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Cyklisté v havlíčkově ulici 
jezdí obousměrně

Váš názor na služby MěÚ

Havlíčkova ulice vedoucí od Šindelářské věže 
k  náměstí TGM je jednosměrkou. V  druhé 
polovině května se součástí této ulice stal 
tzv. „piktogramový koridor“ pro cyklisty (foto 
na str. 12). Jedná se o první úsek komunikace 
ve  městě, kde je takto umožněna jízda 
cyklistů v  protisměru v  jinak jednosměrné 
ulici. Cyklisté ze severní části města se nyní 
dostanou na  zrekonstruované náměstí bez 
průjezdu hlavních křižovatek v  jeho okolí. 
Nezbytnou podmínkou pro bezpečné 
fungování provedeného opatření je však 
vzájemná ohleduplnost řidičů a  cyklistů 
nejen na tomto úseku.

Jan Sedláček, vedoucí ODP

Na  nádvoří MěÚ Dvůr Králové nad Labem 
proběhlo ve  dnech 20. a  22. května 2013 
dotazníkové šetření na  téma spokojenost 
občanů s  úrovní služeb městského úřadu. 
Pokud byste rádi vyjádřili svůj názor 
na  kvalitu poskytovaných služeb městského 
úřadu, máte možnost vyplnit tento dotazník 
v  interaktivní podobě na  webu města  
(www.dvurkralove.cz) do  10. června 2013. 
Děkujeme za  váš čas, který vyplnění 
dotazníku věnujete. 

Ing. Kateřina Sekyrková

Na  konci března podepsala firma OSNADO, 
spol. s  r. o., novou, dlouhodobou smlouvu 
na  provozování MHD ve  Dvoře Králové nad 
Labem. Nová smlouva obsahuje mj. nové 
standardy kvality a  bezpečnosti, čímž se provoz 
MHD výrazně zkvalitní. Důkazem je pořízení 
nového bezbariérového minibusu s  ekologickým 
pohonem na  stlačený zemní plyn (CNG). Služeb 
tohoto minibusu využívají cestující ve  Dvoře 
Králové od poloviny května.
Minibus nese typové označení Irisbus Daily 
Stratos LF33CNG, výrobcem je česká společnost 
SKD. Jedná se oproti v  minulosti používanému 
vozidlu Mercedes Benz Sprinter CityBus 
o  prostorný městský minibus s  celkovou 
kapacitou 33 cestujících (z  toho 16 míst je 
k  sezení). Díky unikátní konstrukci podvozku je 
podlahový prostor od prvních dveří až k zadním 

dveřím řešen jako nízkopodlažní (tzv. low 
floor), což umožňuje pohodlný nástup a výstup 
cestujících včetně pohybu ve vozidle. O tepelnou 
pohodu cestujících se postará v  letních 
měsících přichlazování interiéru z  klimatizace 
v podvozkové části. Úplnou novinkou je elektrický 
předehřev topného okruhu, který zajistí v  zimě 
vedle bezproblémového startu motoru již 
vyhřátý minibus i  na  prvních zastávkách MHD. 
Minibus je samozřejmě dle požadovaných 
standardů vybaven mechanickou plošinou 
u zadních dveří a kompletním vnějším i vnitřním 
informačním systémem pro cestující včetně 
LCD obrazovek. Ty zobrazují nejen informace 
o  autobusových zastávkách, ale také informace 
pro občany a návštěvníky města. Pro podnikatele 
mohou sloužit i jako reklamní médium.

Ing. Milan Kovář, ředitel OSNADO, spol. s r. o.

KVALITNější MhD – zCELA bEzbARIÉROVÁ A EKOLOgICKÁ 

Jako první si jízdu v novém minibusu vyzkoušeli členové vedení města. Bezbariérový nástup do minibusu uvítají zejména 
staří lidé a maminky s kočárky.  Foto: K. Sekyrková

zákaz podomního a pochůzkového prodeje ve Dvoře Králové nad Labem
Dne 1. května 2013 vstupuje v platnost nařízení Tržní 
řád, platný pro celé území města Dvůr Králové nad 
Labem. Zásadní novinkou, chránící královédvorské 
občany, je zákaz podomního i  pochůzkového 
prodeje zboží a služeb na území města.
Tržní řád schválila jako nové nařízení města 
Dvůr Králové nad Labem rada města na  svém 
zasedání dne 23.04.2013. Nejvýraznější změnou 
oproti stávajícímu nařízení je na  celém území 
města Dvůr Králové nad Labem zákaz:

– pochůzkového prodeje zboží a poskytování  
 služeb 
– podomního prodeje zboží a  poskytování 
služeb, kdy je bez předchozí objednávky 
nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby 
uživatelům v bytech, domech a v budovách.
Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení jsou 
oprávněni provádět pracovníci odboru obecní 
živnostenský úřad, telefon: 499  318  126 (nebo 
koncová čísla 118 a  115) a  strážníci městské 

policie (MPDK), tel: 603  237  858, 499  320  520.  
V  případě nepřítomnosti bude hovor vedený 
na  pevnou telefonní linku přesměrován 
do mobilního telefonu hlídky – poplatek hradí 
MPDK. 
Celé znění předpisu naleznete na webu města 
www.dvurkralove.cz (v sekci Radnice – Předpisy 
města – Nařízení).

Hana Pokorná, 
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (OŽÚ)
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zATEpLENí DOMu S pEČOVATELSKOu SLužbOu „SADOVÁ“ 

Mš Dvořákova se v létě dočká  
nové fasády

V prvních  květnových  dnech   byly   firmou MATEX 
HK, s. r. o., zahájeny  práce   na druhé etapě zateplení 
domu s pečovatelskou  službou v ulici Sadová, který 
se nachází u parku Schulzovy sady. 
V  loňském roce bylo provedeno  zateplení 
fasád západní části obytného objektu, došlo 
k  zateplení střechy a  hlavně byly nově vyzděny 
lodžie a  provedena výměna oken i  dveří 
v bytových buňkách jedné strany obytné budovy 
(směrem k městu).
V  letošním roce dojde ke  stejné úpravě lodžií 
druhé části obytného bloku, zateplí se spojovací 
krček včetně  střechy i  společenská  část 

domu s  pečovatelskou službou. S  využitím 
zkušeností z  loňského roku je použit  jiný  
postup  při úpravách lodžií, který by měl být 
k  obyvatelům ohleduplnější  a  měl by zajistit, 
aby práce ve  vlastních bytech proběhly rychleji 
a obtěžovaly by obyvatele domu  po kratší dobu. 
Uvedené práce budou ukončeny do  30. září  
letošního roku s  vynaložením investičních 
nákladů ve výši 2,8 milionů korun. Tato investiční 
akce využívá finanční  podpory z  Operačního 
programu Životní prostředí a  dotaci z  Fondu 
soudržnosti Evropské unie.

Ing. Jan Fíla, odbor RIM

Po  dobu letních prázdnin bude provedena 
tolik očekávaná rekonstrukce fasády objektu 
mateřské školy v  Dvořákově ulici. Akce bude 
realizována ve dvou etapách v letech 2013 a 2014. 
Při rekonstrukci bude provedena hydroizolace 
obvodových stěn, výměna oken a oprava omítek 
včetně nátěru. Předpokládaná hodnota celé 
rekonstrukce je 2.880.000 Kč bez DPH.

Tomáš Machek , odbor RIM

Také letos využijeme v letních měsících prázdné 
školní budovy B ZŠ Schulzovy sady k pokračování 
stavebních úprav. Během prázdnin tak 
v  suterénu budovy vznikne multifunkční 
místnost s  kabinetem a  sociálním zařízením, 
která bude využívána jako školní klub, třída pro 
pracovní výchovu a pro zájmovou činnost žáků 
školy. Předpokládaná hodnota opravy této části 
suterénních prostor je 1.900.000 Kč bez DPH. 

Nová multifunkční místnost  
v zš Schulzovy sady budovy b  

Aktivní maminky z  městské části Zboží přestaly 
sedět se založenýma rukama a s petičním archem 
oslovily město, zda by pomohlo s  vybudováním 
dětského hřiště v této městské části. 
Město sice se svojí žádostí o  nadační příspěvek 
na  vybudování Areálu pro trávení volného času 
Nadaci ČEZ letos neuspělo, avšak uvolní ze 
svého rozpočtu 100.000Kč na  nové a  bezpečné 
herní prvky pro děti. Kromě městských peněz 
pomohou s budováním hřiště také sponzoři, ale 
hlavně samotní rodiče svoji dobrovolnickou prací. 
V přirozeném centru Zboží se v blízkosti kapličky 
na  veřejném prostranství nachází asfaltová 
herní plocha využívaná nejen amatérským 
nohejbalovým týmem Kopačky. Vyčištění herní 
plochy od  lišejníků před novým nalajnováním 
provedl bezplatně Jan Krajcar – EKOTERN. 
Sponzorským darem Pavla Hausera je nalajnování 
herní plochy pro nohejbal a  volejbal a  pořízení 
sady objímek na  sloupky s  napínákem sítě 
a ukazatele skóre.
Houpadlo na  péru a  prolézačku s  houpačkou, 
skluzavkou, lezeckou stěnou a lanovým žebříkem 
dodá firma Flora Servis, s  .r. o. Rodiče přislíbili 
svépomocí vybudování nezbytné dopadové 
plochy z kačírku pod herní prvky, za což jim náleží 
velký dík. 
Máte-li vůli a chuť přiložit ruku k dílu či přispět 
finančně na  materiál, neváhejte se obrátit 
prostřednictvím odboru RIM (Ing.  Veronika 
Tomková, e-mail: tomkova.veronika@mudk.cz, 
499 318 144, 734 267 295) na místní aktivní rodiče. 
Jakákoliv pomoc bude příjemným povzbuzením.

