENí!

NEjEN řIDIČE OMEzí ČERVNOVÉ DOPRAVNí uzAVíRKY 
Všechny plánové či aktuální uzavírky týkající se 
našeho města, případně nejbližšího okolí, jsou zve-
řejněny kromě úřední desky také na  webu města 
(www.dvurkralove.cz), v  modré rubrice (Radnice). 
Informace odboru dopravy a silničního hospodář-
ství (ODP) najdete v rubrice Radnice, dále však Ak-
tuálně / Doprava a silniční hospodářství (hned prv-
ní podrubrika v levém menu pod Aktuálně). Místní 
uzavírky jsou také zveřejněny na celorepublikovém 
portálu  www.dopravniinfo.cz.

Železniční přejezd
V termínu od 19.06. do 29.06.2012 dojde k úplné 
uzavírce silnice č. II/300 v ulici 28. října ve Dvo-
ře Králové nad Labem z  důvodu opravy želez-
ničního přejezdu. Objízdná trasa bude značena 
v  obou směrech a  povede ulicemi Heydukova, 
Sylvárovská a Raisova. Průchod pro pěší zůstane 
zachován. Po  dobu uzavírky bude autobusová 
zastávka 5. května obsluhována beze změny 
v  ulici Raisova. Pro ranní autobus obsluhující 
zastávky v ulici Raisova bude náhradní zastávka 
v ulici Heydukova. 

ulice Sladkovského
Již od 15.05.2012 probíhají v ulici Sladkovského 
práce na rekonstrukci plynového vedení. Dle ak-
tuálního rozsahu prací je provoz řízen semafory, 
s  tímto dopravním omezením je třeba počítat 
do zhruba 17.062012. V závěru stavby, při poklád-
ce nového asfaltového koberce, bude tato ulice 
zcela uzavřena po  dobu dvou dnů, pravděpo-
dobně o víkendu. Objízdná trasa bude označena. 

Královédvorský okruh
Již tradičně je třeba počítat v  termínu 
od  30.06.2012 do  01.07.2012 s  velkou dopravní 
uzavírkou z  důvodu konání tzv. Královédvor-
ského okruhu, tj. mezinárodního závodu histo-
rických závodních motocyklů a sidecarů o Cenu 
Františka Šťastného. Trasa silničního okruhu i sta-
novení objízdné trasy je stejná jako v minulých 
ročnících a bude včas vystavena na úřední desce 
i webu města (viz výše.)

Jan Sedláček  
vedoucí ODP

Vzhledem k  novinkám v  dopravním značení, již 
uskutečněným či plánovaným v nejbližší době, vás 
upozorňujeme na tyto změny:
Na přelomu měsíce dubna a května byl opraven 
chodník a zjednosměrněn provoz v ulici Erbeno-
va z důvodu nevyhovujících šířkových parametrů 
komunikace. Protijedoucí vozidla byla v  někte-
rých případech nucena vyhýbat se přes chodník, 
čímž trpěla dlažba i  obrubníky. Přestože místní 
úprava provozu platí již delší dobu, stále někteří 
řidiči dopravní značení nerespektují. 
V  ulici Sládkova (za  ředitelstvím Juty) je otoče-
ný jednosměrný provoz. Důvodem změny bylo 
zejména usnadnění výjezdu vozidel od  lékárny 
a  polikliniky v  ulici Preslova. Odpadne tak ne-
bezpečné otáčení vozidel v  prostoru křižovatky 
a dlouhé čekání při výjezdu do ulice 17. listopadu.
Nové úpravy provozu se dočkali také obyvatelé 
Žirče. Omezen byl průjezd „náměstíčkem“ pro 
motorová vozidla a vodorovným značením byla 
zvýrazněna omezená rychlost na cestě v Žirecké 
Podstráni.
V  minulých vydáních NKR (3 a  4/2012) jsme in-
formovali o  plánovaném zřízení zpoplatněného 
parkování v ulicích Švehlova, Komenského, Jose-
fa Hory, Havlíčkova, Věžní, Husova a  Palackého. 
Pro upřesnění uvádím, že řidiči ukládá povinnost 
uhradit poplatek za parkování, případně zakoupit 

parkovací kartu, dopravní značka IP13c „Parkoviš-
tě s parkovacím automatem“. Zmíněné dopravní 
značky se budou ve vybraných ulicích instalovat 
postupně spolu s vodorovným dopravním znače-
ním. Sledujte dopravní značení, ať nejste zaskoče-
ní kontrolou strážníků či policistů!

Jan Sedláček, vedoucí ODP

Vážení občané, po několi-
ka měsících ve vedení spo-
lečnosti se na Vás obracím 
s  prosbou, jak usnadnit 
práci Technickým službám 
a  jak tím pádem i  vlast-
ním přičiněním přispět 
ke zlepšení našeho města. 
Často totiž stačí trochu 
ohleduplnosti a méně sobeckosti, abychom stihli 
uklidit více ploch, opravit více komunikací či od-
hrnout více sněhu.  
Reaguji tak na  nedávnou příhodu, kdy jeden 
z občanů města nepochopitelně odstranil zábra-
ny a projel svým vozem po nově zaasfaltovaném 
povrchu Macharovy ulice, čímž nám způsobil 
zbytečnou práci navíc s  dodatečnou úpravou. 
Tyto vynaložené náklady a čas mohly být věno-
vány jiné silnici nebo chodníku. S  podobnými 
nešvary se setkáváme i  při úklidu komunikací, 
kdy občané neodstavenými vozy brání jejich 
čištění, parkují na zeleni, nerespektují dopravní 
značení atd. V zimě se často stávalo, že občané 
házeli sníh zpět na projetou komunikaci, na pod-
zim zase někteří uklízeli listí ze svého pozemku 
na  městské komunikace. Takových příkladů je 
velmi mnoho a  celkem zbytečně nám ztěžují 
práci. Byl bych rád, aby tento článek vedl ales-
poň k malému zamyšlení nad tím, jak pečujeme 
o naše společné vlastnictví, protože nepořádek 
nezmizí jen tím, že ho přesuneme o  pár metrů 
dál. Až se vám bude zdát, že Technické služby 
nedělají to, co mají, vzpomeňte na tyto příklady 
zbytečně vynaložené práce. 

Oprava chodníků
V  minulých týdnech opravovali pracovníci TS 
v  Erbenově a  Rooseveltově ulici zdevastované 
chodníky. Možná vás překvapilo, jakým způso-
bem jsme přistoupili k těmto opravám po tech-
nologické stránce. Došlo přitom k vyrovnání po-
vrchu chodníku a k výměně poškozených dlaždic 
a obrub. Věřím, že  byste raději viděli kompletní 
rekonstrukci chodníků s položením nové dlažby. 
Důvodem k  tomuto způsobu práce je finanční 
náročnost. Vzhledem k  tomu, kolik chodníků je 
potřeba opravit, můžeme s ohledem na rozpočet 
využít novou dlažbu na velmi omezeném množ-
ství chodníků. K opravám máme navíc k dispozici 
poměrně velké množství materiálu, takže místo 
drahé nové dlažby jsme se rozhodli raději opravit 
více chodníků ve špatném technickém stavu vy-
rovnáním a výměnou poškozených dlaždic. 
Jeden z hlavních úkolů TS je provádět takovéto 
preventivní opravy majetku, aby nedocházelo 
k jeho rychlému chátrání a znehodnocování. Prá-
ce, které probíhají nyní a které jsem uvedl výše, 
mají bohužel větší rozsah, než by bylo obvyklé, 
což je důsledek dlouhodobého neřešení viditel-
ného opotřebení a poškození. Rozhodli jsme se 
tento stav vylepšit pravidelnou údržbou a opra-
vami. Vás, občany, žádám o trpělivost a toleranci, 
protože práce na obnově dobrého technického 
stavu městského majetku bude dlouhodobým 
procesem. Mohu vás ale ujistit, že vše bude smě-
řovat k tomu, aby změny byly co nejdříve patrné. 

Ing. Miroslav Petrů 
www.tsdvur.cz

Vybrané práce TS:
zeleň: kromě sečení, které již v tomto měsíci in-
tenzivně probíhá dle plánu údržby veřejné zele-
ně, se prováděly výchovné řezy v ul. M. Horákové 
a K. Světlé.
Pracovníci veřejné služby začali plet okrasné zá-
hony na  Denisově nám., v  Živé zahradě a  dále 
v centru města.
Oprava chodníků: pokračování na  opravách 
chodníku v ul. Rooseveltova.
Oprava komunikací:  oprava cesty v Žirči, ul. Pa-
lackého.
Čištění komunikací: pravidelný ruční úklid dle 
denních tras prováděný kmenovými pracovníky  
a podpořený posilami v rámci veřejné služby.
Byl zahájen chemický postřik plevele v  chodní-
cích v lokalitě ul. Sochorova, 5. května, Heyduko-
va, Denisovo náměstí, Benešovo nábřeží.
Pokračují práce na čištění vodotečí. 

