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Vážení spoluobčané, díky množství využi-
telných a  nebezpečných odpadů, bioodpadů 
a  elektrozařízení, které se podařilo v  loňském 
roce vytřídit, se naše město umístilo na  prvním 
místě v soutěži „Čistá obec“ v kategorii nad 5 000 
obyvatel a obdrželo odměnu 100.000 Kč. Soutěž 
vyhlásil Královéhradecký kraj ve  spolupráci se 
společnostmi EKO-KOM a  ASEKOL v  rámci kraj-
ského projektu na  podporu třídění a  recyklace 
odpadů „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ v roce 
2010. 

Vám všem, kteří jste k  tomuto krásnému 
umístění pomohli tím, že odpady třídíte, bych 
chtěla touto cestou moc poděkovat. Věřím, že 
budete třídění odpadu nakloněni i  v  dalších 
letech. Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí (OŽP)

Výsledky soutěže „Čistá obec“ za rok 2010:
Kategorie do 500 obyvatel 
1. Lípa nad Orlicí
2. Klamoš
3. Lupenice
Kategorie 500 až 5 000 obyvatel
1. Doudleby nad Orlicí
2. Albrechtice nad Orlicí
3. Bolehošť
Kategorie nad 5 000 obyvatel
1. Dvůr Králové nad Labem
2. Kostelec nad Orlicí
3. Hořice

Skokan roku – Skřivany 
Absolutní vítěz – Lípa na Orlicí

Ocenění systému Asekol:
Kategorie do 500 obyvatel –  Sadová 
Kategorie 500 –5 000 obyvatel -  Bezděkov nad 
Metují
Kategorie nad 5  000 obyvatel – Chlumec nad 
Cidlinou

TŘÍDIT ODPAD SE VYPLATÍ! 
NAŠE MĚSTO ZÍSKALO 1. MÍSTO V SOUTĚŽI „ČISTÁ OBEC“ 

Starostka města Mgr. Edita Vaňková převzala s Ing. Evou Šírkovou z odboru životního prostředí odměnu ve výši 100.000,- 
Kč (z toho 50.000,- Kč poskytl Královéhradecký kraj a 50.000,- Kč společnost EKO-KOM)  za 1. místo v soutěži „O čistou 
obec“ za rok 2010  v kategorii měst nad 5000 byvatel . Předávání cen se zúčastnil i hejtman Královéhradeckého kraje 
Bc. Lubomír Franc.  Foto: Miloš Spáčil

Pokračování na straně 2

WORKSHOP V OBLASTI 
CESTOVNÍHO RUCHU

JAK SE TŘÍDÍ ODPAD 
V NAŠEM MĚSTĚ?

Systém třídění odpadů byl ve Dvoře Králové 
nad Labem postupně zaváděn od  roku 1998. 
S  několikaletou přestávkou, kdy byl zrušen 
sběrný dvůr, je tento systém pravidelně rozšiřo-
ván a modernizován.

V současné době je například po městě roz-
místěno 78 sad kontejnerů pro separaci papíru, 
skla a plastů. Určitě jste si všimli, že od letošního 
roku k nim přibyly i červené kontejnery na sběr 
použitých drobných elektrozařízení a  baterií. 
Do konce letošního roku se připravuje další roz-
šíření počtu jednotlivých kontejnerů a zavede-
ní nových kontejnerů na textil.

Funguje zde pravidelný mobilní svoz nebez-
pečných odpadů, železného šrotu, objemných 
odpadů, elektrozařízení i  sběr zahradního od-
padu. 

Dne 11.4.2011 pořádalo město Dvůr Králové 
nad Labem společně se ZOO Dvůr Králové, a. s., 
1. ročník workshopu na téma „Vzájemná spolu-
práce subjektů v oblasti služeb pro občany, ná-
vštěvníky a turisty“. Za zoo byla, kromě dalších 
členů vedení, přítomna ředitelka RNDr. Dana 
Holečková, která setkání zahájila a seznámila 
účastníky s prezentací služeb zoo a s možnostmi 
využití potenciálu návštěvníků zoo pro město 
a další podnikatele. 

V rámci workshopu proběhly i prezentace 
dalších podnikatelů a z celého setkání vzešlo 
i několik inspirativních námětů a věcných připo-
mínek k propagaci města. 

PĚŠÍ ZÓNA JINAK
Současná podoba dopravního značení 

v  pěší zóně, kterou nyní tvoří ulice Revoluční, 
Přemyslova a  Hradební, se ukazuje nevyho-
vující. Plánované zařazení jižní a  západní části 
náměstí do  stejného dopravního režimu stav 
ještě komplikuje. Proto dojde počátkem května 
ke  změně dopravního značení, které umožní 
volný vjezd vozidel zásobování do  prostoru 
pěší zóny bez jakéhokoli omezení. Pro vozidla, 
jejichž majitelé mají v  prostoru pěší zóny ga-
ráž, vlastní parkoviště apod., vystaví na  zákla-
dě žádosti povolení k  vjezdu odbor dopravy 
a silničního hospodářství. Současně bude ulice 
Hradební vyjmuta z režimu pěší zóny. Do ulice 
Hradební bude dopravním značením povolen 
vjezd vozidel zajišťujících zásobování nebo lé-
kařské, opravárenské, údržbářské, komunální 
a podobné služby, dále vozidlům s označením 
č.  O  1, vozidlům taxislužby a  vozidlům, jejichž 
řidiči, popřípadě provozovatelé mají v ulici byd-
liště, sídlo nebo garáž. 

Jan Sedláček, ODP

Pokračování na straně 3
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O D B O R Y  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  I N F O R M U J Í …O D B O R Y  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  I N F O R M U J Í …
MAPY NÁJEMNÉHO 
ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI

Institut regionálních informací, s.r.o., zpra-
covává pro Ministerstvo pro místní rozvoj Mapu 
nájemného. K tomu je nutné shromáždit a statis-
ticky vyhodnotit dostupné údaje o výši skutečně 
sjednaného nájemného v nájemních smlouvách 
za období od 01.03.2009 doposud.

Ministerstvo pro místní rozvoj se obrátilo 
na  naše město s  žádostí o  spolupráci při sběru 
uvedených údajů za byty v majetku města a zá-
roveň s  žádostí o  zveřejnění výzvy pro ostatní 
pronajímatele a  nájemníky bytů ve  městě. Do-
tazník a  pokyny pro jeho vyplnění a  odeslání 
jsou zveřejněny na stránkách www.mmr.cz/ma-
panajemneho (sekce Spolupráce při aktualizaci 
mapy). Pronajímatelů a nájemníků se týká dotaz-
ník „Elektronický dotazník ve formátu XLS s ná-
vodem na  vyplnění“. Dle sdělení koordinátorky 
pro sběr dat paní Ing. Hany Palbuchtové je mož-
né údaje zadávat do 31.10.2011. Jakékoliv dotazy 
týkající se vyplnění dotazníků řešte výhradně 
na  tel. č. +420542212597 nebo + 420542523213 
(PO - PÁ 9 - 16 hodin).

Petra Němečková
odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

Město Dvůr Králové nad Labem žádá všechny 
obyvatele, kteří měli s  ním uzavřenou nájemní 
smlouvu na bytovou jednotku, jejíž účinnost z ja-
kéhokoliv důvodu byla ukončena, a  uvedenou 
bytovou jednotku již neužívají, tedy zaniklo jim 
užívací právo na bytovou jednotku, aby si v ob-
čanském průkazu zkontrolovali údaj o  svém 
trvalém pobytu.

Při pravidelné kontrole bylo zjištěno, že 
někteří bývalí nájemníci městských bytů, s ni-
miž  byla ukončena nájemní smlouva, mají stále 
údaj o  trvalém pobytu hlášen na adrese domu, 
tedy v bytové jednotce, která je v majetku města.

Pokud zjistíte, že do  této skupiny obyvatel 
patříte, touto cestou vás vyzýváme, abyste si 
nejpozději do 31.05.2011 přehlásili údaj o vašem 
trvalém pobytu. O přihlášení k novému trvalému 

ZÁPISY DĚTÍ DO MŠ
Odbor školství, kultury a sociálních věcí MěÚ 

Dvůr Králové nad Labem upozorňuje zákon-
né zástupce, kteří budou mít zájem o  zapsání 
dětí do  mateřských škol, že zápisy pro školní 
rok 2011/2012 se budou do níže uvedených ma-
teřských škol konat 18. května 2011 od  10:00 
do  15:00 hodin a  19. května 2011 od  12:00 
do 15:00 hodin.

• Mateřská škola v ul. Drtinova (vč. odlouče-
ných pracovišť v ul. Roháčova, v Lipnici a v Žirči) 

• Mateřská škola v  ul. Elišky Krásnohor-
ské (vč. odloučených pracovišť v  ul. Slunečná 
a ve Verdeku) 

O  přijetí do  mateřské školy rozhoduje ředi-
telka v  souladu s  platnými kritérii zveřejněnými 
v jednotlivých mateřských školách, na webových 
stránkách MŠ a města. K zápisu je třeba se dosta-
vit společně s dítětem a předložit rodný list dítěte.

Milena Bláhová
odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)

NAMÁTKOVÉ PROHLÍDKY
Na veřejných prostranstvích města Dvora Krá-

lové nad Labem budou prováděny namátkové 
nepravidelné dohlídky, jak je dodržováno na-
kládání s  odpady u  právnických a  fyzických 
osob ve městě podnikajících. Týká se to hlavně 
prodejen, restaurací, zábavních podniků, opravá-
renských fi rem, případně i  jiných drobných živ-
ností, z jejichž činnosti vznikají odpady.

První dohlídka tohoto druhu byla provedena 
v  pátek 15.dubna 2011 v  součinnosti oprávně-
ného orgánu odboru životního prostředí města 
a městské policie. Při této dohlídce byly předmě-
tem kontroly hlavně odpadkové koše umístěné 
v  centru města (náměstí TGM, Odboje a  přileh-
lých ulic). 

Další dohlídky budou prováděny i  se zamě-
řením na místa tříděného odpadu, která jsou ur-
čena výhradně občanům města a podnikatelům, 
kteří na základě písemné dohody s městem tento 
systém mohou využívat.

V  případech zjištění neoprávněného jed-
naní ze strany podnikatelů budou zahajová-
na správní řízení. Při opakovaném porušování 
ustanovení zákona č.185/2001 Sb., o  odpadech, 
nebo platné vyhlášky města k tomuto účelu vy-
dané budou uplatňovány sankce formou pokut 
a stanovení nápravných opatření.