Ing. Veronika Tomková, odbor RIM

VE zbOží buDE NOVÉ 
DěTSKÉ hřIšTě

V dubnu zorganizovalo naše město úklid příkopů 
u  příjezdových komunikací do  města. Akce se 
zúčastnil Klub Natura při zdejším gymnáziu a TJ 
Sokol Žireč. Úklid proběhl na  trasách o  celkové 
délce 64 km. Členové Klubu Natura a  TJ Sokol 
Žireč naplnili odpady celkem 110 pytlů. Odvoz 
odpadu zajistili pracovníci Správy a údržby silnic 
Královéhradeckého kraje. 
Akce byla velmi kladně hodnocena občany nejen 
našeho města, ale i z okolí. Věříme, že tento jarní 
úklid bude mít i výchovný efekt – student, který 
několik slunečných dnů strávil úklidem odpadků, 
je pravděpodobně nikdy nebude vyhazovat tam, 
kam nepatří. Tímto bych chtěla poprosit i  vás 
všechny ostatní, abyste se chovali tak, aby příští 
rok po vás nemusely uklízet vaše děti nebo děti 
vašich příbuzných a známých. 

Ing. Eva Šírková, odbor ŽP

Úklid příkopů v okolí města

Cyklistům se blýská 
na lepší časy
Současný stav cyklistické infrastruktury pro občany 
města i  turisty neodpovídá potenciálu, který 
Dvůr Králové nad Labem a  jeho okolí nabízí. Tuto 
situaci bychom rádi změnili. Rozhodli jsme se proto 
uspořádat na toto téma otevřenou diskusi a přizvat 
k ní širokou i odbornou veřejnost. 
Otevřená diskuse proběhla dne 30. května 
za  přítomnosti dopravního projektanta 
Ing.  Zbyňka Sperata Ph.D., který se specializuje 
na  problematiku cyklistické infrastruktury také 
jako člen týmu národního cyklokoordinátora.  
Výstupy a podněty z diskuse budou sloužit jako 
základ pro zpracování koncepčního dokumentu 
(generelu) zaměřeného na  systematickou 
podporu a  zlepšování podmínek cyklodopravy 
ve  městě. O  závěrech z  této diskuse a  dalších 
krocích učiněných v  této oblasti vás budeme 
průběžně informovat v Novinách královédvorské 
radnice, tak i na  internetových stránkách města 
www.dvurkralove.cz.

Mgr. Dušan Kubica, místostarosta

V  dubnu byly majitelům nemovitostí doručeny 
složenky k  platbě daně z  nemovitosti. Bohužel 
při zpracování dat předaných Finanční správou 
ČR došlo u  dodavatele k  chybnému zadání 
dynamického datového pole (číslo účtu), které se 
kontrolou nepodařilo odhalit. 
Jedná se o mimořádné selhání lidského faktoru, 
za které se dodavatel omluvil Finanční správě ČR 
a  také všem majitelům nemovitostí. Nejpozději 
do 24. května byly rozdistribuovány nové složenky 
se správným účtem. Pro Královéhradecký kraj 
se jedná o  č. ú.: 7755-77626511/0710. Finanční 
správa ČR se veřejnosti za  vzniklé potíže ještě 
jednou omlouvá. Podrobnější informace 
k  placení daně z  nemovitostí naleznete také 
na  webových stránkách Finanční správy ČR  
www.financnisprava.cz v záložce „Placení daní“.   

Ing. Petra Homolová
Generální finanční ředitelství

Chybné složenky 
pro placení daně 
z nemovistosti

pozvánka na zastupitelstvo města
Zveme všechny občany na 18. Zastupitelstvo města 
Dvůr Králové nad Labem, které se bude konat 6. 
června v sále Hankova domu od 15:00 hod. 
Program je zveřejněn na  úředních deskách 
města, webových stránkách www.dvurkralove.cz 
a  na  recepci MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 
Zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové 
nad Labem je veřejnosti přístupné.

Ing. Kateřina Sekyrková

Nebezpečí radonu spočívá v tom, že není vidět ani 
cítit, vážně však poškozuje dýchací cesty a  plíce. 
Po  kouření představuje právě radonové záření 
nejvýznamnější příčinu rakoviny plic. 
Pokud si nejste jisti, zda vás ve  vašem domě či 
bytě neohrožuje škodlivý radon, můžete si jeho 
přítomnost nechat změřit zdarma. Umožňuje to 
speciální státem hrazený „Radonový program 
ČR“. Zároveň lidé mohou prostřednictvím 
Královéhradeckého kraje žádat i  o  dotaci 
na ozdravná protiradonová opatření.
„V  případě, že při měření budou naměřeny 
vysoké hodnoty, poskytuje stát za stanovených 
podmínek finance na  odstranění nebezpečí 
plynoucích z  přítomnosti radonu. Žádosti 
o  dotaci, která může činit až 150 tisíc korun 
na jeden byt, vyřizují pracovníci Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje,“ uvedl náměstek 
hejtmana Otakar Ruml. Státní dotaci je možné 
obdržet teprve po  provedení ozdravných 
opatření a následné kontrole jejich účinnosti.
Informace o  bezplatném měření radonu 
jsou k  dispozici na  internetových stránkách  
www.radonovyprogram.cz či na  stavebních 
úřadech a  krajském úřadu. Obyvatelé 
Královéhradeckého kraje se s  žádostí o  měření 
mohou obracet přímo na  Státní ústav radiační 
ochrany e-mailem radon@suro.cz nebo na  tel.: 
498 652 713. 
žádosti o  dotace vyřizuje Odbor regionálního 
rozvoje, grantů a  dotací Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje (kontaktní osoba: 
Lucie Feuchter, lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz, 
tel.: 495 817 486). 

Jiří Hošna

MěřENí VýSKYTu RADONu 
V bYTě zDARMA

Letošní 17. ročník Ceny Františka Šťastného se 
pojede ve dnech 22. a 23. června. 
Pro občany Dvora Králové nad Labem tento 
závod přináší i  jistá dopravní omezení, která 
začínají na trati platit v sobotu od 6:30 hod. Dále 
se v 7:00 hod. pro motoristy okruh zcela uzavře 
a  otevře se pro běžný provoz až v  19:00 hod. 
V neděli se uzavírá v 8:00 hod. a otevírá v 18:00 
hod. Ty obyvatele, kteří chtějí vycestovat ven 
z města, prosíme, aby si vyvezli auta mimo okruh.
V mimořádných případech se obraťte na vedoucí 
pořadatelů na úsecích, kteří mají vysílačky a jsou 
ve  stálém spojení s  ředitelem závodu. Poznáte 
je podle oranžových kombinéz. Další informace 
najdete na www.old-racing.cz.
Divákům přejeme hezký zážitek ze závodů.

Oldřich Prokop
O.R.C. Dvůr Králové nad Labem

hřmící motocykly a sidecary 
opět v ulicích našeho města – 
Královédvorský okruh 2013
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KřIžOVATKA NA NÁMěSTí REpubLIKY SE zKLIDňujE Workshopy klubu Labyrint nalézají 
a rozvíjí talenty
Jsme hrdí na  to, že jsme mohli stát u  zrodu 
a  být nápomocni vzniku kapely skládající se 
především z  otce a  jeho dětí. Rodina využívá 
hudební workshop k trpělivému a pravidelnému 
trénování. Svůj um nám předvedli mimo jiné 
i na Dni Romů, kde se spolu s taneční skupinou 
Black Power stali hlavními aktéry. Děvčata z  již 
zmíněné taneční skupiny nacvičila tance, se 
kterými se vydala na soutěž do Hradce Králové 
a vytančila si krásné 3. místo! 
Na  tvořivých workshopech si děti se svými 
rodiči vyrábí různé předměty, učí se výtvarným 
technikám, rozvíjí svoji tvořivost. Při hravých 
workshopech spolu rodiny hrají různé stolní 
hry, fotbálek, kulečník apod. Při všech typech 
workshopů rozvíjíme iniciativu a  kreativitu 
dětí i  rodičů, všichni mohou přijít s  návrhem 
na výrobek, hru, hudební či taneční aktivitu. 
K  dnešnímu dni navštěvuje klub Labyrint 10 
rodin. Věříme, že činnost, kterou zde děláme, je 
potřebná a smysluplná. 

Bc. Michaela Janečková 
 sociální pracovnice farní charity

Počátkem května bylo do  nepřehledné křižovatky 
na  náměstí Republiky (Karlov) umístěno plastové 
mobilní značení, které má za  úkol zklidnit provoz 
motorových vozidel a  zvýšit bezpečnost chodců 
na tomto dopravně vytíženém místě. 
Dočasné úpravy se projevují zkrácením přechodu 
pro chodce a  tím i  ke  zlepšení rozhledových 
poměrů pro řidiče. Pokud se osvědčí, budou 
zahájeny přípravy na  realizaci konečné úpravy 
prostoru křižovatky.

Podnětem k  těmto úpravám byly výsledky 
projektu nadace Partnerství „Na  zelenou – 
bezpečně do  školy i  ze školy“, do  kterého se 
zapojila v loňském roce Základní škola a Praktická 
škola Dvůr Králové nad Labem. Cílem projektu 
bylo zmapování nebezpečných míst nejen v okolí 
školy, ale také na cestách městem. 

Jan Sedláček
vedoucí ODP

Od 8. dubna 2013 zahájilo v Trutnově svou činnost 
Středisko výchovné péče (SVP) Varianta. Jeho služby 
jsou určeny pro rodiny s dětmi nejen z Trutnova, ale 
například i z Královédvorska. 
SVP je podle zákona č. 109/2002 Sb. školským 
zařízením pro preventivně výchovnou péči. 
Poskytuje tedy všestrannou preventivní 
speciálně-pedagogickou péči a psychologickou 
pomoc dětem s  rizikem či s  projevy poruch 
chování a  negativních jevů v  sociálním vývoji 
a  dětem propuštěným z  ústavní výchovy při 
jejich integraci do společnosti. 
SVP Varianta v  Trutnově je jako ambulantní 
preventivně výchovné zařízení samostatnou 
součástí dětského diagnostického ústavu 
střediska, výchovné péče, základní školy a školní 
jídelny v Hradci Králové. 
Služby jsou poskytovány bezplatně. Rodiče nás 
mohou kontaktovat telefonicky každý všední 
den od 8:00 do 16:00 hod., a to na tel.: 491 521 519, 
731 389 631 či e-mailu: svp.varianta@seznam.cz.
Kontaktní osoby jsou V. Maixnerová a   
Mgr. E. Hrušková. Více na www.ddu-hk.cz.