TECHNICKÉ SLuŽBY INfORMují O ÚKLIDu VE MĚSTĚ A AKTuÁLNíM PROVOzu SPORTOVIšť

Dvorské Tyršovo koupaliště je v provozu již od 25. května. Provozní doba je 8:30 - 20:00 h Foto: archiv TSM

KRÁLOVÉDVORSKÁ LÁVKA 
NA TYRšOVĚ KOuPALIšTI 

23. ČERVNA OD 13:30 H
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CO SE DĚjE S PODHARťSKýM RYBNíKEM
Místní občané vědí, že již několik let se nedařilo, 
aby „Podharťský rybník“ sloužil jako malá vodní 
nádrž, na kterou vzpomínají generace „Podharťá-
ků“, hlavně z doby svého dětství. 
Po  několika neúspěšných pokusech o  nápravu 
přišla řada na nás. Rada města navrhla své firmě 
Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s.r.o., aby si 
rybník od města pronajala a zařadila ho do pro-
jektu příměstského lesa. Po  delším zvažování 
jsme souhlasili.
Od 1. ledna 2012 je rybník a sousedící pozemky 
ve správě městských lesů. Od začátku bylo jasné, 
že nejdřív musíme opravit hráz a odstranit větší 
část nánosů ze dna, aby bylo možné nastavit sta-
bilní hladinu. Zadali jsme zpracování projektové 
dokumentace a  požádali odbor životního pro-
středí o povolení údržby rybníka.
Při výběrovém řízení jsme oslovili tři místní sta-
vební firmy o podání nabídky. S vítězem soutěže, 
Stavební společností Žižka, spol. s.r.o., jsme uza-

vřeli smlouvu o dílo. Dílo bylo k 15. květnu 2012 
hotovo a rybník se od té doby napouští.
Jakmile to dovolí přírodní podmínky, budou 
provedeny načisto terénní úpravy včetně osetí 
trávníků. Během léta opravíme a natřeme zábra-
dlí a budeme udržovat trávníky a břehy sečením. 
Na jaře příštího roku začneme pracovat na úpra-
vě stromů a keřů a doplníme novou výsadbu. Po-
čítáme s umístěním několika laviček, popřípadě 
stolu a  odpadkových košů. Koruna hráze bude 
zpevněna, aby byla dostupná pro vozidla HZS 
a rybník plnil i  funkci dobře dostupného zdroje 
požární vody.
Měla by zde postupně vzniknout klidová a odpo-
činková zóna pro místní občany. Vlastní rybník by 
si měli vzít pod patronát místní rybáři a využívat 
ho při výchově mladých rybářů včetně udržování 
pořádku kolem rybníka.

Richard Horáček
Lesy města Dvůr Králové nad Labem 

PříPRAVY NA REKONSTRuKCI MuzEA V PLNÉM PROuDu
Dlouho očekávaný a potřebný projekt „Rekonstruk-
ce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky 
města“ se blíží svému zahájení. Projekt, na  jehož 
realizaci se podařilo získat dotaci z  Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod ve výši 
92,5 %, bude fyzicky zahájen 5. června 2012.
V  průběhu realizace projektu dojde k  rekon-
strukci podkroví, krovů a  střechy objektu mu-
zea, sociálního zařízení a  veškerých rozvodů. 
Jednotlivá patra budou dispozičně upravena 
a  přizpůsobena aktuálním potřebám návštěv-
níků. Vytvořena bude také nová audiovizuál-
ní místnost. V  rámci realizace projektu dojde 
k  otevření nové expozice historie perlařství 
a výroby vánočních ozdob v regionu. V podkro-
ví muzea bude vytvořen nový prostor pro de-
pozitář. Do obou objektů muzea bude zajištěn 
bezbariérový přístup, pro imobilní návštěvníky 
bude u  objektu Špýcharu vybudován panora-
matický výtah.
Do  května bylo možné naposledy shlédnout 
stálou expozici, nyní je veškerý depozitář muzea 
zabalen a  bezpečně uložen. Bude následovat 
roční uzavření celého objektu. Kulturní muzejní 
život však nebude úplně přerušen, jednotlivé 
výstavy budou muzeem po dobu rekonstrukce 
pořádány v prostorách Staré radnice.

Ing. Veronika Tomková
odbor RIM

zATEPLENí OBjEKTu DOMu 
S PEČOVATELSKOu SLuŽBOu
Naše město podalo na  tuto akci žádost o  dotaci 
z Operačního programu životní prostředí. Celkový 
náklad  na  zateplení objektu činí 6,2 mil. Kč. Žá-
dost byla kladně vyřízena a  je tedy možno získat 
dotaci v předpokládané výši 2,7 mil. Kč. 
Realizací stavby byla na  základě výběrového 
řízení pověřena firma MATEX HK, s.r.o., z Hrad-
ce Králové. Dne 3. května 2012 došlo k předání 
staveniště.  Zateplení budovy bude probíhat 
ve dvou  etapách, v letních měsících letošního 
i příštího roku. 
V první etapě bude provedeno zateplení uby-
tovací části, to je zateplení střešní konstrukce, 
celé západní části a  ucelených částí severního 
a jižního obvodového pláště. 
V roce 2013 se potom provede zateplení zbýva-
jících částí obytné budovy, spojovacího krčku 
a  vstupního areálu. V  rámci zateplení objektu 
budou ve  všech bytech odstraněny dřevěné  
sendvičové stěny včetně oken a  balkonových 
dveří. Stěny budou nově vyzděny a  budou 
osazena nová plastová okna a dveře. Na lodži-
ích bude rovněž namontováno nové zábradlí 
a  bude provedena i  oprava  podlah s  polože-
ním keramické mrazuvzdorné dlažby. Vlastní 
zateplení vnějších stěn budovy bude provede-
no založením kontaktního zateplovacího systé-
mu z minerálních vláken a obložením deskami 
pěnového polystyrénu. 
Provedenými stavebními úpravami bude dosa-
žena nejen výrazná úspora nákladů potřebných 
na vytápění domu s pečovatelskou službou, ale 
bude i podstatně  zpříjemněn  pobyt  obyvatel 
tohoto zařízení města. Věříme, že jim určité  ne-
pohodlí , které vznikne  při provádění staveb-
ních prací, bude vyváženo  příjemnějším a kon-
fortnějším bydlením v pěkné a klidné lokalitě u  
Schulzových sadů.

Ing. Jan Fíla 
vedoucí oddělení rozvoje, investic a správy nemovitostí

V jarních měsících byla odstraněna pomocí speciální techniky část nánosů ze dna Foto: A. Havrdová

juTA OPĚT V POPřEDí zÁjMu
Tentokrát akciovou společnost Juta, největšího za-
městnavatele v kraji, navštívil ve čtvrtek 10. května 
2012 senátor Milan Štěch s delegací a hejtman Lu-
bomír Franz v doprovodu starostky Edity Vaňkové. 
Prohlídka třech výrobních závodů v  našem městě 
proběhla za  osobní účasti generálního ředitele 
ing. Jiřího Hlavatého, který je od samého začátku 
zaujal svým neformálním projevem.
Přestože byl na procházku „rozpálenými halami“ 
poněkud horký den, řediteli se podařilo celou 
skupinu držet v  maximální pozornosti. S  ohle-
dem na nabitý  program bylo potřeba občas živé 
debaty předčasně ukončit. Většina hostů měla 
poprvé možnost vidět moderní výrobu umělých 
trávníků, podstřešních izolačních fólií a unikátní 
osmimetrovou linku na  finální výrobek hydroi-
zolační fólie. V  prostorách prosluněné moderní 
výrobní haly proběhla miniprezentace realizo-
vaných projektů s  působivými velkoplošnými 
fotografiemi skládek, jezer, tunelů ... 
Určitě celé akci prospěl pečlivě po  minutách 
rozplánovaný program, zakončený společným 
příjemný obědem, kde se pokračovalo v disku-
zích. Samozřejmě že se ing. Hlavatý také poch-
lubil návštěvou mateřské školy, která všechny 
ohromila nebývalým spojením architektury 
původní továrníkovy vily s moderním nadčaso-
vým pojetím prostor pro děti. „Ano, máme se 
čím chlubit a budeme se stále více prosazovat 
a zviditelňovat, aby i díky Jutě získalo naše měs-
to opět status „místa, kde se dobře žije“ a  ne 
„města , na které se v kraji zapomíná...“.
Věříme, že i toto je pomocná ruka Juty zastupi-
telům města pro získání finančních prostředků, 
alespoň na  opravu krajských komunikací, je-
jichž stav je nevyhovující .

Hana Sedláčková, JUTA

Také tato malovaná postel s nebesy z 19. století ze stálé 
expozice muzea byla přestěhována po dobu rekonstruk-
ce do  jiných prostor. Původně je postel z  věže kostela. 
Traduje se, že v ní spával pověžní, důkaz však neexistuje.

Foto: K. Sekyrková
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Kino ve Dvoře Králové přežilo! I tak by se dala pře-
ložit zpráva o digitalizaci místního kina. Před dese-
ti lety se mezi promítači mluvilo o digitálním pro-
mítání jako o vzdálené budoucnosti. Před 4 lety se 
již mluvilo o termínu v roce 2015. Letos na jaře bylo 
zřejmé, že pokud kino nepřejde z promítání 35mm 
filmu na digitální projekci, nepřežije. 
Statistika mluví jasně: z 60 nově vzniklých filmů 
je jen 5 natočeno na  35mm klasický film. Kino, 
které nepřejde na digitalizaci, nebude mít časem 
co promítat. Přechod na  digitalizaci je finanč-
ně nákladná záležitost (550.000 Kč jako dotace 
od Státního fondu pro rozvoj kinematografie je 
jen poměrná nákladová částka), ale na  druhou 
stranu digitálně se nemusí promítat jen filmy.  Se 
satelitním propojením kina se světem se nabízí 
přenos sportovních přenosů či kulturních akcí 
z druhého konce světa, a  to i ve 3D. Také už se 
letos těšíte na  olympiádu v  Londýně? Uvidíme, 
zda dorazí i do našeho kina.
Další nespornou výhodou je jednodušší ma-
nipulace s  filmy v  digitální podobě, než tomu 
bylo u kotoučů s 35mm filmy.  Na jeden takový 
kotouč se vešlo až 600 m pásky. Jeden film spo-
třeboval 3-6 km pásky, takže promítač vyměnil 
v průběhu filmu na dvou prolínajících se promí-
tačkách 5-9 cívek. Nebyla to lehká práce – jeden 
kotouč vážil cca 16 kg. 
Digitální server se dá ovládat i opravovat na dál-
ku. V mé přítomnosti opravoval software serveru 
přes internet Ind.  Do počítače se vsune hard disk 
s filmem a z internetu se stáhne klíč, kterým pří-
slušný hard disk odemkne film a povolí promítání 
po smluvenou dobu. Nebude však trvat dlouho 
a filmy se budou posílat do kin přes satelit stejně 
jako výše zmíněné sportovní či kulturní akce. Dis-
tributorovi filmů tak zcela odpadne náklad s  fy-
zickou distribucí hard disků velikosti formátu A5. 
Digitalizace znamená pro místní obyvatele 
také možnost shlédnout premiéry světových 
i českých filmů již několik dnů po jejich premié-
ře. Souvisí to s  nižšími náklady na  výrobu kopií 
filmů. Kopie filmu na  kotouči stála v  průměru 
60.000 Kč, proto jich byl jen omezený počet. Pre-