Ing. Ivan Spielberger
odbor životního prostředí (OŽP)

Město také podporuje domácí kompostová-
ní formou velmi výhodného pronájmu dřevě-
ných a plastových kompostérů. Občanům a ško-
lám bylo poskytnuto 700 kompostérů. Spuštěn 
byl také pilotní projekt pytlového sběru papíru, 
plastů a nápojových kartonů. Po ukončení a vy-
hodnocení projektu se rozhodne, zda bude pyt-
lový sběr zaveden jako doplňkový ke kontejne-
rovému sběru na celém území města. 

Na  fungování odpadového hospodářství 
v našem městě se snažíme v maximální možné 
míře využívat různých grantů a dotací. Finanční 
prostředky se podařilo získat na vybudování no-
vého sběrného dvora s  kamerovým systémem, 
projekty zaměřené na podporu domácího kom-
postování,  zavedení  pytlového sběru a ekolo-
gickou výchovu – brožuru „Návod pro třídění 
domovního odpadu“, naučnou stezku v  parku 
Schulzovy sady a na odpadový kalendář.

Několik zajímavostí: 
V  roce 2010 bylo ve  Dvoře Králové nad La-

bem vytříděno a předáno k recyklaci 187 t skla, 
442 t papíru - tím se ušetřilo 818 t dřeva, 48 mil. 
litrů vody, 192 t plastů – tím se ušetřilo 3843 m3 
prostoru na  skládce, což je pro představu hala 
o rozměrech 50 x 40 m a výšce 4,8 m, a ještě byla 
vyrobena spousta užitečných věcí.

Mgr. Dušan Kubica, místostarosta města

JAK SE TŘÍDÍ ODPAD?
Pokračování ze strany 1

pobytu lze požádat osobně na ohlašovně odbo-
ru všeobecné vnitřní správy městského úřadu, 
v kanceláři evidence obyvatel, číslo dveří 112 (pří-
zemí hlavní budovy úřadu).

Po termínu 31.05.2011 město Dvůr Králo-
vé nad Labem provede kontrolu osob přihlá-
šených k trvalému pobytu v jeho nemovitos-
tech. Po opětovném zjištění nesouladu v údajích 
o trvalém pobytu bude jím podán v souladu s § 
12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., záko-
na o  evidenci obyvatel v  platném znění, návrh 
na zrušení údaje o trvalém pobytu z uvedené ad-
resy bytové jednotky v jeho majetku, ke kterému 
vám zaniklo užívací právo. 

Petra Němečková
odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

VÝZVA PRO BÝVALÉ NÁJEMNÍKY MĚSTSKÝCH BYTŮ

KRÁSA, KTERÁ HŘEJE - NÁLEZY Z ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU V NAŠEM MĚSTĚ
Jak v současné době procházejí archeologic-

ké nálezy z  loňské etapy rekonstrukce náměstí 
ve  Dvoře Králové laboratorním a  konzervátor-
ským ošetřením, vystupují z  hromad střepů 
různé zajímavé nálezy. Mezi ně patří i  soubor 
kamnových kachlů a nádob z odpadní jámy pro-
zkoumané při stavbě kanalizace před starou rad-
nicí na Masarykově náměstí.  

Kachlová kamna představovala luxusnější 
vytápění reprezentativních a  obytných prostor 
měšťanských domů v  tomto období. Gotické 
a  renesanční kamnové kachle jsou asi nejkrás-
nější ukázkou užitého uměleckého řemesla. 
Zdobena byla obvykle čelní stěna. Soubor kachlů 
nalezený před starou radnicí obsahuje několik 
typů kachlů různých formátů a  velikostí (prav-
děpodobně je z více zařízení) a datovat jej mů-
žeme předběžně do  1. poloviny 16. století, kdy 
Dvoru vládla renesance. Nejzajímavější jsou dva 
typy obdélného formátu se zobrazeným mužem 
v klobouku, který drží tzv. mluvící pásku s nápi-
sem S.S.G., a s hlavou zubra v erbu. Jedná se patr-
ně o erb Pernštejnů.

Nyní čeká nález podrobnější analýza, která 
má zodpovědět tři základní otázky. Jak a kdy se 
kachle z kamen do jámy dostaly? Předběžně mů-
žeme podle nalezených stop říci, že po nějakém 
požáru, při kterém shořela budova, ve které kam-
na stála. Tato událost se stala patrně někdy ve 

2. polovině 16. století. Další otázkou je, proč prá-
vě ve  Dvoře kachle s  pernštejnským znakem, 
a  další otázkou, co znamená S.S.G. na  mluvící 
pásce. Hledání stejného motivu ve známých ná-
lezech zatím bylo neúspěšné.

Milan Kuchařík, archeolog
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ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB 
V MĚSÍCI DUBNU

www.tsdvur.cz

• S  příchodem jarní-
ho počasí jsme zahájili 
převážně úklidové prá-
ce. Podle předem sta-
noveného harmonogramu pracovníci na  úseku 
údržby komunikací ručně i  za  pomocí techniky 
čistili městské komunikace a chodníky od plevele 
a nánosů nečistot.

• Na výše zmíněném úseku zaměstnanci TSM 
započali práce na úpravě propojovacího chodní-
ku mezi ulicemi Purkyňova a A. Wagnera.

• Ve spolupráci s dodavatelskou fi rmou opra-
vili výtluky na komunikaci přes náves v Žirči, če-
muž předcházelo ruční čištění od usazenin.

• Řidiči kontejnerové dopravy se podíleli 
na  svozech zahradního a  objemného odpadu, 
organizovaného odborem životního prostředí.

• Na úseku údržby veřejného osvětlení elektri-
káři vyměnili část elektrického vedení veřejného 
osvětlení, a to v ul. Čelakovského a na Benešově 
nábřeží. Vlivem stáří kabelu a  častých výkopo-
vých prací došlo k jeho poškození a tím výpadku 
osvětlení. Ve spolupráci s ČEZ dochází k pokládce 
nového veřejného osvětlení v ul. Vorlech. V ulici 
Raisova byly vyměněny poškozené sloupy VO.

• I  sportoviště procházelo jarním úklidem. 
Na koupališti probíhají přípravy na nadcházející 
sezónu, což zahrnuje nátěry, úpravu terénu, úklid 
a mytí dlažby.

Totožné přípravy proběhly také na letním sta-
dionu, pracovníci tlakovou vodou vyčistili tarta-
novou dráhu. Provoz pro veřejnost zde byl zahá-
jen 1. 4. 2011. I softbalové hřiště bylo připraveno 
na sezónu, zde probíhá na základě výběrového 
řízení, vyhlášeného městským úřadem, částečná 
rekonstrukce kabin.

• Na  úseku zeleně se pracovníci věnovali 
průklestům a  zmlazování keřů na  Hankově ná-
městí, v Rooseveltově ulici, v Živé zahradě, v ul. 
Kotkova, Šafaříkova, Na Výsluní, Husova, Eklova, 
dále na  Denisově náměstí a  náměstí Republiky. 
V  parku Schulzovy sady posbírali listí, ořezali 
keře přerůstající do chodníku v ul. Poděbradova. 
Na Denisově náměstí provedli mulčování výsad-
by keřů v kruhovém objezdu. Na přelomu měsíců 
března a  dubna odstranili v ulici Dobrovského 
přestárlé černé bezy. Terén zde následně urov-
nali dovezenou zeminou a  osadili novými keři. 
V příštím měsíci výsadbu zamulčují a založí zde 
nový trávník. Po  větrných dnech 7. - 10. dubna 
uklízeli popadané větve a odstranili vyvrácenou 
jívu v ul. Mánesova a polámaný zerav na hřbitově 
ve Verdeku.

Chtěli bychom upozornit občany, kteří mají 
od dubna svoz odpadu s měsíční frekvencí, že se 
svozy uskuteční každý čtvrtý týden – tj. 21. týden 
(23.5. - 27.5.), 25. týden (20.6. - 24. 6.) atd. 

Jiřina Kubíčková, asistentka ředitele TSM

SLOŽENKY 
NA ÚHRADU NÁJEMNÉHO 

Město Dvůr Králové nad Labem oznamuje 
občanům, že nebudou rozesílány složenky 
na úhradu nájemného za pronajaté pozemky.

Nájemné je nutné uhradit nejpozději 
do 30.06.2011.

Platbu nájemného lze poukázat na  účet pro-
najímatele č. 187580614/0300, vedený u poboč-
ky ČSOB Dvůr Králové nad Labem, nebo v poklad-
ně Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem pod 
přiděleným VS 8011........., který je uvedený ve vaší 
nájemní smlouvě. 

V  případě nejasností nás kontaktujte na  tel: 
499  318  148 (paní Vacková), e-mailu vackova@
mudk.cz anebo osobně na odboru RIM-EMM, kte-
rý se nachází na náměstí T.G.Masaryka čp.35 - bu-
dova bývalého STROJTEXU, v prvním patře vpra-
vo. 

Lenka Vacková
odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

Hlavní změna ve vztahu města s Technickými 
službami (dále TSM) bude ta, že objednaná a řád-
ně předaná práce bude teprve poté vyúčtována 
a  proplacena. Co největší množství práce bude 
účtováno za  měrnou jednotku bm, m2, m3. Tím 
bude dosaženo zlepšení kvality a  množství od-
vedené práce. Postupně budou plánované čin-
nosti TSM uvedeny na  internetových stránkách 
města i TSM. Všichni občané si tak budou moci 
sami udělat obrázek o tom, v jaké kvalitě a čase je 
práce prováděna. Budeme rádi, když od vás, ob-
čanů, získáme informace o odvedené práci nebo 
další náměty k chodu TSM (např. mailová adresa: 
bem@mudk.cz).

Jak jste si již mnozí všimli, od začátku dubna 
letošního roku začali pracovníci Technických slu-
žeb uklízet chodníky a silnice dle nově schvále-
né koncepce. Bude se postupovat tzv. blokovou 
metodou, kdy bude vždy v předstihu dopravním 
značením vyhrazen termín, v kterém bude čiště-
ní chodníků a  komunikací prováděno. Takto se 
bude postupovat i v následujících letech v jarním 
období.

Další okruh, pro který budou nastaveny nové 
podmínky, jsou opravy komunikací a  chodníků. 
Vše se bude odvíjet od  množství peněz, které 
město bude moci uvolnit za  svého rozpočtu. 
Tato částka bude vždy omezená, neboť rozpočet 
musí pamatovat i  na  jiné oblasti chodu města. 
Proto budeme dbát na systematické opravy ulic. 
Budeme vyžadovat dodržování technologických 
postupů při provádění oprav a osobní odpověd-

NASTÁVÁ ZMĚNA V PRÁCI TECHNICKÝCH SLUŽEB
nost zodpovědného pracovníka. Tím se prodlou-
ží životnost odvedeného díla. S menší částkou se 
musí počítat i na opravy nezpevněných komuni-
kací po přívalových deštích. Bohužel se bude jed-
nat o  opravy jen těch nejzávažnějších překážek 
ve sjízdnosti.