Bc. Eva Hetfleišová, sociální pracovnice

Středisko výchovné péče Varianta

Farmářské trhy ve Dvoře Králové na náměstí se koná 
každé úterý od  Velikonoc do  Vánoc od  8:00 hod.  
Letos byly posunuty trhy s  kulturním programem 
na 30. dubna. Programem vás proto provedly malé 
čarodějnice z DDM Jednička. 
Šikovné děti z  moderátorského kroužku pod 
vedením pí.  Hanušové nejenže moderovaly 
na  podiu, ale také vyplňovaly anketní lístky 
a nakonec vylosovaly výherce ankety.
V anketě jsme se ptali na to, co vám na farmářském 
trhu nejvíce chutná, co kupujete nejčastěji, ale 
také na  to, co byste na  trhu ještě rádi přivítali. 
Odpovědi v podstatě souhlasily s našimi poznatky. 
Lidé na trhu nejvíce kupují chléb, pečivo a uzeniny 
a na trhu by přivítali více zeleniny a ovoce, mléko 
a  více mléčných výrobků. Co nás překvapilo, to 
byly bylinné čaje a  bylinky. Sortiment zeleniny 
a  ovoce se nám od  konání Majálesu již rozrostl 
a  věříme, že i  dále se sezónou bude přibývat. 
Farmáře s  mlékem a  mléčnými výrobky stále 
hledáme.  Bylinné čaje, bylinky a masti se na trhu 
objevují nepravidelně a  budeme se snažit vyjít 
zákazníkům vstříc a více je zvát.
Hudební a  veselý program zajistila dechová 
hudba Podzvičinka, posluchačů i  nakupujících 
bylo plno. Na  trh přijela pozvat návštěvníky 
zoologická zahrada se živým hadem a  také 
živá hospodářská zvířátka z  malé farmy Grunt 
Eldorádo. Některá zvířata byla natolik ochočená, 
že se mohla volně pohybovat mezi lidmi a zvláště 
děti z nich byly nadšené. 
Živá hospodářská zvířata je možné na  trhu 
i  prodávat, a  tak se s  nimi setkáte i  mimo 
kulturní program. Vloni se prodávaly slepičky 

Farmářské trhy budou nabízet i živá zvířata

potravinová pomoc
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 
Labem zřídila na  základě usnesení rady města ze 
dne 29. května 2012 tzv. „potravinovou banku“ 
v rámci Domu Žofie. 
Potravinová výpomoc slouží především 
uživatelům našich sociálních služeb, kteří 
se ocitnou v  tíživé životní situaci a  nemají 
prostředky na  nákup základních potravin. Aby 
mohla být pomoc adresná, efektivní a motivující, 
je uživatelům poskytována na  základě Plánu 
pomoci.
Tuto pomoc je možné poskytnout díky dárcům, 
kteří chápou složitou situaci některých našich 
spoluobčanů. V  této souvislosti bych chtěla 
poděkovat firmě Katka a spol. pekařství, s. r. o., 
a  zejména jednatelce paní Kateřině Faltusové 
za její velmi vstřícný přístup. Na základě darovací 
smlouvy mají uživatelé každý den chléb a pečivo. 
Vážení čtenáři, pokud byste měli chuť (a mohli) 
pomoci, kontaktujte, prosím, vedoucího Domu 
Žofie, PhDr.  Petra Prokopa (tel.: 734  684  104). 
Za případnou pomoc srdečně děkujeme. 

Bc. Marcela Hauke, 
ředitelka

a  vietnamská prasátka, uvidíme, co přinese 
letošní rok. Rádi bychom nabídli prostor 
na  trhu pro prezentaci místním spolkům. 
Pokud se chcete pochlubit svou činností, 
nalákat nové členy apod. spojte se s  námi. 
Informace, kontakty a  spousty fotek z  trhu, 
ale hlavně aktuální nabídku na  trh najdete  
na www.kralovedvorsketrhy.cz. 

Jasenka Kohoutová 
 Bokouš, o. s.

Se Dnem dětí je spojeno mnoho zajímavých akcí. 
K  těm patří i 4. ročník Výstavy papírových modelů 
doplněnou o  známé plastové modely aut značky 
Monti System. Výstava se koná v  Hankově domě 
od 31. května do 2. června 2013 (9:00–17:00 hod., 
v  neděli do  14:00 hod.). Vstupné je 20 Kč / dospělí, 
10 Kč / dítě. 
Na  výstavě budou ke  zhlédnutí zejména 
modely dopravní techniky v  různých měřítcích, 
nejvíce modelů již tradičně v  měřítku 1:100 
(stokrát zmenšené oproti originálům). Mezi další 
vystavované modely patří například architektura, 
vojenská technika, letecká a  kosmická technika, 
diorámata, dětská tvorba (včetně modelů 
kroužku při ZŠ Dubenec a ZŠ Maršovská Teplice), 
lodě a lokomotivy.
Přijďte se podívat na  krásné modely a  užít si 
příjemný den v  zajímavém prostředí. Na  místě 
bude možné papírové modely i  zakoupit či 
objednat. Doplňková výstava Monti System je 
k vidění pouze v sobotu. 

pOzVÁNKA NA VýSTAVu 
pApíROVýCh MODELů

Podoba přechodu pro chodce na náměstí Republiky před a po instalování přenosného značení  Foto: K. Sekyrková
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jak by třídění odpadů vypadat 
nemělo...

TEChNICKÉ SLužbY INFORMují

Nemáte kontejnery na tříděný 
odpad příliš daleko? 

Na fotografii zachycená hromada odpadu, která 
obsahuje papír, plasty i  směsný komunální 
odpad, se nachází na  stanovišti kontejnerů 
na tříděný odpad v Čechově ulici.
Do  barevných kontejnerů lze odkládat 
pouze papír, nápojové kartony, sklo a  plasty 
(a  na  některých stanovištích i  elektrozařízení 
a textil). Další odpady (např. textil, obuv, objemný 
odpad) mohou občané města zdarma odevzdat 
ve sběrném dvoře v Seifertově ulici. 
Pro směsný komunální odpad musí mít každá 
nemovitost zajištěnu nádobu (popelnici) 
na  zbytkový komunální odpad. V  případě 
naplnění barevných kontejnerů je i  využitelné 
odpady (papír, nápojové kartony, sklo a  plasty) 
zakázáno odkládat mimo kontejnery. Tyto 
odpady je třeba odnést na  jiné stanoviště, 
do  sběrného dvora, případně počkat, až budou 
kontejnery vyvezeny (termíny svozů – plasty: 
pondělí a čtvrtek, papír: pondělí nebo úterý).
Vzhledem k  tomu, že na  stanovišti kontejnerů 
v  Čechově ulici byl zjištěn nepořádek již 
opakovaně, budeme ve  spolupráci s  městskou 
policií toto stanoviště (a v případě potřeby i další 
problematická stanoviště) sledovat pomocí 
fotopasti. Fotoaparáty reagují na  pohyb a  umí 
posílat snímky strážníkům městské policie 
e-mailem nebo na mobilní telefon. Hlídky potom 
vidí, co se u  kontejnerů děje, a  vědí, kam mají 
vyrazit.
Upozorňujeme občany, že odkládání odpadů 
mimo kontejnery je přestupkem dle § 47 písm. h) 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném 
znění, za který lze uložit pokutu do 50.000 Kč. 

V  současné době připravujeme rozšíření počtu 
stanovišť kontejnerů na separovaný sběr papíru, 
skla a  plastů. Pokud se domníváte, že někde 
na  území našeho města tyto kontejnery chybí, 
příp. bývají často přeplněny, kontaktujte prosím 
odbor životního prostředí městského úřadu 
(náměstí T. G. M. 59), tel.: 499  318  121, e-mail: 
sirkova.eva@mudk.cz. Vašim podnětům se 
budeme snažit v rámci možností vyhovět. 

Ing. Eva Šírková
odbor ŽP 

Údržba a opravy komunikací
Proměnlivé počasí výrazně 
ovlivnilo naše práce 
v  průběhu měsíce dubna. 
Jen, co přestalo sněžit, 
nastoupily další rozmary 
se střídajícími se dešti, 
což jste jako občané určitě pocítili na  stavu 
nezpevněných komunikací. Kde to jde a  má 
smysl, tak provádíme úpravy. Na  řadě míst 
však již ani není místo pro příkopy a  pak nelze 
zamezit tomu, aby voda ničila cesty. Začali jsme 
rovněž opravovat asfaltové komunikace, kde 
na  některých vybraných místech aplikujeme 
technologii výspravy recyklovaným asfaltem. 

Takto jsme pracovali v  Klicperově a  Presslově 
ulici, kde jsme provedli i menší úpravu chodníku, 
stejně jako v ulici 17. listopadu. Již po několikáté 
jsme také upravili povrch parkoviště v  ulici 
J. Hory. Pro motorová vozidla jsme bohužel 
museli kvůli jeho žalostnému stavu uzavřít 
most od Kauflandu směrem na Hrubá Luka. Více 
najdete na našem facebookovém profilu.

Odpadové hospodářství
V  17. a  18. týdnu nás postihlo několik poruch 
svozových vozů komunálního odpadu. Vše jsme 
řešili operativně, aby se to občanů dotklo co 
nejméně. Za potíže s tím spojené se dodatečně 
omlouváme. Jistě jste si také všimli, že jsme měli 
zpoždění s  napuštěním kašny se Zábojem, což 
bylo způsobeno její netěsností. 
Náměstí T. G. M. také dostalo a  ještě dostane 
doplňkovou květinovou výzdobu. Ve  Verdeku 
jsme položili novou střechu na hřbitovní márnici. 
Dále jsme se podíleli na  technickém zajištění 

Majálesu a  zrenovovali jsme skatepark, který 
jsme převzali do naší správy. 

Správa zelených ploch
V  plném vytížení už je i  naše flotila sekacích 
mechanismů, ve  které máme dva nové stroje. 
Brzy po  odeznění zimy jsme se začali potýkat 
s  plevelem na  chodnících a  jiných místech. 
Letos jsme tuto chemickou válku vyhlásili včas, 
ale i  přesto se budeme s  touto problematikou 
potýkat až do  podzimních měsíců. Jarní mrazy 
brzdily naši práci na  trávníku stadionu. Kvalitu 
trávníku se nám sice dařilo pomalu zlepšovat, 
ale bohužel chybí další tréninkové plochy, takže 
se nadále potýkáme s problémem udržet trávník 
v provozuschopném stavu pro naše mužstva.