miéry se tak většinou odehrávaly ve velkých mul-
tiplexech a cestičku do malých kin si našly až po 2 
měsících, v  lepším případě. Kopírování digitální 
podoby filmu je otázkou pár kliků na  počítači. 
Dalo by se říci, že jediným nákladem je „krabička“ 
– hard disk. Kopií tak není problém vyrobit tolik, 
kolik si trh žádá. 
Filmy ve 3D zatím stále vyžadují od diváka spe-
ciální brýle. Nedivte se tedy, když v královédvor-
ském kině obdržíte ještě před shlédnutím filmu 
ve  3D tmavé brýle. Vypadají jako sluneční, ale 
nenechte se zmást. Proti sluníčku by vám nepo-
mohly a doma vám u vaší domácí obrazovky či 
plazmy také budou k ničemu. Jedná se o aktivní 
brýle s infračerveným čidlem, které se zaktivuje 

samo hned na začátku promítání filmu. V našem 
kině tak máme zatím nejlepší a  také nejdraž-
ší model 3D brýlí (Xpand), který si zaslouží vaši 
pozornost pouze tím, že je budete mít na nose. 
Nedotýkejte se skel, ani se je nesnažte vyčistit, 
poškodili byste je. Pokud se vám budou zdát ne-
čisté, vyměňte si je u  obsluhy za  jiné. Výhodou 
těchto brýlí je, že nepotřebují proti sobě stříbr-
né plátno, ale jen bílé, vhodnější i pro promítání 
ve 2D. Zároveň nejméně ze všech dostupných 3D 
brýlí zkreslují barvy a zatemňují obraz. Přijďte to 
vyzkoušet, stojí to za to!

Ing. Kateřina Sekyrková 
odborný referent odboru tajemníka MěÚ

DIgITÁLNí SVĚT V KINĚ SVĚT

CENA OSOBNOST MĚSTA DVůR KRÁLOVÉ BuDE PřEDÁNA NA DVOřÁKOVĚ fESTIVALu

ILONA PETRÁČOVÁ (ŽITNÁKOVÁ) - OSOBNOST MĚSTA 2011
... jak ji vidí kolegyně ze Sokola
Mgr. Ilona Petráčová se nemalou měrou podílela na obnově a rozvoji čin-
nosti Sokola ve Dvoře Králové n. L. po roce 1989. Stála u obnovy tradice so-
kolských táborů na Ježkově i u obnovy tradice sokolských šibřinek. Vzkřísila 
sportovní gymnastiku v našem městě a umožnila řadě děvčat věnovat se 
tomuto krásnému, ale náročnému sportu na solidní úrovni.
Dovedla k titulům přebornic České obce sokolské v sokolské všestrannosti 
řadu svých svěřenek. (Soutěž v sokolské všestrannosti je prestižní záležitost 
– soutěží se v atletickém a gymnastickém čtyřboji, šplhu a plavání. Je těžké 
se do přeboru ČOS vůbec probojovat, natož se v něm na republikové úrovni 
prosadit.)
Když se v Sokole začal rozvíjet nový sport Euroteam, dnes Team–Gym, pus-
tila se v roce 2004 do jeho propagace. Připravuje na soutěž Team – Gym dvě 
družstva královédvorských sokolských gymnastek.Ta se umísťují na před-
ních pozicích při přeborech České obce sokolské a reprezentují Sokol i naše 
město také na MČR. Družstvo našich žákyň získalo na MČR v roce 2008 2. 
místo, v roce 2011 3. místo. V letošním roce se probojovala obě královédvor-
ská družstva opět na MČR.

Srovnání promítacích strojů a velikosti nosiče filmu - kilometry filmu jsou převedeny do „krabičky“- hardisku (napravo 
na zemi vedle kotoučů). Starý promítací stroj je umístěn v přízemí kina Svět. Foto: K Sekyrková

DVORÁKůV fESTIVAL KLASICKY I jINAK 
Dvořákův festival je hudební festival s obrovskou tradicí a jeho po-
čátky spadají do 50. let 20. století. V posledních letech se podařilo 
festival významně rozšířit a posluchači jej mohou navštívit ve více 
než dvou desítkách měst Královéhradeckého, Libereckého a Stře-
dočeského kraje. Letošní ročník nabízí opět širokou škálu hudeb-
ních i literárně-hudebních zastavení s Dvořákovou hudbou klasicky 
i trochu jinak.
V  rámci výše zmíněného festivalu přivítáme v  pondělí 4. června 
od  19.00 hodin v  kostele sv. Jana Křtitele významného varhaníka 
Aleše Bártu a herce Václava Postráneckého. V jejich podání vyslech-
neme LAUDATIO PRO ANTONÍNA DVOŘÁKA, verše, příběhy a úvahy 
Antoine de Exupéryho, Františka Novotného, Stanislava Kubína a ci-
tace ze Starého zákona s hudbou A. Dvořáka, L. Boëllmanna, F. Men-
delssohna – Bartholdyho a L. Janáčka. Koncert se koná pod záštitou 
starostky města Mgr. Edity Vaňkové a v jeho úvodu budou předány 
ceny města včetně Osobnosti města 2011 v oblasti sportu.

Zuzana Čermáková, ředitelka Hankova domu

Spolupracuje také s  ústředím České obce sokolské a  podílí se významně 
na pořádání republikových přeborů ČOS. Sokol Dvůr Králové si tak udržuje 
dobré postavení jak v rámci župy Podkrkonošské, tak i v celé ČOS. 

Pavlína Špatenková
... jak ji viděla při rozhovoru redaktorka NKR
Paní Ilona Petráčová po-
chází z  Trutnova, ze spor-
tovní rodiny. Jejím oblíbe-
ným sportem je basketbal, 
který hraje od 9 let. Profesí 
je učitelka. Její otec trénoval 
v LOKO Trutnov oddíl spor-
tovní gymnastiky, chodila 
mu tam pomáhat. Do Dvo-
ra se provdala, založila zde 
basketbalový oddíl dospě-
lých (ještě pod ZRTV – bý-
valo v  době komunismu 
místo Sokola) a před 20 lety 
byla u  založení gymnasti-
ky – závodního oddílu – již 
pod hlavičkou Sokola. Gym-
nastika je dle ní základem 
dalších sportů, důkazem 
jsou úspěchy sokolských atletek, které začínaly gymnastikou. Team-Gym 
jako gymnastický sport je poměrně nový, líbí se jí u něj kolektivní duch a vše-
strannost, na  rozdíl od  klasické sportovní gymnastiky. V  Team-Gymu tvoří 
družstvo 6-12 dětí, kluci i holky, kteří závodí ve 3 disciplínách: pódiovém cvi-
čení na hudbu v délce kolem 3 minut, skoků z trampolínky, tzn. salta, přeme-
ty přes koně (6 dětí z družstva) a akrobacie (6 dětí cvičí řadu gymnastických 
prvků na akrobatickém páse). 
Ve věkové kategorii do 11 let dochází na Team-Gym 20 dětí, do 16 let 10 dětí. 
Přiznává, že bez pomoci známých a  maminek dětí by veškerou přípravu 
na závody sama zvládnout nemohla. Již tak je v tělocvičně s dětmi 3x týdně 
2-3 hodiny a závody, kvalifikace či školení ji zabírají téměř všechny víkendy. 
Stále ji chybí na tréninku chlapská pomoc, musí na gymnastice všechny ak-
robatické prvky cvičit s dětmi sama, tzn. tahat jejich tělíčka nahoru, což roz-
hodně není lehká práce. 
Úspěchy v Team-Gymu ji samozřejmě těší, ale nechce své svěřence vést ještě 
výše až k výkonnostnímu sportu, ačkoliv úspěchy z posledních let si o to říka-
jí. Zůstane u všestrannosti a radosti z pohybu.

Ing. Kateřina Sekyrková, odborná referentka

Státní fond České republiky 
pro podporu a rozvoj 
české kinematografie
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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

V ýKuP KOVů
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKů

LIKVIDACE STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
ŽELEZO, BAREVNé KOVY

Provozovna:  Slovany 3051  
(býv. Tiba – Slovany)

po – pá 7. – 16. hod, so 8. – 12. hod
Tel. 777 086 085, 777 082 083

PLETAP, s.r.o 
Vás zve do nové prodejny 

v ul. Smetanova 2813 (u 5. května).
Nabízí široký sortiment pletené módy vlast-

ní výroby a konfekce od českých výrobců.
Otevírací doba: po-pá 9-16, so 9-12

do  30.06.  kuponová  sleva 
100 kč Na pleteNé zbOží

Provedeme povinnou kontrolu 
spalinové cesty komínu dle nařízení vlády
č. 91/2010Sb. včetně protokolu a měření 
úniku CO. Tel.: 603 217 922

  KuRzY ANgLICKÉHO jAzYKA
 Dvůr Králové nad Labem
 Mgr. Martin Kučera
 tel. 604971312
 www.anglictina-kucera.cz

STřECHA SOS
Opravy
- zatékání - plechování komínů 
- okapů - všech klempířských prvků
PROHLíDKA A OPRAVA IHNED!
Telefon: 603 217 922

Pronajmu byt 1+kk v klidné části pod zoo. 
Tel.: 777 721 638.