Od  zimní sezony 2011/12 bude platit nový 
operační plán organizace zimní údržby. Ke schvá-
lení radě města byl předložen v  novém znění 
a nyní se již jen doplní o potřebnou fi nanční část-
ku tak, aby i  tato činnost v normálním průběhu 
zimy mohla být účtována dle ceníku.

Vedení TSM má za úkol nastavit nové parame-
try při účtování údržby městské zeleně. Po ukon-
čení sběru technických dat a jejich vložení do ge-
ografi ckého informačního systému (GIS) bude 
mít město jasný přehled o množství biologických 
prvků a travnatých ploch. Z toho vyplyne potřeb-
né množství peněz na tuto činnost, kterou bude 
možné dle této částky naplánovat. Pro vedoucí 
pracovníky TSM to přinese snadnější plánování 
nasazení lidí a techniky zajišťujících tuto oblast.

Na závěr bych chtěl požádat všechny občany 
našeho města o  dodržování pořádku na  všech 
prostranstvích města. Není přece normální, aby 
po týdnu, kdy byl chodník třeba v Havlíčkově uli-
ci uklizen, vypadal téměř jak před úklidem. I ten 
obyčejný úklid nás všechny stojí peníze, které 
bychom mohli investovat jinam. Za to všem pře-
dem děkuji.

Jan Bém, místostarosta města

VÍTE, ŽE MŮŽETE MÍT SVÉ STÁLÉ 
PARKOVACÍ MÍSTO?

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Krá-
lové nad Labem č. 1/2011 O  místním poplatku 
za  užívání veřejného prostranství umožňuje si 
zaplatit trvalé parkovací stání.

Město stanovuje poplatek za vyhrazení tr-
valého parkovacího místa pro osobní automobil 
kategorie M1 paušální částkou následovně:

1. mimo památkovou zónu města
 5.000,- Kč/rok
 460,- Kč/měsíc
 120,- Kč/týden

2. v památkové zóně města
 10.000,- Kč/rok
 920,- Kč/měsíc
 240,- Kč/týden

Jedním z návrhů bylo zhotovení informač-
ních mapek s reklamou místních podnikatelů na 
turisticky zajímavých místech v okolí města Dvůr 
Králové nad Labem. V letošním roce město chystá 
vydání nového průvodce a zpracovává naučnou 
stezku centrem města. 

Závěrem jednání se všichni shodli, že toto 
první společné marketingové setkání bylo pro 
všechny velmi přínosné a že je nutné v dalších 
společných workshopech pokračovat. Paní sta-
rostka poděkovala ředitelce zoo za iniciativu a za 
vlastní uspořádání workshopu, včetně pohoštění 
v prostorách zoo.

Informační centrum města

WORKSHOP
Pokračování ze strany 1

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo na 
rok 2011 dotační programy na podporu tělovýcho-
vy a sportu, veřejně prospěšných aktivit, sociálních 
služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí, na 
obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemo-
vitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí 
na území městské památkové zóny města Dvůr 
Králové nad Labem a na obnovu městských hra-
deb, na realizaci bezbariérovosti k zabezpečení 
užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace.

Na podporu jednotlivých oblastí byly roz-
děleny následující fi nanční prostředky:

a) na podporu tělovýchovy a sportu byla 
schválena celková částka 3 170 000,- Kč (z toho 
pro Tělovýchovnou jednotu Dvůr Králové nad 
Labem schváleno 2 337 000 ,- Kč, zatím nebylo 
rozhodnuto o vyplacení této částky),

b) na veřejně prospěšné aktivity částka 
400 000,- Kč,

c) na podporu sociálních služeb a služeb souvi-

sejících se sociální oblastí částka 910 000,- Kč,
d) na obnovu vnějšího pláště objektů, které 

jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které 
se nacházejí na území městské památkové zóny 
města Dvůr Králové nad Labem, a na obnovu měst-
ských hradeb, resp. jejich částí – návrh na rozdělení 
dotací bude předložen radě města, příp. v červnu 
zastupitelstvu města, 

e) na realizaci bezbariérovosti k zabezpečení 
užívání staveb osobami s omezenou schopnos-
tí pohybu a orientace, v souladu s vyhláškou č. 
369/2001 Sb., o obecných technických požadav-
cích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace, ve zně-
ní pozdějších předpisů - do dotačního programu 
nebyla podána žádná žádost.

Výše poskytnutých dotací jednotlivým příjem-
cům naleznete na webových stránkách města v 
sekci Radnice – Granty a dotace – Dotace z rozpoč-
tu města. 

Bc. Kateřina Pištorová, vedoucí odboru ŠKS

INFORMACE O  VÝSLEDCÍCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MĚSTA
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DENNÍ HLÁŠENÍ
Abychom přiblížili práci strážníků, zveřejňu-

jeme dnes jedno speciální „Denní hlášení“ za ob-
dobí od 1. ledna 2011 do 18. dubna 2011.

 
DENNÍ HLÁŠENÍ MPDK
ze dne: 01.01.2011 - 18.04.2011 od:00 do: 24 hodin

Dopravní nehoda  6
Ostatní přestupky na úseku dopravy  12
Veřejný pořádek / přestupek  43
Obecně závazná vyhláška / přestupek  44
Občanské soužití / přestupek  16
Majetek / přestupek  144
Trestný čin  11
Správní delikt / nezařazený  1
Výzva / předvolání  2
BESIP přestupky  284
Životní prostředí -jiný správní delikt  5
Nařízení města / přestupek  3
Přestupek-nezletilý/mladistvý  2
TČ / nezletilý/mladistvý  1
Poskytování informací z MKDS  2
Poskytování údajů / evidence  1
Součinnost s jinými orgány/PČR/MĚÚ/OS/OVS  58
Odchyt zvířete / opatření  44

Stížnosti  28
Doručení písemnosti / šetření  17
Pomoc v nouzi  11
Občansko-právní spor  3
Ztráty a nálezy  30
Prevence / opatření a úkony  44
OZV 7/2005 psi  18
Nařízení města 1/2007 o parkování  42
Porucha parkovacího automatu 3
Překročení nejvyšší povolené rychlosti  45
Celkem přestupků a trestných činů:  920

V blokovém řízení uděleno:  151
v částce:  63600 Kč

Na místě nezaplacených blokových pokut:  90
v částce:  53900 Kč
Zanechána výzva pro nepřít. pach.:  84
Předáno přestupkové komisi:  5
Předáno na fi nanční odbor MÚ:  26
v částce:  22500 Kč
Předáno policii ČR:  26
Předáno na správní odbor MÚ:  27

PODĚKOVÁNÍ 
STRÁŽNÍKŮM MPDK

Velice nás potěšil dopis paní Šárky Baudyšové, 
ve kterém poděkovala strážníkům MPDK za dob-
ře odvedenou práci. Část dopisu zveřejňujeme.

Vážený pane veliteli, chtěla bych Vám touto 
formou poděkovat za  zákrok, který provedli Vaši 
strážníci dne 5. dubna 2011, při kterém velice profe-
sionálně zakročili proti zlodějům, kteří plenili mou 
zahradu. Díky rychlé reakci strážníků městské po-

licie se podařilo pachatele krádeže zadržet bezpro-
středně po krádeži a zabránit tak dalším škodám.

Šárka Baudyšová

FOTOGRAFIE S OTÁZKOU

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

„Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí 
chlapci.“ 

Kdyby tak zlí zůstali jen ti tři.
Bc. Jindřich Hauke, určený strážník MPDK

Je stará lednice „obyčejný papír“ nebo „nápojový kar-
ton“?  Ilustrační foto: Bc. J. Hauke

PSÍ ÚTULEK NOVÝ SVĚT
Další psi jsou na www.utulek-dknl.estranky.

Alf - kříženec afgánského chrta, elegán a pohodář

Roční fenka, kříženec, hodná k lidem i ke zvířatům

Starší fenka jorkšíra, vděčná za klid a pohodu

Firma Kompakt, s. r. o., z Poděbrad již podruhé 
(poprvé v roce 2006) získala pro naši organizaci 
automobil Renault Kangoo v rámci projektu „So-
ciální automobil“. Nákup vozidla umožnili míst-
ní podnikatelé a  organizace, které vůz, i  v  této 
nelehké době, sponzorovali. Jejich pomoci si 
nesmírně vážím. Dar je pro nás o to cennější, že 
přišel v  době, kdy se mnohé fi rmy se potýkají 
s  vlastními existenčními podmínkami, a  přesto 
se rozhodly pomoci sociálnímu projektu a seni-
orům. Jak jsem již řekla při slavnostním předání 
automobilu v sídle organizace dne 30. března, se-
belepší myšlenka, sebelepší záměr by se nemohl 
uskutečnit bez fi nanční pomoci společnosti. Díky 
této podpoře a usilovné práci všech zaměstnan-
ců jsou naše terénní pečovatelské služby na vyso-
ké profesionální úrovni.

Slavnostního předání se zúčastnil i místosta-
rosta města Mgr. Dušan Kubica a vedoucí odboru 
školství, kultury a sociálních věcí Bc. Kateřina Pi-
štorová. Pan místostarosta rovněž ocenil přístup 
všech, kteří nákup vozidla sponzorovali.

Děkuji všem, kteří pomohli…
Bc. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby

SPONZOŘI:
Jan Sokol - PNEUSERVIS ALASKA, Trutnov, 

ATELIÉR TECHNIK, spol. s  r.o., Dvůr Králové nad 
Labem (DK), ZVIČINSKÉ UZENINY A  LAHŮD-
KY, s.r.o., Dolní Brusnice, STARÁ LÉKÁRNA, s.r.o. 
(DK), JAROSLAV JANEČEK POLYGRAFICKÁ VÝRO-
BA (DK), ETIGRAF s. r. o (DK), BYTTHERM, s. r. o., 
Trutnov, EPOS CZ (TAMBOR) (DK), BOBY-FLEISCH, 
spol. s r.o., Dolní Brusnice , Ing. OTA HRUBÝ (DK), 
ALTEC, a.s. (DK), JAN KREJCAR EKOTERN (DK), KO-
VOVÝROBA JAROSLAV ŠVORC, Kohoutov, MATE-
DORstav, s.r.o. (DK) , AUTOOPRAVNA DOLEŽAL 
- DIVIŠ, Lipnice, OBEC VLČKOVICE , JAROSLAV 
RUBÁČEK, Jaroměř, KAREL MOŽÍŠ, Vlčkovice, MI-
LOSLAV ZEMEK, Mostek, OBEC KOCBEŘE, KASEM 
CZ, s.r.o., pneuservis, Dolní Vlčkovice, RG REALITY 

(DK), HONC CZ, s.r.o. (DK), KLOUČEK A KLOUČKO-
VÁ, spol. s r.o., Mostek , JAROSLAV SPĚŠNÝ (DK), 
MMREALITY p.  BLANKA MALÁ (DK), GREMIUM 
DK (DK), RATH-ŽÁROTECHNIKA, spol. s r. o. (DK), 
Stavební společnost ŽIŽKA, spol.s r.o. (DK), Lenka 
Sedláčková, prodejna nábytku ALF (DK), DRUŽ-
STVO DŘEVOTVAR (DK), JEDNOTA DVŮR KRÁLO-
VÉ-DRUŽSTVO (DK), HMS ELEKTRO (DK), JUTA a.s. 
(DK), KLEMPO CZ, s.r.o., Borovnička , UNIREG, s.r.o. 
(DK), ŠÁRKA ŠNYTROVÁ POTRAVINY (DK), JARO-
SLAF ŠÁFR (cukrárna VÍT A VNUK) Bílá Třemešná, 
VK INVESTING, s.r.o., Jaroměř.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ZÍSKALA NOVÉ SLUŽEBNÍ AUTO

INZERCE - PRONÁJEM NEMOVITOSTI
Pronájem nemovitosti ke  komerčním účelům 

ve Dvoře Králové nad Labem, náměstí TGM čp. 84 
- bývalá restaurace U Svobodných pánů. Výše ná-
jemného dohodou. Informace na tel.: 606400976.