Koupaliště
Rekreační a  dětský bazén na  koupališti dostaly 
nové nátěry, proběhly úpravy dlažeb, připravili 
jsme nová místa pro občerstvení. Stále 
pracujeme na  areálu minigolfu, který bude 
zprovozněn do hlavní sezóny. Máme vizi nabídky 
tamních sportovišť i  mimo sezonu, k  čemuž 
máme přislíbené i  doprovodné akce, jako je 
například aqua aerobik. Naší snahou je však, aby 
v hlavní sezoně vše běželo, jak má, takže některé 
práce budou probíhat i  po  otevření koupaliště. 
Bohužel počet týdnů v roce, kdy je lze zrealizovat, 
je opravdu malý. Děkujeme za pochopení.

Novinky e-mailem
Nedávno jsme na  naše webové stránky přidali 
možnost odběru novinek e-mailem. Stačí vyplnit 
svůj e-mail do jednoduchého formuláře v levém 
sloupci našeho webu. První newsletter rozešleme 
již brzy, tak si ho nenechte ujít.

Ing. Miroslav Petrů, ředitel TSm
www.tsdvur.cz

Vloni se poprvé uskutečnil hudební festival DéKá 
fest ve  Dvoře Králové. Vznikl jako reakce skupiny 
nadšenců a hudebních patriotů na kulturní situaci 
v regionu.
Primární myšlenkou prvního ročníku byla 
podpora sdružení usilujícího o  obnovení 
památky židovského hřbitova ve Dvoře Králové. 
Pro další ročníky je cílem hudebně kulturní 
osvěta ve Dvoře Králové. Pořádáním DéKá festu 
a  dalších koncertů chceme získávat pozornost 
a finanční prostředky na další podobnou činnost. 
Prakticky se snažíme o  vytvoření jakéhosi 
hudebního perpetua mobile. Chceme otevřít 
občanům Dvora Králové nové kulturní možnosti, 
v  neposlední řadě zvýšit kulturní povědomí 
o  Dvoře Králové v  širokém regionu. I  nadále 

hodláme podporovat již zmíněnou obnovu 
památky židovského hřbitova.
Druhý ročník DéKá festu se uskuteční v  sobotu 
22. června 2013, předpokládaný začátek je 
v  11:00 hod. Na  hlavním podiu se vystřídá 
postupně jedenáct kapel. Druhé podium 
nabídne přehlídku dvorských i  přespolních 
DJ´s a  MC´s, těšit se můžete i  na  Evu 
Burešovou, hvězdu seriálu Gympl s  (r)učením 
omezeným, na  hip-hop Live Band, Ty Nikdy 
Label, Beatbox Workshop nebo Jam Session. 
Připravujeme rovněž i  doprovodné aktivity.  
Kompletní seznam kapel, podrobný program 
a informace o předprodeji naleznete na webové 
stránce festivalu www.dekafest.cz. 

Dan Šípek, ředitel festivalu 

DÉKÁ fest 2013 na Tyršově koupališti v sobotu 22. června

KONTROLA DISTRIbuCE NKR
Dle počtu stížností na  distribuci posledního 
NKR 4/2013 neproběhla tato roznáška 
ve  „standardním“ režimu. V  městském 
informačním centru a na recepci MěÚ je seznam, 
do  kterého v  případě problémů s  roznáškou 
NKR uvádějte, kde a  jak zaměstanci České 
pošty chybují. Jen tak můžeme dále uplatnit 
reklamaci. Zároveň je na  těcho dvou místech 
k mání aktuální NKR.
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„KRKObuSY“ buDOu jEzDIT O pRÁzDNINÁCh NA zVIČINu 

Wellness služby na profesionální úrovni v moderně vybaveném centru MuDr. Liběny holíkové
• celotělové ošetření (anticelulitidní zábal, zábal z aktivních mořských řas, atd.)
• klasické masáže, masáže konopným olejem, čokoládové masáže atd.
• manuální a přístrojová lymfodrenáž
• ošetření v multifunkční vaně NeoQi, infra sauna, vichy sprcha, podvodní vířivá masáž aj.
• výhodné balíčky (Jarní detoxikace organismu s lymfodrenáží, Body firming, atd.)
!!! MOžNOST zAKOupENí DÁRKOVýCh pOuKAzů – vhodný dárek, odměna pro zaměstnance apod. !!!

www.clr-laura.cz, tel. 776 089 097, 491 616 380, email: info@clr-laura.cz
Legionářská 561, Dvůr Králové nad Labem (budova bývalé Komerční banky)

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, PAPÍR, PLASTY.

pROVOzOVNA: SLOVANY 3051
(BÝV. TIBA – SLOVANY)

PO–Pá: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00
TEL.: 777 086 085, 777 082 083

V  letošní letní turistické sezoně dojde k  zapojení 
projektu turistické linky „Zážitky na  dosah“ 
do  Krkonošských cyklobusů – tzv. Krkobusů. Pro 
možnost přepravy jízdních kol byl projektový 
bezbariérový CNG autobus vybaven cyklorámem 
na  zádi autobusu a  současně se počítá s  vnitřní 
vestavbou – celková kapacita držáků bude 
minimálně 15 jízdních kol. 

Systém uchycení kol na  cyklorámu byl mj. 
otestován při příležitosti akce „Vítání jara 
v Podkrkonoší“ v sobotu 4. května, kdy autobus 
zajišťoval dopravu mezi jednotlivými akcemi 
v  Kuksu, Dvoře Králové n. L., pod Zvičinou 
a na Zvičině.
Projektový autobus „Zážitků na  dosah“ se 
zapojí ke  Krkobusům na  trase č. 6, která 

V  pondělí 10. června od  16:00 do  18:00 hod. 
proběhne v Galerii Zdeňka Buriana vzpomínkový 
večer na  legendárního ředitele královédvorské 
zoo Ing.  Josefa Vágnera. Vstupné do  zoo bude 
v tuto dobu za symbolických 10 Kč. 
Večer je připraven ve  spolupráci s  Nadací 
Josefa a  Zdeny Vágnerových. Na  otce 
přijde zavzpomínat i  jeho dcera Ing.  Lenka 
Vágnerová. Účastníkům večera bude také 
představena nová stálá expozice v  zoo: 
Veliké africké expedice Josefa Vágnera, která 
byla pro veřejnost otevřena 26. května 2013 
u příležitosti nedožitých 85. narozenin jednoho 
z  nejznámějších občanů Dvora Králové nad 
Labem. 

Africké safari v zOO Dvůr Králové 
letos jinak 
Po  dvou letech zaznamenalo Africké safari 
změny. Trasa pro osobní vozy je odkloněna 
od  pěších návštěvníků, které vozí po  Safari 
Safaribus po  kratší trase a  stylový Afrika Expres 
po delší trase. Velikou změnu zaznamenalo i pěší 
safari podél letních výběhů až k  pavilonu lvů. 
Zpestřením pro návštěvníky je nová, široká lávka, 
spojující horní a dolní výběhy nosorožců, vedoucí 
přímo přes největší výběh v  zoo. Vyhlídka 
umožňuje návštěvníkům nevšední pohled 
na  nejkrásnější část areálu zoo a  pozorování 
žiraf, zeber, pakoňů a  antilop z  bezprostřední 
blízkosti. Radost, zejména dětem, dělá nové 
lanové „maxihřiště“, na  kterém si mohou 
vyzkoušet své pohybové dovednosti a  odvahu.  
Cenově výhodné permanentky zakoupíte 
již také na pokladně zoo a můžete je rovnou 
využít ke vstupu do zahrady.

Jana Myslivečková, tisková mluvčí zoo

Vzpomínkový večer  
na Ing. josefa Vágnera  
v zOO Dvůr Králové 

zajišťuje v  období hlavních letních prázdnin 
vždy ve  čtvrtek a  sobotu cyklobusové spojení 
na  trase Dvůr Králové n. L. – Hradec Králové – 
Hořice - Dvůr Králové n. L. – Vrchlabí – Zvičina 
– Dvůr Králové n. L. – Kuks a zpět. 
V  rámci projektu „zážitky na  dosah“ budou 
do  trasy zakomponovány navíc spoje v  trase 
Kuks – Dvůr Králové n. L. – zoo – přehrada Les 
Království – Zvičina. 
Více informací včetně jízdních řádů naleznete  
na  www.zazitkynadosah.cz. Jízdní řády nejen 
krkonošských cyklobusů jsou také k  dispozici 
v městském informačním centru na náměstí TGM.

Ing. Milan Kovář 
ředitel OSNADO, spol. s r. o.

placená inzerce

V  letošním roce proběhne 4. ročník festivalu 
Hudební léto Kuks. Mezi 22. červnem a  18. 
srpnem mohou posluchači navštívit celkem pět 
koncertů v kostele Nejsv. Trojice v Kuksu.
Kromě špičkových interpretů, mezi nimiž je 
např. chlapecký sbor Boni pueri, houslista 
a  koncertní mistr České filharmonie Josef 
Špaček či sóloharfistka České filharmonie 
Jana Boušková, se mohou návštěvníci těšit 
na světovou premiéru skladby Emila Viklického, 
která zazní na  závěrečném koncertu v  podání 
bývalého sólohornisty Berlínské filharmonie 
Radka Baboráka. 
Festival pořádá občanské sdružení 
Královédvorský chrámový sbor spolu se 
správou Hospitalu Kuks. Záštitu převzal kardinál 
Dominik Duka a  hejtman Královéhradeckého 
kraje Bc. Lubomír Franc. 
Více informací na www.hudebniletokuks.cz.

MgA. Vít Havlíček

hudební léto Kuks 2013

Vyvézt sebe i kolo na Zvičinu je lákavé pro rodiče s menšími 
dětmi, které by ještě kopec nevyjely.                       Foto: J. 
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STřEChA SOS
Opravy
– zatékání – plechování komínů 
– okapů všech – klempířských prvků
pROhLíDKA A OpRAVA IhNED!
Telefon: 603 217 922

KuRzY ANgLICKÉhO jAzYKA

Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Martin Kučera, tel. 604971312
www.anglictina-kucera.cz

PROVEDEME KONTROLU KOMÍNU S POTVRZENÍM 
PRO HASIČE A POJIŠŤOVNU – 1 ks za 300 Kč.  
Tel.: 603 217 922.