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

Čalounictví Geltner DKnL
Opravy čalouněného nábytku,  
sedáků aut a autoplachet.
Tel.: 731 803 484, email: Geltner@dvur.cz

Nabízím k pronájmu pěkný, slunný byt 2+1 
s balkonem v 6. n. p. s výtahem 
ve Dvoře Králové nad Labem. 
Cena Kč 6500,- včetně poplatků 
+ vlastní elektroměr.
Informace na tel.: 605 219 341.

Prodám pěkný slunný byt s lodžií 3+1 
o rozloze 62m2, 7. poschodí, 
kousek od  nábřeží, nová okna, nový výtah. 
Cena 990.000 Kč, dohoda možná. 
Tel.: 777 246 756.

KOuPíM DůM, POPř. BYT ve Dvoře Králové 
a okolí. Tel.: 724 299 588, 
E-mail: bardax@seznam.cz.

Pronajmu v centru města byt 2+kk o výměře 
67 m2. Byt se nachází ve  2. patře a  je 
po celkové rekonstrukci. Tel.: 603 895 010.

Pronajmu v  centru města nebytové 
prostory o  výměře 77 m2, sklad 40 m2 
v přízemí. Tel.: 603 895 010.
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TRIGA REALITY realitní kancelář

nám. TGM 82, Dvůr Králové n.L. NABÍZÍ 
byt 1+0 OV Dvůr Král.,15 m2,centrum,přízemí,sprch.kout,pro 1 os.  250.000 Kč
byt 1+1 OV Dvůr Král.,55 m2,lok.nábřeží,po rek.,pěkný,vč.kuchyně  750.000 Kč
byt 1+1 OV Dvůr Král.,62 m2,centrum-pěší zóna,k rek.,supr cena  399.000 Kč
byt 1+1 OV trutnov,32 m2,H.předměstí,u alberta,zděný,ihned volný  490.000 Kč
byt 1+1 OV Dvůr Král.,27 m2,zvýš.příz.,po rekonstrukci,sprch.kout   620.000 Kč
byt 1+1 OV Dvůr Král.,51 m2,předěl.na 2+1,zděný,část.rek.,zahrada 840.000 Kč 
byt 1+1 OV Kocléřov,52 m2,prostorný,vč.nové kuchyně,dobrý st  420.000 Kč
byt 1+1 OV Kocléřov,45 m2,volný,k nastěhování,nová elekřina,zahr.  390.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,68 m2,centrum,2p.,velký,nutná vnitřní rek.  599.000 Kč
byt 2+1 OV Dvůr Král.,56 m2,2.p.,pod zOO,výb. stav,volný  7.570 Kč/měs. vč.ink.
byt 2+1 OV Dvůr Král.,42 m2,zděný,kompl.vybavení,po rek.  7.400 Kč/měs.vč.ink. 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,75 m2,velký,zděný,okraj obce,s garáží,1 .p. 850.000 Kč
byt 2+1 OV Dvůr Král.,63,5 m2,zděný,novostavba,pod zOO,2.p.  1,090.000 Kč
byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,nadstandard,kompl.rek.,nutné vidět  1,190.000 Kč
byt 2+1 OV Dvůr Král.,88 m2,1p.,zděný,nutná vnitřní rek.,nová okna  799.000 Kč
byt 3+1 OV Dvůr Král.,75 m2,zděný,výborný stav,volný od 1.7.  5.000 Kč/měs.+ink.
byt 3+1 v RD Dvůr Král.,cca 90 m2,celé 1.p.,centrum,pův.stav 6.000 Kč/měs.+ink.
byt 3+1 OV Dvůr Král.,68 m2,pod nem.,2p.,nová okna, dobrý st.  1,490.000 Kč
byt 3+1 OV Dvůr Král.,86 m2,1.p.,zděný,u muzea,terasa, garáž  1,086.000 Kč
byt 3+1 OV Úpice,64 m2,zd.,balkon-fčr.okno,centrum,sklep,dobrý st.  650.000 Kč
2 x byt 3+kk OV Dvůr Král.,113,114 m2,půd.prostor,stav.povolení,  180.000 Kč
novostavba H.brusnice,lux. 5+1,3060 m2,kol.2008,pod zvičinou  1,999.000 Kč
rod.dům Dvůr Král.,5+1,382 m2,lok.podharť,řadový,nutné úpravy  1,899.000 Kč 
rod.dům Slotov,3+1,2543 m2,tr. DK-Ja,vnitřní rek.,krásný výhled  1,700.000 Kč
rod.dům Habřina,kol. 2005,6+1,1457m2,garáž,lux.,doporučujeme  3,590.000 Kč
rod.dům  Komárov,4+1,1459 m2,dobrý stav,nová pergola, volný  1,090.000 Kč
rod.dům V.Vřešťov,4+1,2104 m2,obyt.část+stodola-nová střecha  1,490.000 Kč
býv.usedlost Ch.Hradiště,cca 950 m2,lukr.poloha,k podnik.či na RD  799.000 Kč 
st.pozemek Dvůr Král.,2762 m2,st.pov.na studnu,projekt,pod lesem  550 Kč/m2
st.pozemek Dvůr Král.,2834 m2,supr místo,výhled,Úp města,inf. RK  310 Kč/m2 
stav.pozemek D.brusnice,980 m2,el.a voda,vč.mobil.nového domku  390.000 Kč 
st.pozemek Klášterská lhota,1094 m2, Úp ano,přípojka elektřiny  270.000 Kč 
st.pozemek V.Vřešťov, 252 m2,v rekr.oblasti,stavba Ct, zákl.deska  199.000 Kč 
st.pozemek trutnov-bojiště,1506 m2,krásné slunné místo,lze stavět  765.000 Kč 
pozemek Rudník-Javorník,348 m2,u KRNapu,dobrý přístup,na srub  145.000 Kč 
pozemek Heřmanice-Slotov,2561 m2,louka,trasa DK-Ja,i u Kuksu  80.000 Kč
zahrada Dvůr Králové,402 m2,výhled na město,hory,el.ano,u lesa  160.000 Kč
-poloroub.chalupa Huntířov,2+1,740 m2,v rekonstrukci,kousek DK  850.000 Kč
-garáž Dvůr Králové,lok.za penny u koupalište,22 m2,výb.stav,el.ano  89.000 Kč
-garáž Dvůr Králové,5.květen,23 m2,výb.stav,el.ano,nová krytina  89.000 Kč
-garáž Dvůr Králové,Strž, 22 m2,dobrý stav,el.ano,vyklápěcí vrata  85.000 Kč

Vladimír But
Lipnice 69
544 01 Dvůr Králové n. L.
e-mail: v.but@centrum.cz
telefon: 604 119 197

Pokrývačské práce všeho druhu:
• oplechování, parapety, žlaby, svody...
• realizace plochých střech a bazénů z PVC fólií
• montáž a revize hromosvodů, výškové práce

Fy Polz Instruments s.r.o.,
se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem, přijme uchazeče na pozici 

asistent prodeje měřící a regulační techniky
Požadujeme:

SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru  AJ nebo NJ výhodou 
schopnost samostatné práce

Kontaktní osoba: Dagmar Polzová, tel. 725 723 166, 
e-mail: dagmar.polzova@seznam.cz, www.polz.cz

846537_VC_KRKO_100512_POLZ instrumental_2x50_TF
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S o u h l a s í m  s e 
 z v e ř e j n ě n í m  

v   p ř í p a d ě  v ý h r y :

 ANO / NE

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

odpověď na otázku, kterou naleznete v článku.

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

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

Pro ty z  vás, kteří rádi soutěží, jsou 
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 20. června 2012.

řešení z minulého čísla NKR naleznete v článku vedle fotografie.
Výherci z minulého čísla NKR:
1. místo - jana Macháčková, Hlávkova 771
2. místo - Iva Mühlsteinová, Tyršova 1153
3. místo - josef jirman, Luční 1720

Výhru je možné si vyzvednout
v městském informačním centru

NOVí OBČÁNCI 
MĚSTA
V  dubnu 2012 se naro-
dilo v  našem městě 11 
občánků - 7 chlapců a 4 
děvčata.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

ÚMRTí
V měsíci dubnu zemřelo ve Dvoře Králové nad 

Labem 26 lidí, z toho bylo 11 dvorských občanů, 
3 muži a 8  žen.

Simona Vykouřilová, matrika

PODĚKOVÁNí
Srdečně děkujeme za  projevené přání a  dárek 
k šedesátiletému výročí společného života, které 
nám jménem Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem předala slečna Lenka Štípková. 

Zdena a Emil Procházkovi

KDE SE NACHÁzí NAfOCENÉ MíSTO?

V ážení soutěžící, celkem 37 
luštitelů nám doneslo do 
informačního centra 

vyplněný soutěžní lístek. 
Většina ze soutěžících 
odpověděla, že se jednalo o závody pana Allana, 
ale také výzkumný ústav zušlechťovací. Obě 
odpovědi jsou  správné, jen časově posunuté. 
Pan Janoušek dodal ještě třetí správnou 
alternativu - továrna kdysi patřila také panu 
Sternovi.