FARNÍ CHARITA OTEVŘELA 
NOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU

Ke  dni 15. 4. 2011 Farní charita Dvůr Králové 
nad Labem zahájila sociální službu Sociálně te-
rapeutické dílny. 

Nová služba je určena dospívajícím a dospě-
lým lidem s  lehkým nebo středně těžkým men-
tálním postižením a  s  ním kombinovaným po-
stižením ve věku od 16 let do 64 let, kteří nejsou 
schopni dalšího vzdělávání a  nejsou umístitelní 
na trhu práce.

Služba je poskytována v  budově Děkanské-
ho úřadu (fara), Palackého 99, Dvůr Králové nad 
Labem.

Sociálně terapeutické dílny jsou přístupné 
každý pracovní den od 8 do 16 hodin a bude 
je moci využívat bezplatně až 8 klientů současně.

Mgr. Martina Krajčíková, sociální pracovník
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SOBOTNÍ VELIKONOČNÍ DÍLNA 
V ZŠ PODHARŤ

V sobotu 9. dubna se sešlo kolem 40 dětí naší 
školy, aby si v  tradiční dílně zručnosti vytvořily 
velikonoční výrobky. Od samého rána se vystři-
hovalo, lepilo, malovalo, šilo, ale hlavně pletly 
z pedigu velikonoční košíčky.

Děti měly plné ruce práce, a tak se jednodu-
ché a  přitom vkusné symboly jara rodily přímo 
před očima. Mnoho dětí bylo překvapeno svou 
šikovností a zručností a rodiče svými dárky jistě 
příjemně překvapily.

Domů si všichni odnesli pletené košíčky, šité 
slepičky či jarní květiny.

Markéta Hošková, vychovatelka 

MŠ JUTA -
JARO LÁKÁ DO PŘÍRODY

Krásné jarní počasí nás vytáhlo do  přírody. 
Naše mateřská škola se vydala cestou plnou pře-
kvapení a  úkolů za  jarním pokladem, který pro 
nás schoval jarní skřítek. Sluníčko nás lechtalo 
na tváři a zpříjemňovalo naši dobrodružnou ces-
tu. Děti si záhadné putování velmi užily a naleze-
ný poklad uvítaly radostným smíchem. 

Každý týden máme pro naše děti připravené 
různé akce (exkurse, výlety, cvičení v tělocvičně, 
návštěvy divadla atd.), které můžeme absolvo-
vat i díky fi nanční podpoře zřizovatele JUTA, a.s. 
Bohatý program činností zpestřuje všem dětem 
pobyt ve školce a  rozvíjí jejich vědomosti a do-
vednosti nenásilnou formou, prostřednictvím 
osobních zážitků. Více o naší mateřské škole na-
leznete na ms.juta.cz.

Za MŠ Bc Dita Koudelková

Je pondělí 21. 3. 2011 osm hodin ráno a tři šes-
tičlenné týmy vyráží na záchrannou akci do ka-
tastrofami zkoušeného Japonska. Týmy vědí, 
že musí pracovat rychle, ale s rozmyslem, proto 
nic nenechávají náhodě. Při hodině českého ja-
zyka detailně plánují a  sepisují, co je zapotřebí 
vzít s  sebou do  oblastí postižených zemětřese-
ním, tsunami a radioaktivitou. Debatují o všem, 
od ochranných pomůcek, přes jídlo a čisticí pro-
středky. Ale tím to zdaleka nekončí.

Trojice týmů pracuje s  takovým nasazením, 
vědoma si závažnosti situace, že nedbá ani siré-
ny oznamující přestávku, a  se zaujetím pracuje 
dále. Nyní se totiž při hodině matematiky ukáže, 
zda peníze, které skupinám poskytl stát, budou 
na jejich akce stačit…

Naši záchranáři vědí, že se v cizině česky ne-
domluví. Proto před tím pilně studovali, tudíž 
jsou teď schopni bez problému vytvořit při an-
gličtině identifi kační kartu pohřešované osoby. 

Všichni jsou oblečeni do záchranných obleků. 
Týmy si přivezly spoustu záchranných pomůcek, 
pomocí nichž se teď pokusí zachránit co nejvíce 
obětí. Ještě poslední pokyny týkající se bezpeč-
nosti a  ochrany svého zdraví a  záchranná akce 
může začít. Všichni pracují koordinovaně, rychle 
a efektivně. Odstraňují sutiny vytvořené z laviček 

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 26 348,11

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 7 643,54

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2 357,22

Daň z příjmů právnických osob 28 733,84

Daň z příjmů právnických osob za obec 16 156,68

Daň z přidané hodnoty 61 956,42

Poplatky za znečišťování ovzduší 1,70

Poplatky za uložení odpadů 36,56

Odvody za odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu 344,97

Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu 6 231,68

Poplatek ze psů 408,95

Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 946,53

Poplatek ze vstupného 17,10

Poplatek z ubytovací kapacity 134,77

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 882,13

Odvod výtěžku z provozování loterií 507,84

Správní poplatky 5 239,90

Daň z nemovitostí 13 816,12

Ostatní daňové příjmy 339,90

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 26 348,11

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 7 643,54

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2 357,22

Daň z příjmů právnických osob 28 733,84

Daň z příjmů právnických osob za obec 16 156,68

Daň z přidané hodnoty 61 956,42

Poplatky za znečišťování ovzduší 1,70

Poplatky za uložení odpadů 36,56

Odvody za odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu 344,97

Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu 6 231,68

Poplatek ze psů 408,95

Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 946,53

Poplatek ze vstupného 17,10

Poplatek z ubytovací kapacity 134,77

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 882,13

Odvod výtěžku z provozování loterií 507,84

Správní poplatky 5 239,90

Daň z nemovitostí 13 816,12

Ostatní daňové příjmy 339,90

Pro dokreslení stavu prostředků plynoucích 
do  rozpočtu obce z daňových výnosů (viz. také 
článek k  rozpočtovému určení daní v  NKR čísle 
02/2011) uvádíme níže tabulku přehledu jednot-

DAŇOVÉ VÝNOSY MĚSTA V ROCE 2010

Celkem 173 103,96

Ing. Martin Plecháč 
vedoucí odboru rozpočtu a fi nancí (RAF)

livých daňových rozpočtových příjmů našeho 
města v uplynulém roce.

a  žíněnek, pomocí lan vytahují oběti, které pak 
přenášejí na  ošetřovnu, kde je připraven další 
tým. Nejtěžším úkolem je ale prolézání tunelu 
z obručí s kyslíkovou lahví na zádech při zhorše-
né viditelnosti.

„Přes veškerá úskalí nikdo ze záchranářů ne-
byl zraněn. Každým splněným úkolem přibyli 
na konto týmů další zachránění. Celkem se tedy 
podařilo zachránit 586 obětí katastrofy. Alespoň 
tímto způsobem jsme vyjádřili naši solidaritu k Ja-
ponsku. Záchranáři byli po příletu zpět do České 
republiky oceněni a  jsme na  ně patřičně hrdi!“ 
uvedla vrchní velitelka 4.C Mgr. Jana Zimková.

Mgr. Jana Zimková, ZŠ Schulzovy sady

ZŠ SCHULZOVY SADY - DEN PRO JAPONSKO

JEN POČKEJ, 
ONI TĚ TAM SROVNAJÍ

Mnoho z  nás si při vyslovení slova „školka“ 
vybaví vlastní zkušenosti. Někdo příjemné, jiný 
nepříjemné. Aby těch nepříjemných bylo co 
nejméně, je vhodné pro dítě, které nastupuje 
do mateřské školy, vytvořit v rodině předem ur-
čitá pravidla – každodenní rituály. Ty velmi po-
můžou. Ráno se třeba může závodit, kdo bude 
dřív po snídani, kdo se rychleji ustrojí, kdo bude 
první v botách u dveří. Je dobré si večer připravit 
vše k ruce a vytvořit si na ráno časovou rezervu 
pro nenadálé situace. Dítě si chce ještě chvíli hrát, 
dívat se na  DVD, potřebuje na  toaletu, nebo se 
mu prostě nechce vstávat. Rodič by zpravidla měl 
být ten, kdo řídí situaci, ten, kdo určuje pravidla, 
ten, kdo vlastní dítě pravidlům učí. Rodič musí 
být vždy o krok před dítětem. Musí se naučit říkat 
NE i v situacích, kdy je rychlejší a jednodušší říci 
ANO. Neměl by se nechat manipulovat malým 
tyranem, vlastním dítětem.

 Odchod do mateřské školy ve spěchu, stresu, 
s  křikem a  vyhrožováním nemají správný efekt. 
Dítě zpravidla pláče, rodič je značně rozladěn.

Přes veškeré problémy je školka pro dítě pří-
nosem. Naučí se tu novým dovednostem, obstát 
v kolektivu dětí, uhájit si vlastní místo, uznávat i ji-
nou autoritu, která může být při dnešní liberální 
výchově mnohdy i první v  jeho životě, naučí se 
spolupracovat i soupeřit, osamostatňovat se. 

Vstup do mateřské školy by neměl být chápán 
dítětem jako něco za trest. „Jen počkej, oni tě tam 
srovnají.“ To, co třeba dospělý vysloví jako legra-
ci, může jeho potomek chápat úplně jinak. Dítě 
by mělo být v rodině připraveno na to, že bude 
v  zařízení pobývat po  nějaký časový úsek bez 
přítomnosti maminky. Je vhodné dítěti říci, jak 
dlouho, nevymýšlet si a neslibovat něco, o čem 
již předem víme, že nesplníme. Zodpovědět mu 
všechny otázky a  hlavně ho přesvědčit o  jejich 
pravdivosti. 