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

Pronajmu byt 1+1 ve  Dvoře Králové, 50m2, 
za 4.250 Kč nájem + 2.500 Kč zálohy na energie. 
Kauce 2 nájmy předem. Kontakt: 737 389 862.

Pronajmu garáž pod Baierovým kopcem 
v  Podharti. Od  07/13 za  500 Kč měsíčně 
včetně elektřiny. Tel.: 723 068 211.
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774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

TRIGA  REALITY  realitní  kancelář
nám. TGM 82, Dvůr Králové n.L. NABÍZÍ 

Prodej menšího RD 3+1 v Žirči u Dvo-
ra Král. n. L. na pěkném slunném mís-
tě s pozemkem 868 m2, rekonstrukce 
nutná, možnost výrazné slevy! !  
DK3056S. CENA: 700.000 Kč 

Na prodej velký dvougenerační RD 
ve Dvoře Králové n.L. - Slovany se 
3 byty a pozemkem 439 m2. Dobrý, 
udržovaný stav, dvě garáže.    
 DK2177s. CENA: 1.990.000  Kč 

Prodej prostorného zd. bytu 3+1 
ve Dvoře Králové n.L. v OV v 2.p., 
plocha 71 m2. Jde o lok. 5.kvě-
ten. Velká lodžie, nová kuchyň.  . 
DK3040S. CENA: 1.120.000 Kč 

Prodej dřevěné chaty 1+1 u Miletína 
v Chroustově. Jde o krásné místo 
u lesa. Betonové základy. Pozemek. 
390 m2. Ideální k odpočinku.     
JC3088S. CENA: 350.000 Kč

Prodej menšího RD 1+1 ve Dvoře 
Králové n. L. Domek montovaný, zdě-
né základy. V r. 2005 nová střecha, 
okapy, svody, pův. stav. Poz. 1139 m2. 
DK2152S. CENA: 750.000 Kč 

Prodej bytu 2+kk ve Dvoře Králové n. 
L. v OV, plocha 43 m2. Byt je ve 2NP, 
kompletní rek. 2007. V ceně nová 
kuch. linka se spotřebiči.  
DK3006S. CENA: 790.000 Kč 

Prodej zděného RD na okraji Dvo-
ra Král. n. L.-Sylvárov, 4+1, rek. 
2003. Pozemek 689 m2, u lesa 
na okraji obce s výhledem do kraje. 
DK2144S.  CENA: 1.190.000 Kč 

Prodej zavedené restaurace v okraj. 
části Dvora Králové – Lipnice s tera-
sou, vč.vybavení. V patře je luxusní 
podkrovní byt 5+1 se zimní zahradou. .  
DK3082S.  CENA: 4.600.000 Kč 

Prodej bytu 1+1 ve Dvoře Králové 
n.L. na nábřeží, plocha 44,7 m2. Byt 
v OV, dobrý stav, nová okna, zvý-
šené přízemí, jihozápadní strana. 
DK2150S. CENA: 599.000 Kč 

Na prodej pěkný a slunný byt 1+1 
v Kocléřově, kousek od DK, pl. 52 
m2, výbroný stav, OV, 1.patro, vč. 
nové kuchyňské linky, zahrádka.  
TU2071S. CENA: 330.000 Kč

Prodej dvougener. RD 3+1 a 4+1 
ve Dvoře Král. n. L. v  Podharti, poz. 
593 m2. Dům má spol. vchod ze zahra-
dy. Dům prošel kompl. rekonstrukcí. 
DK3039S. CENA: 2.550.000 Kč

Prodej prostorného bytu 4+1 
ve Dvoře Králové n. L., pl. 69,6 m2. 
Byt je v OV, dobrý stav, nová okna, 
4. patro, panel, výtah, ihned volné.  
DK2168S. CENA: 1.190.000 Kč 
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NOVí ObČÁNCI 
MěSTA
V dubnu 2013 se narodilo 
v  našem městě 18 
občánků – 9 chlapců a  9 
děvčat.

             
  Jana Náhlovská,  evidence obyvatel 

ÚMRTí
V měsíci dubnu zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 26 lidí, z toho bylo 14 dvorských občanů, 
5 mužů a  9  žen.

Simona Vykouřilová, matrika

jubILEA A VíTÁNí ObČÁNKů
Členové komise pro občanské záležitosti navští-
vili při životních jubileích v  dubnu 15 občanů 
s  gratulací a  kytičkou. Ve  stejném období osla-
vilo 10 manželských párů stříbrnou svatbu a  5 
párů zlatou svatbu a 2 páry svatbu diamantovou.

Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 10 no-
vorozených občánků našeho města.

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

VzpOMíNKA

SňATKY

pODěKOVÁNí

Jm é no: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pří j m ení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ul ice, č .  do mu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

CO jE TO zA buDOVu V pOpřEDí (SE zAObLENýMI OKNY) A KDE SE NAChÁzELA?

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

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

Vyplněné soutěžní kupóny odevzdávejte 
do  speciálního boxu v  městském informačním 
centru (MIC) na náměstí TGM. 
Losování výherce drobné ceny proběhne v MIC  
dne 21. června. 

Ing. Kateřina Sekyrková
 šéfredaktorka

Vážení soutěžící, 
jste ostřílení znalci místní 
historie –  jen jedna 
z  došlých odpovědí nebyla 
správná. V  minulém čísle 
byla zveřejněna fotka bývalé školky firmy 
Deutsch, která se nacházela (a budova se stále 
nachází) v  zatáčce ve  Vorlechu (ul. Spojených 
národů 1601) naproti budovám bývalého 
podniku TIBA. Dnes je přímo naproti budově 
bývalé školky Vorlešská restaurace. 
Vylosovanou výherkyní se stala Dagmar 
Odvárková z Macharovy ulice. Gratulujeme!

Děkuji všem známým, kteří se přišli dne 17. května 
rozloučit s  tatínkem panem Zdeňkem Brdičkou 
za projevenou soustrast a květinové dary.

manželka a dcery Renata a Martina

V  měsíci dubnu uzavřeli ve  Dvoře Králové nad 
Labem sňatek tito snoubenci:
Lukáš Jakubec a Eliška Klustová – 20.04.2013.
Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu 
snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Zveme na  bezplatné školení všechny seniory 
důchodového věku, kteří dosud neměli možnost 
seznámit se s používáním a využitím komunikačních 
prostředků, zejména Internetu a platebních karet. 
Třináctihodinový kurz „Senioři komunikují“ 
je hrazen z  Nadačního fondu Livie a  Václava 
Klausových a bude se konat od 1. do 5. července  
od  9:00 do  12:00 hod. v  počítačové učebně 
budovy bývalé ZŠ Komenského na  Městském 
úřadu Dvůr Králové nad Labem. Za  13 hodin se 
naučíte využívat služby Internetu, včetně ovládání 
PC. Zjistíte, co umožňují nové technologie. 

Jedna hodina výuky bude věnována základům 
bankovních služeb a platebním kartám. 
Podmínkou účasti je pouze seniorský věk 
a  vyplnění přihlášky nejpozději do  pátku 14. 
června 2013 v  Městském informačním centru, 
náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad 
Labem, a  na  webových stránkách města  
www.dvurkralove.cz, kde jsou přihlášky 
k dispozici. 
Bližší informace o  kurzu podá Ing.  Adéla 
Kolouchová, ICT pracoviště Deep, tel.: 
516 453 339, 606 704 831.

bezplatný kurz pro seniory ve Dvoře Králové nad Labem

S  tichým zármutkem oznamujeme, že naši 
sokolskou rodinu opustil dlouholetý člen 
a cvičenec Sokola Ing. Vladimír Pivec.
Bratr Pivec byl členem Sokola od mládí. Nejprve 
v  rodných Klatovech a  později jako student 
ve  Dvoře Králové n. L., kde se oženil Jarmilou 

Základní organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami v ČR, o. s., oznamuje, že 
11.06.2013 pořádá zájezd do Troskovic (muzeum 
panenek) a  do  města pohádek Jičína. Odjezd 
v 8:00 hod. od gymnázia. Cena zájezdu je 120 Kč. 
Ostatní na tel.: 736 160 459. 

Jitka Šmelhausová

OzNÁMENí

Kdo si vypůjčil kroniku odboru Klubu českých 
turistů (modré desky s  tištěným textem 
v euroobalech), volejte na: 608 615 331.

Karel Raich

Lhotskou a zakotvil zde. V. Pivec byl poctivým 
cvičencem a především trpělivým důvěrníkem 
své ženy, dlouholeté činovnice Sokola, kterou 
v  jejím konání velice podporoval. Schůzky, 
na  kterých se připravovalo obnovení Sokola 
ve Dvoře Králové n. L. po roce 1989, se konaly 
právě u Pivcových.
Vladimír Pivec byl členem oddílu starších 
cvičenců, účastnil se nácviků na  všesokolské 
slety i  sletů samotných. Ve  cvičení pokračoval 
i  přes vážné zdravotní potíže. Ještě vloni 
nacvičoval na XV. všesokolský slet. Sletu se však 
již nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit. 
Jeho značka na  cvičišti i  v  sokolovně osiřela. 
Čest jeho památce!

Pavlína Špatenková 
 TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

SOuTěžNí OTÁzKA:
Aktuální soutěžní fotku zaslal pan Radomír 
Roup. Jak sám tvrdí, hádanka je to asi velmi 
těžká a  pro opravdové pamětníky. Nechám se 
ráda mile překvapit vašimi znalostmi a těším se 
i na případné osobní vzpomínky či málo známá 
fakta.

Co je to za budovu v popředí (se zaoblenými 
okny) a kde se nacházela?

NOVÉ KNIhY V MěSTSKÉ 
KNIhOVNě SLAVOj

Hlavní hrdinka Helena 
je obyčejná žena 
v  domácnosti. Mládí jí 
zmizelo v  propadlišti 
dějin a život je jen nuda 
a  šeď. Vše se ale změní 
v  okamžiku, kdy Helena 
zdědí po  tetičce zpustlý 
dům.
C. D. Payne (*1949 
Ohio) vystudoval 
historii evropských zemí 
na  Harvardu. Měl asi 30 zaměstnání, ale žádné 
se mu nelíbilo. Nyní se věnuje provozu svého 
nakladatelství, muzeu karavanů a psaním beletrie.