Opět jste nám zaslali své osobní či po 
generace předáváné další informace, 

oficální i méně oficiální, někdy i velmi osobní, 
popisující i další objekty na fotce. Velmi za ně 
děkujeme, vybrané zveřejňujeme níže. 

Tímto se také omlouváme paní Škrabánkové, 
které jsme v minulém čísle změnili jméno na 

„Škrchánková“.
Ing. Kateřina Sekyrková

DOšLÉ DOPISY
„Jedná se o snímek také dnes již neexistujícího 
objektu manželů Volfových v ulici Dr. Zdeňka 
Nejedlého - pod zoo. Asi do 30. let minulého 
století zde byla též pekárna. Pan Otto Volf měl 
dva bratry - oba holiči v ul. Palackého, a rodinu 
se třemi dětmi - Otto, Josef a Irena. Josef byl můj 
spolužák a také velmi dobrý kamarád. Protože 
pocházel z rodiny živnostníka, stejně jako oba 
sourozenci nebyl přijat na vysokou školu. 

Všechny tři děti emigrovaly v roce 1968-69 do 
Německa, kde žili jejich příbuzní. Otec odešel 
(emigroval) za nimi a zůstala zde pouze dosud 
žijící paní Volfová, která měla německou národ-
nost! V 70. letech se živila jako prodavačka v pro-
dejně hraček a kočárků, následně požádala o vy-
stěhování. Poté dům propadl státu a později byl 
zbourán. Spolužák Josef vystudoval v Německu 
pedagogickou školu a spolu s ostatními žije do-
dnes v Duisburgu!“

Antonín Valášek

„V mládí mé maminky to byla známá Alannova 
továrna, kde se vyráběly „šumáky“ - to byl šumi-
vý prášek s různými ovocnými příchutěmi, který 
se dával do vody a to šumělo a tvořilo pěnu. Byl 
to lahodný a levný nápoj. V budově se vystřída-
lo později několik firem. Budova se nachází ve 
Štefánikově ulici, která vede od nábřeží do Bílé 
Třemešné a proudí tudy návštěvníci do zoo.“

Olga Škrabánková

Došlé dopisy budou uveřejněny na  webových 
stránkách města www.dvurkralove.cz.

Je to již delší čas, co uzounká cestička v této po-
době zanikla spolu s domečkem, do kterého 

právě vchází paní. Zhruba půlstoletí nás již dělí 
od doby, kdy jsme tudy mohli mezi ploty pro-
cházet. Napovím, že tato cestička vyúsťovala na 
jedné své straně u bývalé „hranaté“ středověké 
věže. Vaším úkolem je napsat, jak se cestičce vži-
tě říkalo a kde se nacházela. 

Pavel Janoušek

Děkujeme MěÚ ve Dvoře Králové n. L. za dotaci, 
kterou jsme opět využili na rekondičně ozdravný 
pobyt v Janských Lázních ve dnech 5. -12. květ-
na 2012. Přihlášeno bylo 33 členů, ale bohužel 3 
těsně před odjezdem omarodili. Jinak celý pobyt 
neměl chybu. I počasí nám přálo, sluníčko nám při 
procházkách prohřálo naše po zimě ztuhlá těla. 
Další náplní dne byly rozcvičky, cvičení a masáže. 
Řekli jsme si něco o zdravé výživě a 2 krát jsme 
si byli zaplavat. Přišla k nám i pracovnice z Meyry 
a ukázala nám všechny dostupné kompenzační 
pomůcky, vozíky atd. Zároveň poradila i kde co 
sehnat. Také jsem měli dva pěkné společenské 
večery. První byl ,,Kloboukový“ a druhý rozlučko-
vé posezení. Všem se pobyt moc líbil a nechtělo 
se nám ani odjíždět. 

J.Šmelhausová, místopředsedkyně ZO SPCCH

Děkujeme za  krásné besídky, které nacvičily 
děti pod vedením učitelek z  MŠ Slunečná a  MŠ 
Strž ke  Dni matek. Jejich vystoupení 15. května 
v Domech s pečovatelskou službou v ulici Elišky 
Krásnohorské a  Sadové, plné krásných tanečků, 
písniček a  básniček, všechny dojalo a  potěšilo 
srdce babiček (a maminek), které tu bydlí. 

Zuzana Masopustová, vedoucí DPS v Sadové

uzAVřENÉ SŇATKY
V měsíci dubnu uzavřeli ve Dvoře Králové nad 
Labem sňatek tito snoubenci:
Jaroslav Holý a Alena Palaščaková – 14.04.2012
Jiří Vosáhlo a Olga Bradnová – 21.04.2012
Michal Hepnar a Marie Burešová – 21.04.2012
Michal Filip a Iva Mannová – 28.04.2012
V obci zdobín uzavřeli manželství:
Vítězslav Mikeš a Kateřina Blažková – 13.04.2012
Tyto údaje jsou zveřejněny na  základě souhlasu 
snoubenců.

juBILEA A VíTÁNí OBČÁNKů
Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 9 no-
vorozených občánků našeho města.

Členové komise pro občanské záležitosti navští-
vili při životních jubileích v  březnu 26 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavily 
3 manželské páry stříbrnou svatbu a 2 páry zlatou 
svatbu. 

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ
VzPOMíNKA
Dne 15. června 2012 vzpomeneme na 100. nedo-
žité narozeniny našeho milovaného tatínka pana 
Josefa Mocka, dlouholetého zaměstnance druž-
stva Hygie. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají rodiny Lukáčova, Mockova 
a Skořepova

Máte doma starou fotografii, která ješ-
tě nebyla v naší soutěži a myslíte, že by 
byla pro naše čtenáře zajímavá? 

Pošlete nám ji oskenovanou e-mailem 
nebo zaneste osobně do redakce novin 
na městském úřadě na náměstí TgM. 
Rádi ji s vaším komentářem zařadíme 
do soutěže. 

Ing. Kateřina Sekyrková
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CMYK STRÁNKA

„Na  zelenou“ - tak se jmenuje projekt základní 
školy a praktické školy, který byl podpořen Nadací 
Partnerství a Revolvingovým fondem Ministerstva 
životního prostředí České republiky. Tímto projek-
tem se snažíme o  zlepšení bezpečnostní situace 
chodců v blízkém okolí naší školy.
U  žáků vytvoříme dovednosti vedoucí k  jejich 
vyšší bezpečnosti v  dopravním provozu. Úřed-
níkům a  odpovědným zástupcům předložíme 
na závěr projektu dopravní studii, která definuje 
problémová místa v okolí školy a navrhne jejich 
odstranění. Problémová místa chceme postupně 
mapovat následujícími kroky:
V  měsíci květnu máme připravené vytváření 
třídních map společně s  výukovými programy 
na dopravním hřišti a bezpečnostní akcí ve spo-
lupráci s městskými strážníky. V dopravní výuce 
budeme pokračovat i po prázdninách.
V červnu dokončíme školní mapu dopravně ne-

bezpečných míst, kterými procházejí naši žáci 
i učitelé při své každodenní cestě do školy. Zjis-
tíme, jakým způsobem se všichni do  školy do-
pravují a jak by se chtěli dopravovat. Vytvořenou 
mapu veřejně předáme projektantovi k vytvoře-
ní dopravní studie.
V září a říjnu se pod vedením lektorů ze Středis-
ka ekologické výchovy SEVER Hradec Králové 
seznámíme s  uhlíkovou stopou a  udržitelností 
dopravy.
V  listopadu vznikne školní plán mobility. Před-
stavíme a  projednáme dopravní studii, kterou 
předáme nejen zástupcům městského úřadu. 
Vyvineme tlak na úřady, aby opatření navržená 
ve studii byla realizována. 
Průběžné informace z realizace projektu zveřej-
ňujeme na stránkách školy www.zvsdk.cz.

Mgr. Jana Vojtěchová

PROjEKT PRO zVýšENí DOPRAVNí BEzPEČNOSTI šKOLÁKů DEN zEMĚ NA fARMĚ
V pátek 20. dubna se žáci 3.C a 3.D spolu s dět-
mi z MŠ JUTA vydali oslavit Den Země na farmu 
na Hrubých Lukách, do prostředí rodinného pen-
zionu manželů Reilových. 
Zde bylo pro ně připravené dopoledne plné her, 
soutěží a hlavně setkání s domácími zvířaty. Kro-
mě oblíbených pejsků a kočiček si tu každý mohl 
zblízka prohlédnout stádo ovcí, pochovat jeh-
ňátko, pohladit koně, nakrmit poníka nebo osly. 
Mnohé z  dětí tato zvířata vidělo jen v  televizi, 
proto některé překvapilo, jak velká ve skutečnos-
ti jsou a jak hlasitě se ozývají.
Pod trpělivým vedením paní Reilové se děti do-
věděly, jak život na farmě vypadá a jak je potřeba 
o zvířata pečovat. Mnozí si pak uvědomili, že to 
není jen zábava, ale i každodenní práce a odpo-
vědnost.  