Každodenní desetihodinový pobyt v  mateř-
ské škole by rozhodně neměl patřit mezi výše 
zmiňované rituály. Rodina by se v  péči o  dítě 
měla střídat, aby si užilo nejen mateřskou školu, 
ale i maminku a tatínka, případně i její jiné členy. 
Podle Úmluvy o  právech dítěte, článek 18, mají 
rodiče prvotní zodpovědnost za výchovu a vývoj 
dítěte. Základním smyslem jejich péče musí být 
zájem dítěte. Stát - tedy i mateřská škola- rodičům 
pomáhá při plnění jejich úkolů výchovy. Společ-
ně s nimi chce dítěti usnadnit vstup do prostředí 
mimo rodinu, zorientovat se v něm, přizpůsobit 
a postupně se zapojit do her a ostatních aktivit 
mateřské školy, do společnosti a do života.

Dlabolová Jaroslava, ředitelka 
Mateřská škola E. Krásnohorské

OTEVŘENÍ KOUPALIŠTĚ
V současné době probíhají v areálu Tyr-

šova koupaliště přípravné práce, které mají 
zajistit podmínky pro jeho otevření. To je v 
případě příznivého počasí naplánováno na 
druhou polovinu měsíce května. 



PLASTOVÁ OKNAPLASTOVÁ OKNA
LUŠTINEC LIBOR
REHAU SCHŰCO

TEL: 605 451 234
DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

V bývalé prodejně keramiky
ve spojovací ulici mezi kostelem 

a Šindelářskou věží

Slevy až 45%
Po – Pá 9 – 12 hod.  14 – 17 hod.

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

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

nabízí:

-byt 1+1 OV Dvůr Král.,56 m2,centrum-pěší zóna,nutná kompl.rekonstrukce,pěkný  610.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Dvůr Král.,60 m2,pěší z.,ke kompl.rekonstrukci,vys. stropy,zajímavé  649.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Dvůr Král.,34 m2,zděný,příz.,u kostelíčka,výb.stav, vč.kuchyně,volný  630.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Trutnov,32 m2,Horní Předměstí u Alberta,zděný,2NP,ihned volný  599.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Vlčkovice v Podkrk.,45 m2,2.p.,zděný,část.rek.,pěkný,se zahradou  490.000,-Kč 
-byt 1+kk,2+1 OV Dvůr Král., 26,25 m2,zděné,příz.,ve fázi kompl.rek.  550.000,-Kč,790.000,-Kč 
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,2 p.,nadstandard,zděný,kompl.rek.,komf.bydlení  1,490.000,-Kč
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,49 m2,zděný,volný. V případě:nájmu-4.000,-Kč/měs.+ink.,koupě:  899.000,-Kč
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,2+1,48 m2,zděný,2p.,kompl.revital.vč.oken,pěkný,volný  999.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,73 m2,zděný,nové ústř.plyn.topení s kotlem a kuchyní  1,070.000,-Kč
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,57,7 m2,kompl.rek.,příz.,zděný,nová kuchyň, s terasou  1,190.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,57m2,panel,balkon+lodžie,zděné j.,nová okna, klidná lok.  1,240.000,-Kč
-byt 3+1 OV Úpice,67 m2,panel,nová okna,zvýš.přízemí,centrum,pěkně řešeno  930.000,-Kč 
-byt 4+1 OV Dvůr Král.,70 m2,panel,zděné jádro,balkon,zvýš.přízemí,ihned volné  1,399.000,-Kč 
-2 x byt 3+kk OV Dvůr Král.,113,114 m2,půd.prostor,stav.povolení vydáno,centrum  263.000,-Kč 
-dr.byt 3+1 Dvůr Král.,62 m2,posl.p.,nové okna,balkon+zaskl.lodžie,dobrý stav  1,290.000,-Kč 
-dr.byt 3+1 Trutnov - HSM,72 m2,panel,rekonstrukce,převod do OV možný  1,280.000,-Kč 
-rod.dům řad.Dvůr Král.,4+1,412 m2,výb.stav,garáž,pěkný slunný pozemek,volný  2,590.000,-Kč 
-rod.dům Dvůr Král.,5+1,vetší podnik.prostory,nad „oční školou“,807 m2,dobrý st.  3,100.000,-Kč 
-rod.dům Dvůr Král.,4+1,1+1,poz. 651 m2,bazén,garáž,výb.stav,krb,lukr.,terasa  3,199.000,-Kč 
-rod.dům Dvůr Králové,496 m2,3+1,2+1,garáž,výb.stav,část.rek.,zahrada,kolny  2,690.000,-Kč 
-rod.dům Habřina,kolaudace 2005,6+1,1457m2,garáž,luxusní,kousek JA,HK,DK  3,790.000,-Kč 
-rod.dům V.Vřešťov,3+1,232 m2,rek.2006,výb.stav,bazén,2xlodžie,kousek HK,DK 1,590.000,-Kč 
-rod.dům Jaroměř,8+1,2402 m2,centrum,výb.stav,bydl.+podnik.lukr.,garáž,dílna  3,990.000,-Kč
-rod.dům Vítězná-Kocléřov,2+1,1783 m2,nová fasáda,k vnitřní rek.,sleva ano!  1,590.000,-Kč
-rod.dům Vítězná-Huntířov,6+kk,812 m2,výb.stav,vč.garáže,prostorný,slunné m.  1,850.000,-Kč 
-rod.dům Kuks,histor.centrum,2x3+1,1x4+1,669 m2,lukr.nabídka,různé využití  3,900.000,-Kč 
-rod.dům Heřmanice-Slotov,4+1,4298 m2,dobrý stav,garáž,volné,sleva možná!  950.000,-Kč 
-rod.dům Zdobín,podíl ¾ na celku, a to: 5+1,1342 m2,zajímavé,býv.usedlost  899.000,-Kč 
-rod.domek Rtyně v Podkrk.,2+1,549 m2,nové přípojky,zděné,centrum,dobrý st.  899.000,-Kč 
-rod.domek Bílé Poličany,3+1,327 m2,přízemí po rek.přízemí, ihned k bydlení  1,369.000,-Kč
-rozest.nový RD Dvůr Král.-Lipnice,3+kk,na pozemku 2063 m2 starší chalupa  1,690.000,-Kč 
-zem.usedlost Velký Vřešťov,obyt.č.4+1,2104 m2,stodola s novou stř.,chlévy  1,880.000,-Kč 
-staveb.pozemek Trutnov-Poříčí, 803 m2,mírný svah,sítě ano, ÚP ano,oploceno  399.000,-Kč 
-staveb.pozemek Horní Debrné,1627 m2,slunné m.,el.a voda ano,krásný výhled  355,-Kč/m2
-staveb.pozemek Bílá Třemešná,663 m2,oploceno, ÚP ano,mírný svah, výhled  250.000,-Kč 
-staveb.pozemek Mostek,12 880 m2,lze po částech,ÚP obce,všechny sítě,u lesa  200,-Kč/m2
-roubená chalupa B.Třemešná,2+1,202 m2,výb.stav,ihned volné,lze trvale bydlet  899.000,-Kč 
-poloroub.chalupa Vítězná-Huntířov,2+1,740 m2,probíhá rekonstrukce,kousek DK  750.000,-Kč 
-rekr.chata Velký Vřešťov,3+1,677 m2,dřevěná,zděné základy,výhled na rybník  450.000,-Kč
-garáž Dvůr Králové,lok.5.květen,21 m2,řad.,výborný stav,el.230/400,lze jako dílna  105.000,-Kč 

TEXTOVÁ INZERCE

ZAHRADNICKÉ MINICENTRUM
fa. Koexfl or

Březinova 895 (za školou 5.května naproti penzionu)
NAKUPUJTE NEJLEVNĚJI – přímo u zahradníka

Široká nabídka BALKONOVÝCH A TRUHLÍKOVÝCH 
ROSTLIN. 50 druhů na jednom místě
H l a v n í  p r o d e j  o d   2 . k v ě t n a

Pondělí-pátek  9,00-12,00 13,30-17,00
Sobota  9,00-12,00

Tel.: 723316791
Těšíme se na Vaši návštěvu

• STŘECHA SOS
 Opravy 
 - zatékání - plechování komínů 
 - okapů - všech klempířských prvků
 PROHLÍDKA A OPRAVA IHNED!
 Telefon: 603217922

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

•  Pronájem bytu 1+1, 53m2

 ul. 5. května. Měs. náj. Kč 2900,-
 + služby. Tel: 776308030

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



Pronájem v areálu Pronájem v areálu 
na Slovanechna Slovanech

• výrobních, skladových pros-
tor 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 KOVŮV ÝKUP KOVŮ
ekologická likvidace autovraků

likvidace strojních zařízení
železo, barevné kovy

Provozovna: 
Slovany 3051 

(býv. Tiba – Slovany)
pa – pá 7. – 16. hod

so 8. – 12. hod

Tel. 777 086 085, 777 082 083

  

  
 Kontaktujte nás: SWELL, spol. s r.o. 
                              nám. J. z Pod brad 236 
                              508 01 Ho ice 

email: tel : 493 546 940

TEXTOVÁ INZERCE 2
- prodej a pokládka podlahových krytin
- prodej a montáž dveří
- návrh a montáž vestavěných skříní
 www.interierylar.cz
 mobil:737389862

Pronájem bytu 2+1 v přízemí. 
Cena pronájmu 3500 Kč + ink.
Volný během června.
Tel.: 736407169

Hledáme hodnou paní na příležitostné celodenní 
hlídání 3 letého chlapečka. 
Dlouhodobá spolupráce. Ideálně důchodkyně ze 
DK. Tel.: 722142003

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

Koupíme chalupu do 750000Kč. Tel 725 513 808

POMŮŽEME VÁM!
FINANCUJTE BYDLENÍ S NÁMI!
Modrá pyramida
Havlíčkova 12, Dvůr Králové
L. Zvárová Z. Zvárová
774 555 290 731 254 852
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S o u h l a s í m  s e
 z v e ř e j n ě n í m 

v   p ř í p a d ě  v ý h r y :

 ANO NE

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

odpověď na otázku, kterou naleznete v článku.

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

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

Pro ty z  vás, kteří rádi soutěží, jsou připra-
veny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi 
na  otázku s  vyplněnou kolonkou jméno, pří-
jmení, ulice vystřihněte a  vhoďte do  osudí 
v  městském informačním centru na  náměstí 
T. G. Masaryka. Těšte se na pěkné ceny. 