C. D. payne: 
DěDICTVí, ANEb, jAK hELENA 
KE šTěSTí přIšLA. Nakl. JOTA, 2013.

Roční poplatky:
• Děti do 15 let:  50 Kč
• Dospělý čtenář:  130 Kč
• Matky na MD, studenti,  

důchodci, ZTP: 80 Kč
• Rodinný průkaz:  160 Kč
• Důchodci nad 70 let: zdarma
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ÚSpěChY MATEMATIKY NA zš STRž přijímací řízení na gymnáziu 
pokračuje

žáci královédvorských škol všestranností k vítězství

Po 1. kole přijímacího řízení máme ještě v obou 
studijních oborech, čtyřletém i  šestiletém, 
volná místa, a  proto přijímací řízení na  našem 
gymnáziu pokračuje dalším kolem. Podrobnější 
informace jsou uvedeny na  našich webových 
stránkách www.gym-dk.cz.

RNDr. Vladimír Hušek, zástupce ředitele

Náplní tělesné výchovy na ZŠ Schulzovy sady není 
jen gymnastická a  atletická průprava, míčové hry, 
plavání a bruslení, ale také plnění disciplin Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů a Kinderiády.
Na Kinderiádu se děti vždy velmi těší. Každá třída 
nominuje své zástupce do  celoškolní soutěže, 
zároveň si však zasoutěží i všechny ostatní děti.
Organizátoři rozpohybovali 30. dubna na letním 
stadionu pod Hankovým domem na čtyři stovky 
dětí. Zástupci tříd změřili síly v  předepsaných 
disciplínách. Učitelé společně se žáky devátých 
tříd připravili i  pro ostatní zajímavá stanoviště. 
Děti si vyzkoušely hod raketkou, kriketovým 
i plným míčkem, starty i běh na 60 m, překážkové 
běhy, podbíhání dlouhého švihadla, skákání přes 
švihadlo, skok z místa i do dálky. 
Ze soutěžního klání Kinderiády vzešlo osm 
vítězů, kteří 7. května školu reprezentovali 
na  regionálním kole Kinderiády v  Novém Městě 
n. M. Družstvo tvořili Jakub Flégl, Adéla Rutrlová, 
Filip Vlček, Vanesa Čonková, Ondřej Vítek, Barbora 
Vosáhlová, Filip Smrčka a Barbora Jirousková.
Naši závodníci se mezi třiceti týmy základních 
škol neztratili. J. Flégl vybojoval 2. místo v běhu 
na  60 m a  O. Vítek 3. místo v  hodu kriketovým 
míčkem. A. Rutrlová skončila v běhu na 60 m 4., B. 
Jirousková ve skoku dalekém 5. a v běhu na 60 m 
7., V. Čonková v hodu plným míčem 6. V celkovém 
hodnocení skončil náš tým na 10. místě. 
Všem závodníkům děkujeme za  předvedené 
výkony a  přejeme hodně úspěchů do  dalšího 
soutěžení.

Mgr. Pavlína Špatenková, ZŠ Schulzovy sady

V  průběhu měsíce dubna se podařilo našim 
studentům dosáhnout řady cenných úspěchů 
při reprezentaci našeho gymnázia i  města. A  to 
v  prostředí 70 středních škol Královéhradeckého 
kraje, ale i v celostátním měřítku, tedy v konkurenci 
více než 1300 středních škol.
Březnovým vítězstvím v jednotlivých kategoriích 
krajského kola olympiády v  ruském jazyce se 
do  ústředního (celostátního) kola, pořádaného 
10. dubna v  Ruském středisku vědy a  kultury 
v  Praze, probojovala Zdislava Kazmirovská  
(5. C), jež se tu umístila na čtvrtém místě, a Michal 
Hroch (4. A), který skončil osmý. Téhož dne 
obdržel Ondřej Hajnyš (2. C) z  rukou starostky 
města Mgr.  Edity Vaňkové cenu Osobnost 
města 2012 za  šíření dobrého jména Dvora 
Králové n. L. v  domácích atletických závodech i  
v reprezentačním družstvu České republiky.
Výjimečných úspěchů, jež vynikají i  v  jeho 
dlouholeté „reprezentační kariéře“, dosáhl 
během několika týdnů Daniel Bohutínský  
(4. A). Ve dnech 18.–19. dubna společně s Anežkou 
Skurčákovou (6. C) a Janem Friedou (5. C) obsadili 
druhé místo v krajském kole Ekologické olympiády. 
V týdnu 22.–26. dubna 2013 se na základě krajského 
vítězství v  Biologické olympiádě (5. dubna) 
účastnil ústředního kola v  Praze a  vybojoval zde 
úžasné druhé místo, což mu navíc zajistilo postup 
do  květnové kvalifikace na  mezinárodní soutěž 
(International Biology Olympiad). 
Zásluhou Kristýny Šormové (6. C) jsme měli 

zastoupení také v  národním kole vědecké 
soutěže EXPO SCIENCE AMAVET. Dne 30. dubna 
obsadil tým ve  složení Klára Kazmirowská, 
Markéta Benešová (obě 3. C) a Lenka Fingerová 
(2. A) třetí příčku v regionálním kole mezinárodní 
lesnické olympiády YPEF (Young People in 
European Forests) v  kategorii starší žáci. Téhož 
místa dosáhly mezi mladšími žáky Tereza 
Kazmirowská a Klára Horáčková (obě 1. C).
Posledního dubnového dne proběhlo krajské 
kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). 
Naše delegace zazářila a  dosáhla vůbec 
poprvé v  bohaté historii našeho zapojení 
do nejprestižnější vědecké soutěže svého druhu 
v  České republice trojnásobného krajského 
vítězství a  účasti v  celostátním kole. Nejvyššího 
hodnocení dosáhli Daniel Bohutínský (biologie), 
Lukáš Machek (chemie) a  Jan Škvarka (historie). 
Jsme jedinou školou v  kraji, jejíž studenti zde 
získali tři vítězství. Přejme jim hodně zdaru v půlce 
června v brněnském celorepublikovém finále!
Gratulujeme všem zúčastněným k  těmto 
úspěchům a  děkujeme jim za  jejich píli, talent 
a nasazení, bez nichž by se nedokázali v ohromné 
konkurenci tak úspěšně prosadit. Často jde 
o  výsledek dlouhodobého úsilí, např. Daniel 
Bohutínský prováděl svůj výzkum dva a půl roku 
v  Ústavu experimentální botaniky Akademie 
věd ČR, Lukáš Machek v  laboratořích Univerzity 
Pardubice. Využili projektu Otevřená věda, který 
naše škola zprostředkovává i nadále.  Těší nás, že 

DubNOVÉ ÚSpěChY STuDENTů MíSTNíhO gYMNÁzIA 

Tak jako každý rok, i  letos proběhla na  ZŠ Strž 
matematická olympiáda. Po  školním kole se naši 
žáci zúčastnili okresního kola v Trutnově. A jak se jim 
dařilo? 
Nejlepšího umístění dosáhl Dominik Totka  
z 5. A. Podařilo se mu nechat za sebou všechny 
své vrstevníky a bez ztráty bodu vyhrál kategorii 
Z-5. Nela Sováková ze stejné třídy skončila 
na 14.–16. místě. V „šestkách“ se podařilo obsadit 
Robertu Hamšíkovi z  6. A  dělené 2. místo se 
ziskem 16 bodů z  18 možných. Velmi dobrého 
umístění dosáhla i Adéla Šleisová z 6. A (9 bodů) 
a  také Štěpán Jansa z  6. B (7 bodů). V  kategorii 

Z-7 skončili Tomáš Mistr a  Jan Šturm na  11.–16. 
místě se ziskem 6 bodů. V  „osmičkách“ se na  
stupně vítězů svým 3. místem probojovala Nikola 
Jačková z 8. A a na konečném 13. místě byl Tomáš 
Černý. Bez účasti naší školy zůstala kategorie pro 
9. třídy.
Závěrečné poděkování patří  zúčastněným 
žákům ve  všech kategoriích a  kolech. Snad je 
na těchto výsledcích vidět, že stále máme mladé 
naděje, kterým nedělá potíže zamyslet se nad 
logickým problémem a  věnovat jeho řešení 
trochu  času i ve svém volnu.

Mgr. Jiří Kotmel, ZŠ Strž

Děti ze zš Schulzovy sady žily 
Kinderiádou

Dne 16. května se konalo v  Trutnově okresní 
kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 
(OVOV), kterého se zúčastnily také čtyři týmy ze 
Dvora Králové n. L. Dvě družstva reprezentovala ZŠ 
Schulzovy sady, po  jednom družstvu měla ZŠ Strž 
a ZŠ Podharť.
OVOV je deset disciplín, které prověřují rychlost 
a  sílu. Sportovci trénují po  celý rok jednotlivé 
disciplíny, průběžně si zapisují výsledky a sledují 
svoji výkonnost.
V  Trutnově změřili soutěžící své síly v  sedmi 
disciplínách – v  běhu na  60 m, trojskoku, hodu 
medicinbalem, klicích, skocích přes švihadlo, 
driblingu a  sedech-lezích. Všichni s  napětím 
sledovali průběžné výsledky a byli zvědavi, které 
týmy a jednotlivci se probojují do krajského kola. 
Do  kraje postupují vždy dvě nejlepší družstva 
a dva jednotlivci v každé kategorii.
Skvělou zprávou je, že se královédvorští závodníci 
neztratili. Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo 
Schulzovy sady – Školní ve  složení M. Fišerová, 
B. Jirousková, N. Drápalíková, N. Nosková, J. 
Mikyska, D. Hojný, D. Rajsner a  K. Hráský, které 
vybojovalo postup do krajského kola z druhého 
místa, ziskem 22 747 bodů. Družstvo ZŠ Podharť 
získalo 3. místo.