Diana Kotová
učitelka ZŠ Schulzovy sady

Díky vítězství v  okresním finále prestižní sportovní 
soutěže Pohár ministra školství ve florbalu postou-
pili žáci ZŠ Strž do krajského eliminačního kola o re-
publikové finále konané 19. dubna 2012 v Jičíně. 
Tohoto finále se zúčastnilo 10 nejlepších družstev 
Královéhradeckého kraje, která byla rozdělena 
do dvou skupin. Vítězové skupin se utkali o cel-
kové postupové místo do Top 10 nejlepších týmů 
Čechy Západ. Družstva na druhých místech spolu 
sehrála utkání o třetí místo, které bylo odměněno 
i medailemi a nádherným pohárem. 
Žáci ZŠ Strž postupně museli v  závěrečném 
utkání ve  skupině porazit dosud neporažené 
družstvo Čtyřky Jičín o tři branky, aby se dostali 
do  finále. Zaskočeného favorita celého turnaje 
dostali pod tlak a brzy si vytvořili dvoubrankové 
vedení. Bohužel další slibné šance již neproměni-
li, a tak na ně zbylo utkání o třetí místo s druhým 
celkem skupiny B ZŠ Kostelec nad Orlicí. V dobře 
rozehraném utkání si v samotném závěru vybrali 
slabší chvilku, ve které se soupeři dvěma slepe-
nými brankami podařilo vyrovnat. O vítězi se roz-
hodovalo v nájezdech. Žáci ZŠ Strž měli pevnější 
nervy, a tak po vítězství 3:2 byli při slavnostním 
nástupu dekorováni bronzovými medailemi. 
Tohoto úspěšného výsledku dosáhli tito hráči: 
Lánský Tomáš, Picha Lukáš, Hofman Vratislav, 
Zákravský Jan, Janeba Marek, Bezstarosti Ondřej, 
Jäger Lukáš, Bělohoubek Vojtěch, Černý Tomáš, 
Málek Daniel, Furmánek Roman a Bark Jaromír.

Falta Miloslav, vedoucí družstva ZŠ Strž 

CENNÉ BRONzOVÉ MEDAILE 
PRO fLORBALISTY zE zš STRŽ

Ve čtvrtek 19. dubna byla v galerii Zdeňka Buria-
na v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem zahájena 
výstava dětských výtvarných prací již VIII. ročníku 
výtvarné soutěže Zvíře není věc, které se letos zú-
častnilo 43 škol z celé republiky a odborná porota 
vybírala ze 721 prací.
Soutěž pořádá Hankův dům ve  spolupráci se 
ZOO a každoročně záštitu přebírá starosta měs-
ta, letos opět paní Mgr.  Edita Vaňková, která 
ocenění a  diplomy spolu s  paní ředitelkou zoo 
RNDr. Danou Holečkovou předávala. Jako každý 
rok byl přítomen kreslíř a  výtvarník pan Miro-
slav Barták, předseda odborné poroty. Na  dál-
ku všechny přítomné a  hlavně děti pozdravil 
spisovatel a básník pan Pavel Šrut, autor motta 
do soutěže. 
Celkem bylo oceněno 39 mladých výtvarníků. 
Někteří z nich přijeli až z Písku, Strakonic, Prahy, 
Mostu a dalších vzdálených měst. Místní občany 
může těšit, že dvorské školy se umístily na před-
ních pozicích, zejména práce dětí ze ZŠ Podharť 
a ZUŠ R. A. Dvorského. Výsledky jsou zveřejněny 
na webu Hankova domu (hankuv-dum.cz - Ak-
tuality). 
Výstava dětských prací potrvá ve dvorské zoo až 
do 30. června 2012. Za hodnotné ceny do soutě-
že děkujeme všem sponzorům.

Vanda Kotíková 
Hankův dům

ÚSPĚCH KRÁLOVÉDVORSKýCH šKOL V SOuTĚŽI zVířE NENí VĚC

OSLAVY 100. VýROČí zALOŽENí zš SCHuLzOVY SADY
ZŠ Schulzovy sady oslavila v  sobotu 18. května 
100 let od svého založení. Od rána do odpoledne 
přicházeli nejen bývalí žáci školy, aby si zavzpomí-
nali na školní léta prožitá právě v lavicích největší 
školy ve městě.
Návštěvníci se mohli zapsat do připravených ar-
chů se jmény absolventů, prohlédnout si nové 
i  historické pomůcky a  učebnice, vyzkoušet si 
dějepisné, zeměpisné i přírodovědné kvízy, vi-
dět moderní vybavení v učebnách. 
Bývalé žáky nadchly možnosti, které skýtají 
interaktivní tabule, hlasovací zařízení i  počí-
tačové učebny. S  podobným zájmem se však 
setkaly i  historické pomůcky, které provázely 
dříve narozené žáky při výuce. V učebně výtvar-
né výchovy si mohli zájemci vytvořit suvenýr, 
v učebně chemie malovali neviditelným inkous-
tem, v tělocvičně si mohli vyzkoušet hod na koš 
nebo si prohlédnout výstavu trofejí ze sportov-
ních soutěží.
S ohlasem se setkala i síň tradic, kam mohl kaž-
dý vstoupit pouze na  vlastní nebezpečí. Pod 
heslem „I  tohle jsme zažili“, si návštěvníci při-
pomněli čtyřicetiletou éru socialismu. Výtisky 
Rudého práva, obrazy znázorňující únorovou 
revoluci a  schéma třídního boje, knihy Timur 
a jeho parta, Odvážná školačka i Čuk a Gek, pio-
nýrka v kroji. Figurína v plynové masce a v pláš-
těnce s  igelitovými sáčky na  rukou i  nohou 
vyloudila na nejedné tváři úsměv a vzpomínku 
na branná cvičení. 

Panely s fotografiemi a zajímavými dokumenty 
byly neustále v  obležení. Každý chtěl objevit 
sebe nebo své blízké či známé. Největší radost 
ovšem přinášela náhodná i dohodnutá osobní 
setkání, k nimž během celého dne docházelo. 
Pro účastníky byl připraven Almanach ke  sto-
letému výročí školy, trička s  emblémem školy 
a  také drobné suvenýry v  podobě turistické 
známky, pohledů, záložek či magnetů. V  malé 
tělocvičně byl připraven bufet, kde se mohli 
zájemci občerstvit, posedět si a sdělit si své zá-
žitky. Své dojmy mnozí zapsali také do pamětní 
knihy, která bude tuto pěknou akci připomínat. 
V odpoledních hodinách byla v Hankově domě 
připravena slavnostní konference ke stoletému 
výročí školy. Zde promluvili současní i bývalí pe-
dagogové školy a také její absolventi. Celá akce 
byla zakončena koncertem pěveckého sboru 
Boni pueri.

Pavlína Špatenková
ZŠ Schulzovy sady

Žáci II. třídy (2. – 5. ročník) ZŠ a PrŠ ve Dvoře Králové nad Labem získali  za psa Fleka v kleci 2. místo v kategorii Objekty 
v VIII. ročníku celostátní výtvarné soutěže „Zvíře není věc“.  Foto: Kateřina Píšová

KALENDÁř AKCí
na webu www.dvurkralove.cz / volný čas - 
turistika je denně doplňován o nové akce 
či události. 
Pozvánky nebo propozice vašich akcí 
posílejte na mikyskova@mudk.cz, rádi je 
zveřejníme!
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zAjíMAVÉ STřELKOVÉ AKTIVITY NA POČÁTKu jARA

POD zVIČINOu BYLO V DEN OTEVíRÁNí TuRISTICKÉ SEzóNY ŽIVO
Na sobotu 5. května připravil hotel Pod Zvičinou 
program plný překvapení. Kromě králičích hodů 
a dalších specialit, na kterých si návštěvníci mohli 
pochutnat, měli děti i dospělí možnost asistovat 
u  stříhání ovcí nebo sledovat, jak se přede nit 
z ovčí vlny na kolovratu. Děti, kterým hrály obli-
čeje všemi barvami, si zaskákaly na  trampolíně, 
mohly si vyrobit originální tričko nebo šperk z ko-
rálků nebo se vydat na pomoc dračímu miminku 
najít jeho maminku lesní stezkou. Stezka v  lese 
u hotelu Pod Zvičinou zůstává i pro další dětské 
návštěvníky, kteří tam zavítají a bude je zajímat, 
jak to bylo s dračím miminkem Zvičiňáčkem.
Kdo měl chuť se trochu projít, mohl si vyjít 
po trase nahoru na Zvičinu, kdo už se nachodil 
dost, tak se mohl naopak svézt dolů autobusem 
v rámci akce Zážitky na dosah, ten den zajížděl 
k  hotelu Pod Zvičinou autobus mimořádně, 
a  dokonce zadarmo. A  protože počasí přímo 
vybízelo k výletu, byla terasa hotelu plná spo-
kojených výletníků. Sobotní program rychle 
utekl, a tak už se těšíme na další akci pořádanou 
v rámci Festivalu Pod Zvičinou 2012, Holandský 
den, který je naplánován na 16. června.

Silvie Pýchová

fotky a prezentačka, to je přece hračka
V  sérii preventivních programů probíhajících 
v  Nízkoprahovém zařízení pro děti a  mládež 
Střelka se během února a  března objevil další 
s názvem Profi-Grafik. 
Vedoucí se při něm snažili uživatelům klubu 
přiblížit svět počítačové grafiky - začali od  jed-
noduchého ovládání fotoaparátu, přes přenos 
fotografií do počítače, až k jejich elektronickému 
zpracování. Za  využití grafických programů se 
uživatelé naučili fotografie upravovat, retušovat, 
dokázali vytvářet koláže a  fotomontáže. Mohli 
pracovat samostatně nebo v  týmu; na  začátku 
si každý zvolil téma a na něj se pak zaměřil. Vý-
sledky svého snažení pak všichni zúčastnění pre-
zentovali za pomocí Power Pointu při společném 
promítání na ukončení programu. 
V  rámci programu byly zařazeny dva zvláštní 
vstupy. První se týkal používání tabletu, který 
nám předvedla jedna začínající výtvarnice, dru-
hý pak retušování fotografií. Přítomní posluchači 

z řad mládeže si tak mohli uvědomit, že nemohou 
věřit všem fotografiím v módních časopisech a že 
není možné dosáhnout dokonalosti publikova-
ných obrázků modelek.