Losování soutěže proběhne 23.5.2011.

Řešení z NKR 3/2010 naleznete v článku vedle fotografi e.
Výherci z NKR 3:
1. místo - Václav Hrach, El. Krásnohorské 2348
2. místo - Milada Vondráčková, polní 2272
3. místo - Jana Rejlová, K. Světlé 2139

Výhru je možné si vyzvednout 
v městském informačním centru

NOVÍ 
OBČÁNCI 
MĚSTA

V březnu 2011 se 
v našem městě naro-
dilo 25 občánků - 10 
chlapců a 15 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

SŇATKY
V  měsíci březnu byly uzavřeny 3 sňatky 

ve Dvoře Králové nad Labem. 

ÚMRTÍ
V  měsíci březnu zemřelo ve  Dvoře Králové 

nad Labem 20 lidí, z toho bylo 10 dvorských ob-
čanů, 2 muži a 8 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Členové komise pro občanské záležitosti na-

vštívili při životních jubileích v březnu 26 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 6 
manželských párů stříbrnou svatbu, 3 zlatou svat-
bu a 2 páry diamantovou svatbu.

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

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

N a soutěžní fotografi i v minu-
lém čísle byla zachycena bý-

vala Allanova továrna, kde se vy-
ráběla hořčice, šumáky, prášky 
do pečiva a umělý med. Pozdě-
ji, po znárodnění, to byla na nějakou dobu „Po-
živatina“.

Děkujeme všem, kteří jste přiložili k odpově-
dím i dopisy. Jmenovitě patří dík Haně Noskové, 
Boženě Voňkové, Ladislavu Tykalovi a Aloisovi 
Kadavému. Krásně jste se rozepsali. Piště dál, 
těšíme se na vaše další vzpomínky.

Při přechodu na nové webové stránky neby-
ly Vaše dopisy na nějakou dobu přístupné. Nyní 
by již všechny měly být k vidění v sekci Radnice 
/ Noviny radnice pod výpisem ročníků NKR. 
Naleznete tam i výňatek z rozhovoru pana Ja-
nouška s panem Allenem, který se týkal zmíně-
né továrny. Přejeme vám hezké počtení. 

Redakce

NOVINY - KONTAKT
Své náměty, příspěvky, dotazy či připomín-

ky můžete zasílat na emailovou adresu noviny@
mudk.cz nebo na adresu: NKR, náměstí T.G.Masa-
ryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem.
Uzávěrka každého čísla je vždy k 15. dni v měsíci. 
Další informace viz tiráž na straně 11.

Vaším úkolem je napsat, kde se nacházel ob-
jekt, který je na snímku v plamenech a do 

základů vyhořel. Zbyl jen komín, který se využí-
val do doby, než se postavila teplárna, potom byl 
zbourán. Úkol je to jistě snadný, protože kolem je 
celá řada dosud stojících a Vám známých budov.

Zkuste na Vámi přiloženém dopise napsat, 
(už mimo soutěž), komu vyhořelý objekt patřil 
a čemu sloužil. 

Text k obrázku na požádání dodal Pavel Janoušek

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou všem přátelům a zná-

mým, kteří se dne 24.03.2011 přišli naposledy 
rozloučit s  naším drahým manželem, tatínkem 
a dědečkem, panem Otto Kubátem. Zároveň dě-
kujeme za písemné projevy soustrasti.

Eva Kubátová, manželka, Eva Neumannová, dcera

POZVÁNKA DIETFURT
Oznamuji, že dne 14. května 2011 v 19.00 ho-

din v  restauraci U  Námořníka se koná setkání 
bývalých pracovníků fi rmy Dietfurt, s.r.o.

Účast přislíbil pan Simoni.
Z  důvodu rezervace míst potvrďte svoji 

účast na e-mail: vesela.sraz@seznam.cz.
K. Veselá

PODĚKOVÁNÍ ŽIRAFY 
Mateřské centrum Žirafa děkuje Daně Bohu-

tínské za její dlouholetou obětavou a nezištnou 
práci pro centrum. Velkou podporou byla i  po-
moc pana Bohutínského při akcích, kdy bylo 
třeba přiložit chlapskou ruku k dílu. Přejeme celé 
jejich rodině mnoho úspěchů v  osobním i  pra-
covním životě.

Mateřské centrum Žirafa, Dvůr Králové nad Labem

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat paní primářce 

MUDr. Stránské a všem milým sestřičkám na JIP 
a interním oddělení ženy za péči, kterou mi věno-
valy po dobu mé hospitalizace v nemocnici.

Věra Kuková

„PŘÁTELÉ“ PŘEPISUJÍ 
STARÉ KRONIKY MĚSTA

Jak jste si již přečetli v Novinách radnice, po-
dařilo se nám získat již dvě kroniky města, které 
sepsal zesnulý pan Oldřich Šíl. Stalo se tak díky 
ochotě pana Pavla a  Ing. Martina Šílových, kteří 
jsou přímými potomky autora kroniky. Není třeba 
jistě zdůrazňovat, že tyto obsáhlé kroniky výraz-
ně obohatí naši městskou historii. 

Díky iniciativě paní starostky Mgr. Edity Vaň-
kové, radního Mgr.  Dušana Kubici a  několika 
dalších zaměstnanců městského úřadu se kroni-
ka v několika málo dnech okopírovala a originál 
byl na výslovné přání majitelů urychleně vrácen. 
Tyto kroniky mají přibližně sto rukou psaných 
stránek, a  nebylo v  mých silách, abych to sám 
a tak rychle přepsal. Psaný text se totiž poměrně 
hůř čte než text vložený do počítače a navíc se 
tím dosáhne lepší dostupnosti pro další studijní 
a  badatelskou práci. Vždyť naším cílem je tyto 
kroniky upravit do podoby odpovídající součas-
né počítačové době. 

Kroniky byly tedy okopírovány v původní psa-
né podobě a poté došlo k předání jednotlivých 
listů celé řadě dobrovolníků, kteří je již ukládají 
do počítačů. Stalo se tak po informativní schůzce, 
která se uskutečnila v městském muzeu. Jména 
dobrovolníků zveřejním, až bude tato náročná 
práce dokončena a  kroniky uvedeny do  nové, 
počítačové podoby. Tím se tyto kroniky stanou 
dostupnými veřejnosti města i  trutnovskému 
archivu. 

Další naší snahou bude je po dokončení vložit 
do  fondu Městské knihovny Slavoj a  do  měst-
ského muzea. To již i  s  fotografi ckými obrázky 
vloženými autorem, na kterých se ještě pracuje. 
„Přátelé“, spoluobčané, dokázali jsme už rozšířit 
a upřesnit Geislerovu sbírku, shromáždit řadu ar-
chiválií, spolupracovali jste se mnou na kronikách 
města a práce pokračuje dál. Za vším je jen jedno 
slovíčko - děkuji. 

Mezi řady nás „Přátel“ přichází další nadšen-
ci a můžete přijít i Vy, budete vítáni. Nastoupíte 
i za ty z nás, kteří „svoji brázdu doorali“. S úctou 
vzpomeňme na paní Ludmilu Hakovou, která 
nám bude v řadách „Přátel“ citelně chybět.

Pavel Janoušek
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Již posedmé se letos v Hankově domě kona-
la nepostupová přehlídka tanečních kolektivů, 
dvojic a  jednotlivců, kterou tradičně pořádá 
Dům dětí a mládeže Jednička za fi nanční pod-
pory Ministerstva kultury ČR.

O  víkendu 9. a  10. dubna 2011 ožilo město 
Dvůr Králové více jak 1500 tanečníky. Celkem 
171 vystoupení předvedlo 49 organizací z růz-
ných koutů ČR. Mezi soutěžícími byly například 
kolektivy z domů dětí v Pardubicích, Rychnově 
nad Kněžnou, Jaroměře, Broumova, Čáslavi, Dě-
čína, Liberce, České Lípy, Jihlavy, Kolína, Hlinska 
či Prahy. Svá zastoupení měly i  profesionální 
týmy z  Jičína, Rtyně či Lanškrouna. Zhlédnout 
taneční vystoupení přišlo přes 700 diváků.

První den soutěže - sobota - patřila ma-
žoretkám, roztleskávačkám a  orientálním ta-
nečnicím. Neděle zněla v  rytmech moderního 
tance, break dance, hip hopu a  street dance. 
Vystoupení hodnotila po oba dny sedmičlenná 
odborná porota. První den soutěže slavnostně 
zahájila starostka města Dvůr Králové Mgr. Edi-
ta Vaňková. 

Velice si vážíme a  děkujeme všem, bez je-
jichž pomoci bychom tuto akci jen těžko zrea-
lizovali.

Za  poskytnutí prostor a  zázemí soutěžícím 
děkujeme zejména paní Zuzaně Čermákové 
a týmu Hankova domu, řediteli gymnázia panu 
Mgr.  Bělinovi za  zapůjčení tělocvičny a  šaten 
a  rovněž paní Motalové, která nám propůjči-
la tělocvičnu sokolovny. Za  ceny pro soutěžící 
v kategorii sóla a dua patří velký dík Vánočním 
ozdobám a  městu Dvůr Králové nad Labem. 
Zoo Dvůr Králové poskytla pro soutěžní kolek-
tivy výhodné vstupné. Zapomenout nemůže-
me ani na  dobrovolné pomocníky z  řad žáků 
základních a  studentů středních škol, kteří 
obětovali svůj volný čas a po oba dny pomáhali 
organizátorům – David Cerman, Tomáš Lou-
da, Martin Hospodka, Jana Křížková, Petra Mi-
chálková, Marie Krupičková, Tereza Dobiášová 
a Lenka Rydlová.

Na další setkání se budeme těšit opět příští 
rok v dubnu při 8. ročníku Dvorské Jedničky.

Sylvie Černotová, DDM Jednička

7. ROČNÍK TANEČNÍ SOUTĚŽE „DVORSKÁ JEDNIČKA“

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
„KRAJ F.A. ŠPORKA“ 

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad La-
bem ve spolupráci se Základní uměleckou ško-
lou ve Dvoře Králové nad Labem, Keramickým 
studiem Jarmily Tyrnerové v Kohoutově a Gym-
náziem ve  Dvoře Králové nad Labem  k  350. 
výročí narození Františka Antonína Šporka (9.3. 
1662 – 30.3. 1738) vyhlašují výtvarnou soutěž 
„Kraj F.A. Šporka“. 

Úkolem pro soutěžící je libovolnou výtvar-
nou technikou a  z  jakéhokoliv materiálu vy-
tvořit výtvarné dílo, které souvisí s  tématem 
soutěže.