Dvoráci se neztratili ani v  kategoriích 
jednotlivců. Zlaté medaile získali K. Hráský, 
M. Fišerová, J. Mikyska (všichni ZŠ Schulzovy 
sady – Školní), V. Hynek (ZŠ Schulzovy sady – 
Legionářská), J. Špatenková a  S. Erbenová (ZŠ 
Strž), stříbrné medaile patřily N. Drápalíkové, 
J. Fléglovi, D. Rajsnerovi,  O. Rausovi a  Ž. 
Horáčkové (ZŠ Schulzovy sady – Legionářská) 
a  T. Hulíkové (ZŠ Podharť), třetí místo obsadili 
F. Vlček, D. Hojný. V. Obst (ZŠ Schulzovy sady – 
Školní), E. Špatenková a  M. Humlová (ZŠ Strž) 
a P. Linhart (ZŠ Podharť).
A  ještě jeden úspěch. Byly vyhodnoceny dva 
nejhodnotnější výkony soutěže. Jeden z  nich 
podala žákyně ZŠ Strž Jana Špatenková, 
která za  dvě minuty naskákala přes švihadlo 
284 skoků.Popřejme závodníkům, kteří se 
probojovali do krajského kola, hodně úspěchů. 
Připomeňme, že v  loňském roce se podařilo 
žákovi ZŠ Schulzovy sady vybojovat 
v  republikovém kole OVOV stříbrnou medaili 
mezi jedenáctiletými chlapci. Třeba se podaří 
někomu ze závodníků navázat na tento úspěch.

Mgr. Pavlína Špatenková 
ZŠ Schulzovy sady

(nejen) podle těchto výsledků neselhala naše 
snaha spojit „rodinnou“ atmosféru a  osobní 
přístup menšího gymnázia s  prostředím 
na vysoké úrovni odborně podnětným. 

  PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
ředitel

Vítězové krajského kola SOČ: Jan Škvarka (obor historie), 
Daniel Bohutínský (biologie) a  Lukáš Machek (chemie). 
Tereza Kumprechtová byla ve své kategorii (pedagogika, 
psychologie) pátá.
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SKAuTSKÉ STřEDISKO hLÁSí: 

Včelařský kroužek v DDM 
jednička

Ekologie v praxi na zš Schulzovy sady

Jménem ZO ČSV Dvůr Králové nad Labem 
oznamuji, že v  Domě dětí a  mládeže Jednička 
bude od  října roku 2013 včelařský kroužek. 
Podrobnější informace budou v  následujícím 
čísle Novin královédvorské radnice. 

Jaroslava Hrdinová

„jak se my díváme na svět“
Děti a  zaměstnanci Léčebny zrakových vad (LZV)
a Dům dětí a  mládeže Jednička vás srdečně zvou 
na akci: „Jak se my díváme na svět“. 
V  úterý 25. června 2013 budete mít možnost 
si na  naší zahradě v  oční škole vyzkoušet, jak 
i  jednoduché úkoly je najednou mnohem těžší 
splnit, díváte-li se jenom jedním okem a  ještě 
na něho hůře vidíte. Najednou chybí prostorové 
vidění, zhorší se i  odhad vzdálenosti. Přejdete 
i  tak rovnou čáru bez přešlapu, trefíte se např. 
míčkem do koše?
Od 8:30 do13:30 hod. je prorgam určen pro děti MŠ 
a ZŠ, od 15:00 do 17:00 hod. pro širokou veřejnost. 
Tato akce bude probíhat u  příležitosti oslav 60. 
výročí založení LZV. Přijďte, těšíme se na vás! 

Jana Štěpánová 

zápis dětí do Lesního klubu 
ve Verdeku
Ve  čtvrtek 13. června 2013 od  16:00 hod. 
proběhne v  areálu občanského sdružení FURT 
VENKU!! ve Verdeku zápis do Lesního klubu na školní 
rok 2013/2014. 
Rodiče, kteří se chtějí seznámit s  prostředím, 
ve kterém děti tráví čas v průběhu roku, a položit 
otázky lektorům Lesního klubu, jsou srdečně 
vítání spolu se svými dětmi! Klub je určen 
pro děti školkového věku a  také děti 1. tříd. 
Bližší informace na  tel.: 775  721  668, e-mail:  
furtvenku@volny.cz, http://furtvenku.webnode.cz.

Martina Pecnová

Závěr dubna patřil na  ZŠ Schulzovy sady akcím 
ke Dni Země. Třída 6. B navštívila školní les, kde se 
dětem dostalo nejdříve odborného výkladu. 
Víte například, že semena určená k  dalšímu 
množení stromů musí pocházet pouze z určitých 
míst a sbírat je mohou pouze specializované firmy 
s horolezeckým vybavením v lednu a únoru? 
Poté pod odborným dohledem Ing. Petra Tepery 

sázely stromky na  vykácené pasece. 28 žáků 
se rozdělilo do  skupin, obdrželo tzv. sazeče 
a vykolíkovalo řady. Během dvou hodin dokázali 
žáci vysadit 480 smrčků, za  což jim patří velký 
obdiv. Pomohli obnově lesa a  získali i  hřejivý 
pocit, že udělali něco užitečného pro naši přírodu.  

Mgr. Lada Marksová

První májový víkend proběhlo v  Hostinném 
základní kolo Svojsíkova závodu, tradičního 
skautského závodu, který prověří připravenost 
družin v následujících dovednostech: poskytnutí 
první pomoci,  orientace v  terénu,   řešení 
krizových situací, pobyt ve  volné přírodě, 
orientace v informacích,  týmové řešení problémů,  
rozdělání ohně a  stavba stanu či přístřešku. 
Letošní kolo bylo pojato jako jedna velká hra, 
kde se prolínaly všechny oblasti prověřovaných 
dovedností. Naše skautské středisko Zvičina 
reprezentovala družina Káňat z  3. oddílu, která 

obsadila pěkné třetí místo. 
Víkend nebyl jen o závodění. 
Káňata zažila dva dny nabité 
úsilím družin, dva dny plné 
dobrodružství, kamarádství, 
poznání a zábavy.
V  našem skautském 
středisku Zvičina jsou 
v  plném proudu přípravy oddílů a  střediska 
na vrchol naší letošní činnosti, na  letní skautské 
tábory na Kateřině a v Kalu.

Ing. Martin Stránský

Cesta kolem světa v Mš juTA

Měsíční projekt „Cesta kolem světa“, který jsme 
pro děti připravili, byl pro všechny (a  nejen pro 
děti), velmi zajímavý a  zábavný. Při pomyslném 
cestování světem jsme s dětmi poznávali tradice, 
zvyklosti a krásy jednotlivých států.
Zajeli jsme do  Francie, Afriky i  Ameriky 
a v neposlední řadě jsme nacházeli krásy České 
republiky. V  každém státě jsme pobyli vždy 
jeden týden a  připravili jsme dětem nejen 
překvapení v  podobě návštěvy francouzsky 
mluvící slečny, malých kamarádů černoušků, 
indiánského zápolení, ale také dobrot, které 
jsou typické pro daný stát a  které pro nás 
připravil náš šikovný kuchař Jakub. 
Naše mateřská škola se snaží dětem nabízet 
velkou řadu nejrůznějších akcí a nových způsobů 
vzdělávání tak, aby si děti osvojovaly nové 
poznatky zábavnou formou, prostřednictvím 
prožitkového učení. Tento způsob práce nám 
přináší velké úspěchy a především se nám naše 
úsilí vrací v podobě spokojených a do školky se 
těšících dětí.

Mgr. Dita Pacáková 
 ředitelka

Každý rok vyhlašuje ministerstvo školství soutěže 
základních uměleckých škol. V  letošním roce 
byla úplně poprvé vyhlášena soutěž ve  hře 
na elektronické klávesové nástroje. Za naši školu 
a jako jediná za celý okres Trutnov jela ve čtvrtek 
21. března 2013 do ZUŠ Střezina v Hradci Králové 
žákyně paní učitelky Vladimíry Matuškové Aneta 
Odrášková, kde se zúčastnila krajského kola 
soutěže a získala krásné 2. místo. Gratulujeme.

Ivana Černá
 ředitelka ZUŠ R. A Dvorského 

Stříbrné místo z kraje pro zuš  
R. A. Dvorského

Nabídka spolupráce pro speciál-
ního pedagoga
MC Žirafa hledá speciálního pedagoga 
na  rodičovské dovolené. Zájemci hlaste se 
na  e-mail: info@mc-zirafa.cz nebo telefon: 
773 292 033.

Barbora Sedláčová, MC ŽIRAFA

Při příležitosti Dne Země a  Mezinárodního 
dne památek a  historických sídel byla školám 
královédvorského okrsku nabídnuta v  týdnu od  
15. dubna série přednášek a jiných aktivit. 
Poutavé byly nejen dvě přednášky Daniela 
Bílka z  Krnapu, ale také přednáška s  názvem 
Jak se žije ježkům, která představila populární 
pichlavé zvířátko. Na  konec tohoto týdne 
byla naplánovaná tradiční akce Lesní pochod, 
pořádaná ve  spolupráci se ZOO Dvůr Králové. 
Bohužel ji překazilo deštivé počasí. Jako náhradní 
program využilo několik tříd návštěvu zoo. 
Žákům ZŠ Podharť se představila dětská skupina 
historického šermu Legenda Aurea, působící 
v Jedničce. Na ni navázali zajímavým programem 
zástupci České lesnické akademie z  Trutnova 
s  ukázkou dravců a  vábení. Jako pokračování 
projektu VáŠ NáŠ LES tři sedmé třídy ze ZŠ 
Schulzovy sady pomohly uklidit pořezané 
náletové dřeviny v  lese pod DDM. Brigádu děti 
zakončily společným opékáním buřtů. Základní 
škole Schulzovy sady a  Zvičinským uzeninám 
patří velký dík!

  Mgr. Iveta Hanušová 
a kolektiv DDM Jednička

DEN zEMě V jEDNIČCE
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školní liga házené zná vítěze

Taneční odpoledne na náměstí T. g. Masaryka

ANgELES DANCE gROup pOSTupujE 
NA MISTROVSTVí SVěTA!