Den Romů
Dne 12. dubna 2012 proběhlo v našem klubu Od-
poledne plné tance, hudby a zábavy u příležitosti 
Mezinárodního dne Romů, který připadá na  8. 
duben. Nechyběla píseň od  Terezy Kerndlové 
Schody z nebe v podání dětí a mládeže ze Střelky, 
své kouzelnické představení předvedl mág Magic 
Dom, poslechli jsme si koncerty dvou hudebních 
skupin, které vznikly právě v našem klubu a které 
zde pravidelně trénují. Odpoledne se vydařilo, 
mladí ukázali, že jsou opravdu talentovaní, pub-
likum se mělo na co dívat. Jen škoda, že návštěv-
níků nepřišlo víc. Děkujeme všem, kteří se akce 
zúčastnili a měli odvahu vystoupit. Až se zase ně-
jaká podobná akce bude konat, rádi vás uvidíme!

Pracovníci NZDM Střelka

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ 
SLAVOj

MOřE A PLÁŽ
nakl. Listen, 2012
Příběhy z  dalšího 
souboru edice Česká 
povídka se odehrá-
vají na prosluněných 
plážích. 
Svou povídkou při-
spěla řada známých 
současných českých 
spisovatelů – Petra 
Soukupová, Alice 
Nellis, Jaroslav Rudiš, Miloš Urban, Markéta 
Pilátová, Josef Moník, Irena Hejdová a Mag-
daléna Stárková. 

BANÁš, jOzEf:
zASTAVTE 
DuBČEKA! 
nakl. Knižní klub, 
2011

V  románu Zastavte 
Dubčeka!  podává 
ucelený obraz o spo-
lečensko-politické 
situaci v  letech, kdy 
se ujímaly i reformo-
valy myšlenky socia-
lismu. Kniha přináší řadu zajímavých faktů 
ze soukromého života rodiny Dubčekových 
a  vytváří působivý portrét nejznámějšího 
česko-slovenského politika moderních dě-
jin.  
Jozef Banáš (*1948) vystudoval zahraniční 
obchod, byl topmanažerem, diplomatem 
i  politikem. Napsal řadu komentářů, tele-
vizních inscenací, scénářů, divadelních her 
a pět knih, které se staly bestsellery.

Roční poplatky:
Děti do 15 let 50 Kč
Dospělý čtenář 130 Kč
Rodinný průkaz 160 Kč
Matky na MD, studenti, důchodci, ZTP 80Kč
Důchodci nad 70 let zdarma

Občanské sdružení za  obnovení památky ži-
dovského hřbitova Dvůr Králové nad Labem 
bylo založeno na konci roku 2008. Sdružení se 
zabývá sbírkou financí na  vybudování důstoj-
ného památníku na místě židovského hřbitova 
formou benefičních koncertů a pomocí symbo-
lických kasiček. 
Autory studie památníku jsou Ota Černý a Voj-
těch Valtr, kteří spolu s poslední žijící občankou 
židovského původu ve  Dvoře Králové nad La-
bem Evou Noskovou-Weissovou byli u založení 
sdružení. Návrh památníku vznikl v  průběhu 
realizace pomníku na  místě bývalé synagogy 

v roce 2007 na popud paní Evy Noskové a rabí-
na Normana Patze z New Jersey v USA.
Koncert na podporu obnovení památky židov-
ského hřbitova ve  Dvoře Králové se koná 29. 
června od  20:30 h v  sále ZUŠ R. A. Dvorského 
(viz příloha KdeCo). Před zahájením koncertu 
bude projekt památníku prezentován v  pro-
storách Staré radnice. Zde bude od  8. června 
oficálně k vidění v rámci výstavy Židé na Králo-
védvorsku celá prezentace s modelem 1:20. Pro-
jekt je také v elektronické podobě na www.d-k-
cemetery.cz.

Ota Černý

PODPOřTE VzNIK PAMÁTNíKu NA ŽIDOVSKÉM HřBITOVĚ

Stříhání ovcí bylo jednou z hlavní atrakcí otevírání turistické sezóny v hotelu Pod Zvičinou  
 Foto: archiv hotelu Pod Zvičinou

ILuSTRÁTORSKÁ SOuTĚŽ 
MěK Slavoj vyzývá všechny své čtenáře 
ve věku do 16 let k zapojení do ilustrátorské 
výtvarné soutěže. Namalujte zajímavé 
a originální ilustrace k básni Josefa Kainara 
„Žáby hrají na  piano“ a  přineste nám je 
do  kocne října do dětského oddělení 
knihovny. Více na www.slavoj.cz.
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Severomoravský Jeseník hostil v sobotu 5. května 
mezinárodní soutěž v  karate mládeže pod ná-
zvem Otevřené mistrovství Moravy a Slezska, kte-
ré se účastnilo 38 klubů z Čech, Moravy, Slovenska 
a Polska.
Královédvorští karatisté Dostál, Janečková, Pilař 
a Šedivá byli přihlášeni pouze do soutěže kumite, 
což se ukázalo dobrou volbou, protože závodníci 
ušetřili cenné síly pro sportovní zápas. Jako první 
nastoupil v kategorii dorostenců Pavel Pilař, který 
ale po dvou smolně prohraných zápasech obsadil 
konečné páté místo. I tak je to ale slibný výsledek 
vzhledem k faktu, že Pavel přešel do dorostenec-
ké kategorie teprve letos a oba soupeři, kteří jej 
porazili, patří aktuálně mezi české reprezentanty.
Královédvorský klub měl medailové ambice 
i v kategoriích juniorů. Ale to, co následovalo, by 
snad neočekával ani ten největší optimista. Jan 

Dostál postoupil přes nevýrazného závodníka 
z Havířova až do finále, které dotáhl do vítězného 
konce, ač mírně otřesen po přehnaném kontaktu 
soupeře. Martina Janečková měla v kategorii sou-
peřky pouze z  letohradského klubu KCK team, 
ale porazila je všechny a právem si po výborném 
výkonu odvezla rovněž zlatou medaili. Simona 
Šedivá smetla na cestě do finále své váhové ka-
tegorie závodnici z Havířova a ve finále se utkala 
s Polkou Grejner, kterou vyprovodila ze zápasiš-
tě díky několika kvalitně provedeným a  vysoce 
ohodnoceným kopům na horní pásmo. 
Všichni tři junioři tak přispěli do oddílové statis-
tiky velmi výrazným způsobem, získali pro svůj 
klub tři medaile nejvyšší hodnoty, což se naposle-
dy povedlo před dvěma lety na soutěži v Ústí nad 
Orlicí. Gratulujeme!

Petr Kocmánek

Sezóna 2012 pro mladé softbalistky oddílu SC 
Dvůr Králové nad Labem začala veleúspěšně. 
Omlazený tým žákyň do 13 let nečekaně navázal 
na  dvou prvních turnajích jarní části extraligy 
žákyň na loňský mistrovský titul ČR a zvítězil jak 
na hřišti pražských Joudrs, tak na hřištích ZŠ Jana 
Wericha. 
V  mezinárodní konkurenci dokázal hned 
v  prvním semifinálovém klání porazit tým 
z Itálie Sala Baganza 2:1 v tie-breaku a ve finá-
le převálcoval tým Trutnova 8:1 a stal se prv-
ním letošním vítězem. O víkendu 5.- 6. května 
2012 dokázal tým žákyň SC Dvůr Králové n. L. 
naplno bodovat i na „Werichiádě“. Po vítězství 
ve skupině porazil v semifinále pražský tým Sa-
BaT 8:1 a ve finále tým reprezentace Slovenska 
6:4. Získal tak již letošní druhý triumf a  vede 
tabulku s plným počtem 20 bodů.
Tým kadetek SC Dvůr Králové n. L. se také jako 
loňský Mistr ČR ve  své kategorii dal do  bojů 
za  obhajobu met nejvyšších. Také kadetky 
začaly skvěle na turnaji Joudrs Cup 16 a hned 
první turnaj ukázal, že tým nemá v  letošní 
sezóně konkurenci! Tým zvítězil v celém tur-
naji a skóre 44:0 po 6 zápasech hovoří za vše. 

Druhým turnajem sezóny extraligy kadetek 
a  největším turnajem v  této kategorii v  Ev-
ropě je po  řadu let pražská „Krčanda“, která 
patří také do systému Pony League ISF. Tento 
turnaj navštěvuje již řadu let mnoho týmů ze 
zahraničí. Mimo naší špičky zde letos hrály 
týmy z Moskvy, Litvy, Wroclawi a Žor z Polska, 
Slovenska a  další. Přesto však dominovala 
děvčata ze Dvora Králové n. Labem. Po vítěz-
ství ve  skupině narazila v  postupu do  finále 
na  tým silných děvčat z Moskvy. Vítěze urči-
la až poslední směna a  Dvůr Králové zvítězil 
4:1. Naše děvčata nedala ve  finále Wroclawi 
šanci a  po  vítězství 6:0 se stala stejně jako 
loni vítězkami. Získala tak možnost startovat 
na celosvětovém finálovém turnaji Pony Lea-
gue v USA. Skóre ze všech zápasů 96:1 hovoří 
sama za sebe. Škoda jen, že tým do USA ne-
bude moci z finančních důvodů (pro nedosta-
tek sponzorů) odcestovat. I přesto máme ob-
rovskou radost, že dívky s tak malou členskou 
základnou a  rozpočtem dokážou vyhrávat 
a prosazovat se i v Evropě.

Alan Výborný 
předseda SC Dvůr Králové n.L.