Soutěžní kategorie:
1. kategorie – předškolní děti
2. kategorie – žáci 1. stupně ZŠ (1. – 2. třída)
3. kategorie – žáci 1. stupně ZŠ (3. – 5. třída)
4. kategorie – žáci 2. stupně ZŠ (6. – 7. třída)
5. kategorie – žáci 2. stupně ZŠ (8. – 9. třída)
6. kategorie – středoškoláci

Práce je nutné doplnit jménem a příjmením, 
třídou a  školou (školkou). Práce odevzdejte, 
prosím, do  městského muzea do  31. prosince 
2011. Městské muzeum

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 
K 350. VÝROČÍ F.A.ŠPORKA

Městská knihovna Slavoj ve  Dvoře Králové 
nad Labem ve  spolupráci se Základní umě-
leckou školou ve  Dvoře Králové nad Labem, 
Městským muzeem a  Gymnáziem ve  Dvoře 
Králové nad Labem vyhlašují k 350. výročí naro-
zení Františka Antonína Šporka (9.3. 1662 – 30.3. 
1738) literární soutěž „Kraj F.A. Šporka.“

Zadání: Napiš historickou prózu (povídku, 
novelu) z doby Františka Antonína Šporka, která 
se bude vztahovat k našemu regionu. 

Rozsah práce 5 – 10 stran formátu A4 (okraje 
2,5 cm; řádkování 1,5).

Práce zasílejte v elektronické podobě na e-
mailovou adresu knihovna@slavoj.cz.

Soutěžní kategorie:
1. kategorie – žáci 2. stupně ZŠ (6. – 7. třída)
2. kategorie – žáci 2. stupně ZŠ (8. – 9. třída)
3. kategorie – středoškoláci
Práce je nutné doplnit jménem a příjmením, 

datem narození, třídou a školou.
!Vypracovanou prózu zašlete elektronicky 

na adresu knihovny do 31. 12. 2011!

Městská knihovna Slavoj

SOUTĚŽ ZVÍŘE NENÍ VĚC
V pátek 8. dubna se konala v královédvorské 

zoo vernisáž výstavy ZVÍŘE NENÍ VĚC spojená 
s vyhodnocením a předáním cen nejlepším mla-
dým výtvarníkům. 

Sedmého ročníku soutěže se zúčastnilo cel-
kem 58 škol z celé ČR a porota vybírala z 875 prací 
v  kategoriích MŠ I. kategorie, II. kategorie 1.–3. 
třída ZŠ, III. kategorie 4.–6. třída ZŠ, IV. kategorie 
7.–9. třída ZŠ, základní umělecké školy – před-
školní, I. kat. 1.–5. ročník., II. kat. 6.–9. ročník., III. 
kategorie 15–19 let. Ceny úspěšným výtvarní-
kům předali starostka města Mgr, Edita Vaňková, 
RNDr. Dana Holečková a předseda odborné po-
roty, kreslíř Miroslav Barták. 

Ceny do  soutěže věnovaly fi rmy Papírnictví 
na pěší zóně, stavební fi rma Žižka, Papíry tonery 
Pavel Kohout, Elektro Teichman, Carla, Knihku-
pectví U  Veselých, PEKO Česká Skalice, město 
Dvůr Králové n. L., ZOO Dvůr Králové a  Hankův 
dům. 

Výsledky soutěže naleznete na  stránkách 
Hankova domu na www.hankuv-dum.cz v sekci 
Aktuality. Výstava potrvá do 30. června.

Zuzana Čermáková, ředitelka MKZ Hankův dům

Ve  čtvrtek 7. dubna byla v  městském mu-
zeu zahájena výstava KAM S  NIMI aneb vše 
o  třídění odpadu v  našem městě. Výstavu za-
hájil místostarosta města Mgr.  Dušan Kubica, 
který ve svém proslovu ocenil realizaci výstavy 
a ve stručnosti představil projekty města souvi-
sející s tématem odpadového hospodářství. Vý-
stava vznikla ve  spolupráci městského muzea 
a odboru životního prostředí MěÚ.

Návštěvníci se až do  15. května mohou se-
známit s  historií třídění odpadů a  zpětným 
odběrem elektrozařízení v  našem městě, pro 
děti i dospělé je připraven interaktivní výukový 
program, který je naučí správně třídit odpady 
a  použitá elektrozařízení. Díky proskleným 
kontejnerům každý snadno zjistí, které odpady 
do barevných kontejnerů patří a které nepatří. 
Jsou tu i  ukázky recyklovaných výrobků z  vy-
užitelných odpadů, které dokazují, že třídění 
odpadu má opravdu smysl. Dále zde je zřízen 
„hřbitov odpadků“, na  kterém se návštěvníci 

dozví, jak dlouho se různé druhy odpadů v pří-
rodě rozkládají. Na děti zde čeká i popelář Pepa.

Do  expozice jsou zařazeny i  vybrané his-
torické elektrospotřebiče oceněné v  soutěži 
„O  nejstarší sebraný elektrospotřebič“, kterou 
pořádal v  roce 2009 ASEKOL. Z  deseti oceně-
ných spotřebičů byly dva právě ze Dvora Králo-
vé nad Labem. 

Výstavní prostory jsou vyzdobeny dětskými 
pracemi s tématikou třídění odpadů a dětskými 
výrobky, které byly vytvořeny z odpadů. 

Součástí výstavy je i soutěž – děti i dospělí 
mohou na místě vhodit do schránky vyplněné 
soutěžní otázky, které budou po  skončení vý-
stavy vyhodnoceny a správné odpovědi sloso-
vány. Šťastní výherci se mohou těšit na pěkné 
ceny.

Otevírací doba výstavy v  květnu: út – ne: 
9.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.

Ing. Eva Šírková 
odbor životního prostředí (OŽP)

ZVEME VÁS NA VÝSTAVU
KAM S NIMI ANEB VŠE O TŘÍDĚNÍ ODPADU V NAŠEM MĚSTĚ TOREY L. HAYDEN

ZVÍŘE
PRAHA, PORTÁL 2010

Torey L. Hayden 
(*1951) je autorkou 
řady velmi úspěšných 
non-fi ction románů 
z  prostředí školy pro 
děti s  poruchami cho-
vání. Pracuje jako spe-
ciální pedagožka a  ro-
dinná terapeutka. Žije 
v  USA. V  Portálu vyšly 
její knihy Spratek, Dra-
čice a Mazánek a Zvíře. 

Zvíře – příběh 
o klukovi, který promluvil. Autorka krok za krokem 
rozplétá příběh dětské úzkosti, která vedla Kevina 
k agresivitě. Dlouhodobá terapie vede k pomalé-
mu a  těžkopádnému uzdravení nezvladatelného 
Kevina, kterému děti přezdívají Zvíře.

RENATA ŠTULCOVÁ
MOJMÍR: CESTA PRAVÉHO KRÁLE 
PRAHA, ALBATROS 2010

Renata Šulcová 
(1969, Rakovník). 
Po  maturitě na  gym-
náziu vystudovala 
na  Univerzitě J. E. 
Purkyně v  Ústí nad 
Labem matematiku 
a  geografi i a  poté 
na Karlově univerzitě 
anglický jazyk a  lite-
raturu. Od  roku 1993 
učí na  základní škole 
s  rozšířenou výukou jazyků a matematiky v Lito-
měřicích a kromě učitelství se zabývá také psaním 
historických románů pro mládež.

Mojmír by mohl být český Harry Potter. Vy-
dejte se s  Mojmírem, vnukem krále Čingischána, 
na dlouhou cestu plnou nástrah a nebezpečí! Stras-
tiplné putování dvanáctiletého chlapce a jeho přá-
tel vede z moravského Vlčnova až do Mongolské 
říše, kde vládnou Čingischánovi potomci. Během 
cesty se Mojmír naučí nakládat se svými dary - umí 
číst myšlenky, rozumí rostlinám i živočichům a léčí 
rukama. Přijme svůj osud a naplní dávnou věštbu? 
Zvolí správnou cestu a zachrání Evropu? Kniha je 
určena pro čtenáře od 11 let.
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TRADICE V DOMOVĚ 
DŮCHODCŮ V ROHÁČOVĚ ULICI

Lidové zvyky provázely od pravěku život kaž-
dého člověka a mnohé z nich jsou živé i dodnes, 
měly by potěšit a pobavit tak, jak tomu ostatně 
bylo v našich dějinách po staletí.

V  tomto duchu připravujeme společenské 
programy a  aktivity pro naše klienty i  v  letoš-
ním roce. Zimní období jsme zakončili zvesela 
již tradičním maškarním bálem, kde nám k tanci 
a poslechu hrála hudební skupina „Sešlost“ pod 
vedením kapelníka pana Jaroslava Pospíšila.

Na přípravě maškarního bálu se podíleli klien-
ti i zaměstnanci podle svých možností. Pekly se 
preclíky, prováděla se příprava masek, klobouků 
i bohatá výzdoba, která byla zvlášť kladně hod-
nocena účastníky z  řad známých a  příbuzných 
našich klientů, kteří se účastnili bálu.

Tancovali skutečně všichni, kteří projevili zá-
jem, i  klienti na  invalidních vozících s  asistenty 
z řad zaměstnanců nebyli vyjímkou, a všeobecně 
panovala dobrá nálada, která přetrvávala v  po-
době vyprávění zážitků i týdny po této akci.

S  nástupem jara k  nám zavítala umělecká 
agentura Viola Olomouc se svým programem - 
„Pod tou naší starou lípou“, kde zazněly známé 
písničky a všichni jsme si zavzpomínali i zazpívali 
v příjemném prostředí mezi svými vrstevníky.

Na Velikonoce, které naši klienti vnímají jako 
důležitý křesťanský svátek, připravujeme kromě 
tradiční velikonoční výzdoby a  duchovních za-
stavení i  velikonoční výstavku, kde se představí 
společně výrobky našich klientů i zaměstnanců. 

Výstavku s  velikonoční tématikou v  na-
šem areálu domova důchodců mohou zájem-
ci i  z  řad veřejnosti shlédnout od  20. dubna 
až do 6. května 2011. Návštěvní doba výstavy, 
která je umístěna v 1. poschodí: 9.30 - 11.00 hodin 
a od 13.00 - 16.00 hodin.

Soňa Vachková, sociální pracovnice DD

V  lednu jsme vás informovali o  zahájení 
provozu nového školicího střediska společ-
nosti EUROVIA CS. Nyní vám přinášíme další 
informace o  fungování vzdělávacího centra. 
Zajímalo nás, jak ovlivní život ve městě, nebo jaké 
příležitosti skýtá pro místní podnikatele. S dota-
zy jsme se proto obrátili na personální ředitelku 
společnosti Lenku Zachovou.

V lednu jste otevřeli školicí středisko EU-
ROVIA CS, proč jste si vybrali zrovna lokalitu 
Dvora Králové? 