Členové taneční skupiny Attitude přesvědčili diváky o tom, že break dance může mít i venkovní podobu. Foto: V. Bartoška

O  víkendu 3.–5. května 2013 probíhalo mistrovství 
České republiky soutěže Taneční skupina roku 2013. 
Tento prodloužený víkend byl hodně náročný, jak 
pro tanečníky, tak pro trenérky. 
V pátek nás zastupovaly tanečnice v hlavní věkové 
kategorii s  choreografií „Fénix“ a  zde získaly 
krásné druhé místo a  titul 1. vicemistr České 
republiky v  choreografiích show art. V  sobotu 
soutěžily věkové  kategorie děti do osmi let (baby) 
a dětská věková kategorie. V obou jsme měli své 
zastoupení. Největší radost nám udělali nejmeší. 
Ti s  choreografií „Malé vodní víly“ vybojovali 
druhé místo a  titul 1. vicemistr České republiky 
v  choreografiích show art. Starší děti získali se 
skladbou „Dnes máme na  pilno“ šesté místo 
v  show art a  nádherné třetí místo se skladbou 
„Panenky Monster High“ a titul 2. vicemistr České 
republiky v  choreografiích mažoretek a  pom 
pom. V neděli taneční maraton vyvrcholil soutěží 
juniorské věkové kategorie. V  ní naše juniorky 
získaly čtvrté místo se skladbou „Arachnea“ 
v  show art. V  choreografiích mažoretek a  pom 
pom se umístily na druhém místě se skladbou „Tři 
dva jedna ......... jedééééém…“ a tím získaly i titul 
1. vícemistr České republiky v  choreografiích 

mažoretek a pom pom. Krátké sestřihy finálových 
kol jste mohli vidět 8. a 18. května na ČT 4 nebo 
můžete vyhledat ve  videoarchivu na  internetu. 
Bylo to náročné, ale stálo to za to. Velké díky patří 
Tatianě Karbanové a  Pavlíně Kaiserové jedním 
slovem za všechno.
Nejnovějším a  největším úspěchem tanečnic 
z hlavní věkové kategorie je postup na mistrovství 
světa show dance v  německé Riese, které se 
bude konat ve  dnech 25.–30. listopadu 2013. 
Reprezentovat nás budou s  choreografií Fénix 
a přejeme jim hodně štěstí.
Všechny tyto skladby uvidíte na  VELKÉ 
TANEČNí ShOW ADg, na  kterou vás tímto 
zveme. Konat se bude 12. června v dopoledních 
hodinách (8:30 a  10:30 hod.) pro školy a  školky 
a  v  odpoledních hodinách (v  18:00 hod.) pro 
veřejnost ve sportovní hale Strž. Letos ADG slaví 
10 let fungování a tak jsme pro vás připravili malý 
dárek. Uvidíte nejen letošní choreografie, ale 
průřez všemi skladbami za posledních 5 let. Velmi 
se těšíme, že nás přijdete svou účastí podpořit.

ANGELES DANCE GROUP 
partner TJ Sokol DK

Ve  středu 8. května vystoupila v  odpoledních 
hodinách na  náměstí T. G. Masaryka skupina 
Attitude spolu s členy skupiny Angeles Dance Group 
(ADG) se svými ukázkami street dance. 
Akce se konala na  oslavu Mezinárodního dne 
tance, který sice připadl na  29. dubna, ale 
z  organizačních důvodů skupiny Attitude byla 
přesunuta na květen. 
Vystoupení sledovalo několik desítek občanů 
města a  tanečníci se snažili předvést jak 
individuální taneční prvky hraničící s  akrobacií, 
tak i  hromadné taneční choreografie společně 
se skupinou ADG. Zájem o  taneční vystoupení 
byl tak velký, že tanečníci přidávali další a  další 

ukázky a celé vystoupení nakonec trvalo více než 
půl hodiny. 
Skupina Attitude připravuje na  podvečer 7. 
června v  hankově domě tanečně-divadelní 
projekt s  názvem „Rodina Attitudových alias 
Taková NORMÁLNí rodinka“, kde během 
jedné hodiny představí divákům všechny 
soutěžní taneční choreografie, několik sólových 
vystoupení a na závěr společný funky dance. Celý 
program bude propleten dějem a  mluveným 
slovem s  návazností na  choreografické prvky 
vystoupení.

Lucie Sýkorová a Václav Bartoška

Posledním turnajem byla zakončena letošní 
„Školní liga házené“. Tato dlouhodobá soutěž 
mezi školami probíhající od  října do  května 
přinesla zajímavá utkání a  velké zaujetí všech 
hráčů. Turnaje jsou pořádány ve  spolupráci 
s  oddíly házené 1.HK Dvůr Králové n. L.  
ve 2 kategoriích.
Výsledky mladší kategorie (2.–4. třída): 
1. ZŠ Strž
2. ZŠ 5. května
3. ZŠ Schulzovy sady
4. ZŠ Podharť
5. ZŠ Bílá Třemešná
Nejlepším střelcem této kategorie se stal  Patrik 
Šimek ze ZŠ. 5. května.
Výsledky starší kategorie (5. třídy):
1. ZŠ Strž
2. ZŠ Schulzovy sady
3. ZŠ Podharť
Nejvíce branek v této kategorii nastřílel Zdeněk 
Krejčí ze ZŠ Schulzovy sady.
Velké poděkování patří také trenérům - učitelům, 
kteří ve  školách vedou sportovní kroužky 
a připravují dětem radost ze sportování.

Miloš Kastner, 1. HK Dvůr Králové nad Labem

Mladší přípravka (B) odehrála v neděli 19. května 
na stadionu pod Hankovým domem dva vítězné 
zápasy, a  to 8:2 s Českou Skalicí (góly: 2× Lukáš 
Formánek, 2× Honza Bujárek, 3× Kuba Vágner, 
1× Tomáš Formánek) a  3:0 s  Hradcem Králové 
(1× Honza Bujárek, 1× Kuba Langpaul, 1× Lukáš 
Formánek).  Všichni kluci podali vynikající výkony, 
a  proto je zapotřebí zmínit i  zbývající jména 
sedmičlenného týmu. V  obraně vynikajícími 
zákroky přispěl k výhře i Adam Horáček, a velkou 
oporou byl brankář Patrik Adámek. Trenéry jsou 
Jan Vágner a Tomáš Formánek. 
Mladší přípravka (A) proti České Skalici prohrála 
3:7 i přesto, že v 1. poločase hrála výborně. Hráči 
si ale spravili chuť výhrou nad Hradcem Králové 
6:4. Sestava a  góly: Adam Diviš, Pavel Kraus (1), 
Tomáš Kareš (2), Šimon Teuber (1), Pepa Hanzlíček 
(2) a Ondra Fischer (3). Trenéry jsou Tomáš Kareš 
a Luděk Šmíd. 
Všem zúčastněným patří velká pochvala a přání 
mnoha úspěchů v dalších zápasech.

Jan Vágner

Naši malí fotbalisté vyhráli nad 
hradcem Králové

Královédvorští skokané na trampolíně pilují formu 
na  Český závod věkových skupin, který se koná 
v sobotu 8. června v místní sportovní hale ZŠ Strž. 
V sobotu 11. května se v Odolene Vodě zúčastnili 
2. závodu Českého a  Žákovského poháru.  
J. Drtina skončil ve  finálovém závodě žáků 
na 10. místě a naše mladá dvojice A. Trníková a  
B. Vosáhlová ve svém prvním závodě vybojovala 
ve finále 4. místo.  
V  neděli se ve  stejné hale konal Přebor Čech. 
V  kategorii žáků ročník 2004–2005 zvítězil Erik 
Motal. V kategorii žáků 2000–2001 získal stříbro J. 
Drtina. V kategorii mužů r. 1997 a starších obsadil 
Patrik Novák 4. místo. Pěkně se umístili i další naši 
závodníci. Přijďte jim fandit do  Strže, jistě vás 
svým výkonem nezklamou!

Jaromír Bek, TJ Sokol Dvůr Králové n. L.

přijďte podpořit místní skokany 
na trampolíně 8. června!
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Radost, zejména dětem, dělá nové lanové „maxihřiště“ v královédvorské zoo, na kte-
rém si mohou vyzkoušet své pohybové dovednosti a odvahu i dospělí. Atraktivitu zoo 
zvýšila také velká dřevěná lávka v rámci pěší safari. Zejména místní ocení permanent-
ky v hodnotě 590 Kč (dospělí) a 490 Kč (děti od 2 let). Foto: K. Sekyrková

Celková bilance z  Velké ceny Nymburka v  karate pro královédvorský klub: 2 zlaté a  5 
bronzových medailí, k tomu dvě dělená pátá místa. Velmi se zadařilo Petře Punnerové 
a Simoně Šedivé, obě dívky si odvezly shodně zlatou a bronzovou medaili. Foto: P. Šimon

Přijďte si vyzkoušet, jak těžce se dělají jednoduché úkony, pokud vidíte jen na jedno 
oko a ještě hůře...  Více na str. 10.  Foto: archiv LZV

Nedostatek zeleně a  okrasných květin byl jedním z  důvodů nespokojenosti občanů 
s novým vzhledem náměstí. Odborníci oponovali, že náměstí se zazelená. Měli pravdu 
– letošní jaro ukazuje, že ačkoliv jsou stromy ještě malé, svoji okrasnou roli již plní. 
Podloubí městských domů byla navíc osazena závěsnými květináči.  Foto: K. Sekyrková

Mgr. Ladislav Peřina vede v místní ZUŠ literárně-dramatický kroužek a představení jeho 
žáků jsou vždy jedinečná již výběrem hry či tématu. Ve středu 22. května se diváci v sále 
ZUŠ zasmáli u pohádky O lenivém Toníkovi a při výchovném představení pro rodiče zva-
ném „Jak vyzrát na děti“.  Foto: K. Sekyrková

Letos se vrátila na  místní koleje skutečná parní lokomotiva – 310.0134 „KAFEMLEJ-
NEK“. Pojede z Jaroměře přes Dvůr Králové na Mostek (či jen Bílou Třemešnou) vždy 
v neděli 2. a 30. června, 4. srpna a 8. září 2013. Jízdní řad je vyvěšen na www.dvurkra-
love.cz (volný čas/turistika) nebo v městském informačním centru. Foto: K. Sekyrková

V  Havlíčkově ulici umožňuje piktogramový koridor obousměrnou jízdu pro cyklisty. 
Vzájemná ohleduplnost motoristů a cyklistů je podmínkou fungování tohoto modelu. 
Více na str. 1. Foto: K. Sekyrková

„Kam pojedem, řekni hned, chceme poznat celý svět.“ Více o cestování dětí v MŠ JUTA 
čtěte na str. 10. Foto:  archiv MŠ JUTA