Uplynulý víkend se závodníci oddílu trampolín So-
kola Dvůr Králové n.L. zúčastnili 2 závodů v Odo-
lena Vodě. 
Sobotního Českého poháru se zúčastnili 3 zá-
vodníci – Josef Drtina, Tomáš Větvička a  Petra 
Rychterová. V  žákovské kategorii jen těsně 
uteklo finále Tomáši Větvičkovi, když na postup 
mu chybělo pouze 0,095bodu. Umístil se tedy 
na 11. místě v žácích a 16. místě celkově. Mladší 
Josef Drtina, který se na  pohárech teprve roz-
koukává, pak obsadil 16. místo v  žácích a  22. 
místo celkově. Poté přišla na řadu nejsilnější ka-
tegorie žen. V té se po roční pauze představila 
Petra Rychterová. Po slušně zaskákané povinné 
sestavě se však vloudila chybička a svou volnou 
sestavu nedokončila, čímž ztratila naději na po-
stup do finále i slušnější umístění. Skončila tak 
svůj závod po kvalifikaci na 33. místě.
V nedělním závodě – Přeboru Čech, měl oddíl 
již silnější zastoupení a i finálovou účast. V nej-
silnější kategorii dívek 10-11 let obsadila Aneta 
Zapletalová 19. místo, Josef Drtina ve  stejné 
věkové kategorii mezi chlapci pěkné 5. místo 
a Aleš Svoboda 7. místo. Starší kategorie - 12-13 
let měla také naše zastoupení. Anna Nováková 
obsadila 5. místo a Tomáš Větvička nepopulární 
místo 4. V kategorii 16 a více let jsme měli pou-
ze dívčí zastoupení – Petru Rychterovou. Ta si 
po  sobotním neúspěchu  pohlídala provedení 
sestav, zaskákala na  jistotu a  po  kvalifikačních 
kolech skončila na  1. místě. Toto umístění po-
tvrdila i ve finále. 
Na našich závodnících je stále vidět tréninkové 
„manko“. Závodní trampolíny už mají kvalitněj-
ší plachty, díky kterým závodníci dosahují pod-
statně vyšších skoků v  sestavě. Výška se totiž 
od  září 2011 započítává do  bodového hodno-
cení. A tak si dvorští závodníci až v den závodu 
zvykají na danou trampolínu, což je proti ostat-
ním oddílům, které již tyto nové trampolíny 
vlastní, značná nevýhoda. 

Zdeňka Rychterová

Taneční sezóna 2012 začala pro členy ADG (An-
geles dance group) velmi úspěšně. Letos jsme 
se zúčastnili dvou tanečních soutěží současně: 
TSR-Taneční skupina roku a TDLT- Topgal Dance 
Life Tour 2012. Na  obou projektech se podílela 
zkušená  trenérka a tanečnice Tatiana Karbanová 
společně s trenérkou Mgr. Pavlínou Kaiserovou. 
Ve  všech tanečních kategoriích jsme obsadili 
krásná medailová místa a nejúspěšnější skladby 
postupují do evropského finále! Nejen vítězné 
skladby, ale také přehled krásných výsledků bu-
dete mít možnost vidět na Velké taneční show, 
která se bude konat tradičně v prostorách tělo-
cvičny ZŠ Strž dne 20. června 2012 a na kterou 
všechny příznivce tance srdečně zveme. Další 
informace pro veřejnost jsou uvedeny na  no-
vém Facebook profilu a  na  www.angeles.cz. 
Děkujeme všem našim fanouškům za podporu 
a těšíme se na vás!!!

Angeles dance group

Na sobotu 28. dubna připravili sokolové ze Dvo-
ra Králové n. L. pro své příznivce velkou událost. 
Na zimním stadionu se konal pod záštitou mís-
tostarosty města Mgr. Dušana Kubici Okrskový 
sokolský slet, kde se čtyřem stovkám diváků 
představilo pět set cvičenců ze 14 sokolských 
jednot. Nejvíce, téměř sto cvičenců bylo z do-
mácí jednoty.
Cvičenci představili devět sletových skladeb, 
které nacvičili pro XV. všesokolský slet v Praze. 
Na cvičební ploše se střídali cvičenci všech vě-
kových kategorií, od rodičů s dětmi po seniory, 
z nichž někteří již překročili osmdesátku. Plocha 
zářila barevnými sletovými úbory, které byly 
navrženy právě pro letošní slet. Jako hosté vy-
stoupily mažoretky z místní ZUŠ.
Vystoupení se divákům líbila. Sokolové uká-
zali, že jsou na  sletová vystoupení již dobře 
připraveni. Diváci odměňovali cvičení častým 
potleskem. Okrskový slet se opravdu vydařil. 
A to nejen díky skvělému výkonu cvičenců, ale 
také díky poctivému nácviku pod vedením zku-
šených cvičitelů, nezištné práci všech, kteří se 
na přípravě sletu podíleli, a v neposlední řadě 
také díky finanční podpoře města Dvora Králo-
vé nad Labem.

P. Špatenková
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SENzAČNí ÚSPĚCHY DVORSKýCH SOfTBALISTEK NA zAČÁTKu ROKu

TřIKRÁT zLATÉ MEDAILE NA jESENíCKÉM MISTROVSTVí V KARATETRAMPOLíNY – zÁVOD ČESKÉHO 
POHÁRu A PřEBOR ČECH

Posledním, 8. turnajem byla zakončena letoš-
ní „Školní liga házené“. Celoroční soutěže se 
ve  dvou kategoriích zúčastnily ZŠ Podharť, ZŠ 
Strž, ZŠ 5. května, ZŠ Schulzovy sady.
Po  neúprosných bojích se vítězem mladší kate-
gorie (3. – 4. třída) stali žáci ZŠ Strž a ve starší ka-
tegorii (5. třídy ) nejlépe uspěli žáci ZŠ 5. května.
Vyhodnoceni byli také nejlepší střelci v obou ka-
tegoriích - u mladších zvítězil Tadeáš Paťava (ZŠ 
Podharť) s 90 vstřelenými brankami a ve starších 
byl nejlepším  střelcem  Benjamin Erben (ZŠ 5. 
května) se 165 brankami.
Medaile a ceny nejúspěšnějším družstvům i jed-
notlivým hráčům předávala starostka města 
Mgr. Edita Vaňková.

Miloš Kastner

šKOLNí LIgA HÁzENÉ

jARNí ÚSPĚCHY ANgELES 
DANCE gROuP

OKRSKOVý SLET VE DVOřE 
KRÁLOVÉ SE VYDAřIL! 

V  sobotu 19. května proběhla již tradiční Spanilá 
inline jízda ve  Dvoře Králové. Letošní účastníci 
otestovali asfaltový povrch do Kuksu. 
Skupinka tří desítek nadšenců vyrazila od Šinde-
lářské věže na Denisovo náměstí, kde si udělala 
několik koleček na  kruhovém objezdu. Musím 
říci, že řidiči stáli, drželi volant a  divili se, co že 
je to za závody na silničním kruhovém objezdu. 
Pak se skupinka vydala na  Žireckou Podstráň, 
kde proběhla časovka. Dále jsme si užívali pří-

jemné počasí a přes Žireč a Stanovice jsme do-
razili do  Kuksu. Sjezd v  Kuksu po  kostkách byl 
opravdu jen pro ty, co nemají všech pět koleček 
pohromadě. Po  jízdě na  kostkách totiž necítí 
na kolečkových bruslích vůbec nohy. Po krátkém 
odpočinku se bruslaři, cyklisté a doprovodný vůz 
vrhli zpět do Dvora Králové, přesněji do pivova-
ru Tambor, kde na ně čekalo vyhlášení výsledků 
a výborná hořká odměna. Tak zase za rok …

Aleš Kubica

KOLEČKA POHROMADĚ PROjELA DVůR I KuKS
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Magdalena Hojná z výtvarného kroužku Hankův dům získala ve výtvarné soutěži Zvíře 
není věc II. místo v předškolní kategorii. Předávání se zúčastnila ředitelka zoo RNDr. Dana 
Holečková a starostka Mgr. Edita Vaňková (více str. 9). Foto: archiv Hankova domu

Otevírání turistické sezóny na Zvičině letos doplnil svými akcemi i hotel Pod Zvičinou 
(str. 10) a oslavami v Kuksu společnost OSNADO, která přepravovala návštěvníky mezi 
těmito místy. DDM Jednička připravil program na Zvičině (foto). Foto: K. Sekyrková

V  rámci tzv. Divadelního čtyřlístku (divadlo pro děti každé čtvrtletí) přijeli do  Hankova 
domu Křemílek a Vochomůrka se 4 pohádkami z mechu a kapradí. Také na další divadelní 
sezónu je připraven program „Čtyřlístku“. Foto: K. Sekyrková

Čarodějnice a čarodějové se již po 25. slétli k budově ZŠ 5. května. Odpoledne plné sou-
těží zakončili opékáním špekáčků.  Foto: V. Vojtová

Dne 7. května 2012 položili zástupci města a České obce sokolské květiny k pomníku na 
hřbitově a u ZŠ 5. května  Foto: K. Sekyrková

Hudební, ale i  tančení obory si za  hezkého počasí zkouší před školou svoje nacvičené 
skladby. Škola cvičící venku prospívá všem stranám - žákům, oživlému náměstí i překva-
peným občanům. Foto: K. Sekyrková

Spanilá in-line jízda již patří mezi tradiční jarní sportovní akce. Letos vedla spanilá 
jízda na Kuks a časovka se projela svižně (viz foto) v Žirečské Podstráni, kde je pro ni 
ideální povrch i bezpečný prostor. Foto: K. Sekyrková

Brýle pro 3D promítání v kině Svět jsou velmi specifické a pro všední užití zcela neprak-
tické. Ovšem film ve 3D je s nimi přímo na dosah! Více o digitálním promítání na str. 5. 

Foto:  K.Sekyrková