Rozhodli jsme se vybudovat školicí středisko 
v  místě, v  němž jsme v  nedávné minulosti pro-
vozovali postupně několik generací obaloven ži-
vičných směsí. Vlastní dostatečně velký pozemek 
bývalého lomu, obklopený lesy, sousedící s beto-
nárnou Cemex, umožňoval po demontáži strojní-
ho zařízení obalovny rekonstrukci stávajících bu-
dov na školicí budovu, budovu sociálního zázemí 
se šatnami a  sprchami, vybudování parkoviště 
a pracovní plochy pro praktický výcvik. Největší 
výzvou bylo skloubit sanační práce na pozemku 
a výstavbu a později provoz školicího střediska. 
Ve spolupráci se společností LADEO se nám po-
dařilo splnit vytčený cíl.

Komu bude středisko sloužit a v čem? 
Školicí středisko bude sloužit především 

zaměstnancům Skupiny EUROVIA CS z  České 
republiky a  Slovenska, přijíždět budou ale také 
kolegové z  Polska, Litvy a  dalších zemí. Někte-
rých výcviků se budou účastnit také zaměst-
nanci sesterských společností z koncernu VINCI. 
Ve školicím středisku se budou konat vzdělávací 
akce, na které jsme si v minulosti najímali kapaci-
ty v hotelech a různých školách.

Má středisko i vlastní ubytovací a stravo-
vací kapacity? 

Využíváme ubytovací a  stravovací kapacity 
hotelů a penzionů ve Dvoře Králové nad Labem. 
Snažíme se tak podporovat místní podnikatele. 
Spolupracujeme s  místními autodopravci pro 
odvoz účastníků a  lektorů na  nádraží, rozhod-
nou-li se cestovat hromadnou dopravou. Odbor-

nou vzdělávací literaturu nakupujeme v místním 
knihkupectví. Účastníci našich vzdělávacích akcí 
večer využívají také místní sportovní a relaxační 
zařízení.

Ovlivní nějak přítomnost školicího stře-
diska život ve městě? 

Běžný občan si pravděpodobně ani nevšim-
ne, že školicí středisko EUROVIA CS ve  Dvoře 
Králové vzniklo. Na druhou stranu věříme, že pro 
některé místní podnikatele bude dlouhodobou 
příležitostí. A  budeme tak pro místní obyvatele 
dobrý sousedem.

Společnost EUROVIA CS, a. s.
• jednička v  oblasti dopravně-inženýrského sta-

vitelství
• nabízí své služby zákazníkům téměř 60 let
• staví na svých bohatých zkušenostech, špičko-

vém technologickém zázemí a výkonnosti regi-
onálních závodů, dceřiných společností a jedné 
fi liálce PPP 

• vedle výstavby a  rekonstrukce silničních a  že-
lezničních staveb staví mosty, revitalizuje pa-
mátková centra a městské komunikace, buduje 
sportovní areály nebo čistírny odpadních vod

Školicí středisko 
• otevřeno 10. ledna 2011
• slouží pracovníkům z ČR, SR, Polska, Litvy a dal-

ších zemí 
• vybudováno na  místě bývalé obalovny živič-

ných směsí
• projekt vznikl za fi nanční podpory ze strukturál-

ních fondů Evropské unie.
Vanda Krčmářová

SKUPINA EUROVIA CS CHCE BÝT DOBRÝM SOUSEDEM

Vážení spoluobčané, přátelé, dovolte mi Vás 
opět seznámit s událostmi v dětské ozdravovně.

Stále u nás probíhají úklidové práce na zahra-
dě, i když silný jarní vítr nám spousty dokonče-
ného úklidu poničil, ale nedá se nic dělat. S chutí 
a s úsměvem vše zvládáme.

Přijely k  nám maminky z  různých míst naší 
krásné země. Naštěstí si i  v  těchto chladných 
dnech odvezou jistě pěkné vzpomínky na  nás, 
naši zoo a městečko.

Maminky byly aktivní a prozkoumaly i Zvičinu 
a kraj kolem. Vydaly se i na zámek Opočno, Hrá-
dek u Nechanic, Hořice aj. Budeme se těšit na se-
tkání s nimi i v příštím roce.

Vonné lesní silice jsou balzámem na dýchací 
obtíže v dnešním uspěchaném smogovém světě. 

V dubnu se s námi rozloučily celkem 4 dětičky. 
Všechny měly veliké štěstí, že se mohly již vrátit 
ke svým rodičům. Po dobu pobytu u nás si jejich 
rodiče mohli vyřešit své problémy a  nachystat 
pro děti opět pevné láskyplné zázemí. Jsme vel-
mi rádi, že naše práce na  Okamžité pomoci má 
smysl a opravdu pomáhá. Budeme na ně vzpomí-
nat. Dva bráškové byli opravdu malincí, 1.5 roku 
a 2.5 let. U maminky v náruči jim bude lépe.

Díky laskavosti jedné dvorské fi rmy jsme 
mohli koupit velký barevný puzzle koberec. Děti 
ho využívají na hraní, ale i na cvičení.

Děkujeme a vážíme si fi nanční pomoci!
Radostným výskotem a hlasitým jásáním dětí 

i  dospělých jsme oslavili úspěch! Máme velikou 
naději, že by se již v letošním roce mohlo podařit 
zrekonstruovat venkovní bazén díky velkorysosti 
Nadačního fondu z  Prahy. Sice jejich příspěvek 
zdaleka nedosahuje konečné ceny za rekonstruk-
ci, ale nám se zvýšila pravděpodobnost, že za las-
kavé fi nanční výpomoci dalších dárců a sponzorů 
bychom tento velký úkol mohli zvládnout. Tento 
bazén v létě bude využívat až 80 dětí.

Vážení přátelé, náš účet pro případné pří-
spěvky je stále stejný 1303710389/0800, vari-
ab.symbol 215000. 

Děkujeme Vám, že nám pomáháte.
Poslední květnový víkend 28.5.2011 (změ-

na termínu vyhrazena) si Vás dovolujeme 
pozvat k nám na Den otevřených dveří, na gu-
lášek za  drobný peníz a  odpolední opékání 
buřtů. 

Naši skvělí páni mistři sochařského umění, 
Švadlenka a  Nekola, budou přetvářet kmeny 
stromů motorovou pilou v krásné sochy. Přijďte 
s  námi strávit den a  třeba Vašim dětem ukázat, 
že nemá každý štěstí na milující rodiče a pevné 
zázemí. 

Vladimíra Zilvarová

DĚTSKÁ OZDRAVOVNA INFORMUJE

V PARDUBICÍCH 
OCENILI DOBROVOLNÍKY 

Práci dobrovolníků pro zdravotně postiže-
né, děti, seniory, nemocné a další potřebné už 
sedmým rokem oceňuje anketa Den D nebo-
li Den dobrovolníka. Letos si na  slavnostním 
galavečeru, který se konal ve  čtvrtek 7. dubna 
v pardubické Sukově síni, převzalo sošku andě-
la a věcné ceny sedmnáct dobrovolníků z Par-
dubického a  Královéhradeckého kraje. Mezi 
oceněnými byl i  pan Oldřich Štěpán, člen krá-
lovédvorské Arniky, který věnuje svůj volný čas 
obyvatelům Domu svatého Josefa v Žirči.

Nominované byly také cvičitelky Sokola 
Dvůr Králové n. L. Alena Nováková a Anna Mo-
talová.

Pořadatelem večera Dne D byla obecně pro-
spěšná společnost Terra Nostra – Malebný kraj 
z Hradce Králové. Odkaz: www.den-d.eu/

 Tomáš Vlk

POZVÁNKA DIAKONIE
Srdečně Vás zveme na  setkání rodinných 

pečujících, kteří se starají o  člověka s  de-
mencí. Naše setkání proběhne 11. 5. (středa) 
od  17:00 hodin v  budově střediska Diakonie 
ČCE. Přes letní měsíce budeme na  telefonech 
pro případné konzultace, od září budou probí-
hat další pravidelná setkání.

TÉMATA: PORUCHY CHOVÁNÍ a  FÁZE ALZ-
HEIMEROVY CHOROBY

Těšíme se na Vás!
Vladimíra Derdová a Lenka Stádníková 
724 230 270 / 499 621 094 / 739 244 728

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA
Na  začátku měsíce dubna došlo ke  spuštění 

nových webových stránek města (www.mudk.
cz). Pomozte nám zlepšovat jejich obsah. Své 
náměty, příspěvky, dotazy či připomínky můžete 
zasílat na adresu webmaster@mudk.cz. 

Děkujeme, realizační tým
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IN-LINE ODPOLEDNE 
NA KRÁLOVÉDVORSKU

V  sobotu 21. května se ve  Dvoře Králové 
uskuteční tradiční odpoledne ve  znamení 
in-line bruslí, koloběžek a  kol! Po  loňském 
brutálním stoupáku na Zvičinu se letos zklidníme 
a vrátíme se k původnímu okruhu přes přehradu 
Les Království. Ten je zvládnutelný i pro mírně po-
kročilé bruslaře. 

Sejdeme ve  14 hodin na  parkovišti pod 
Šindelářskou věží, přímo v centru města. Zde 
uspořádáme závody na malém okruhu pro děti 
i  dospělé, dále slalom a  jízdu zručnosti. V  15.20 
vyrazíme na pohodovou jízdu Královédvorskem. 
Nejdříve projedeme město směrem ke koupališti 
a vyrazíme k zoo, kde se projedeme po části Sa-
fari (cca 20 minut). Poté vyrazíme na Nové Lesy. 
Mezi Bílou Třemešnou a  přehradou Les Králov-
ství uspořádáme hobby časovku (cca 2,3km) 
a po krátké zastávce na přehradě vyrazíme zpět 
do Dvora Králové nad Labem, kde si všichni mo-
hou dát na  závěr místní pivo Tambor, případně 
navštívit zcela novou kavárnu přímo u Šindelář-
ské věže.

Start a  cíl: parkoviště u  Šindelářské věže - 
parkujte prosím ve spodní části.

Časový harmonogram: 
14.00 - malé závody pro děti i dospělé
15.20 - start in-line jízdy Královédvorskem
15.40 - krátká návštěva zoo
16.00 - start směr Nové Lesy
16.20 - hobby časovka Bílá Třemešná - přehra-

da Les Království
 17.30 (cca) - konec na parkovišti u Šindelářské 

věže
Přilba je povinná pro bruslaře i cyklisty. Pro-

síme, respektujte to, neradi bychom řešili něja-
ké úrazy. Pojede se lehkým „fi tness“ tempem. 
Na  vhodných místech se bude čekat. Jede se 
za plného provozu, s asistencí pořadatelů na ko-
lech a s autem. Délka cca 17 km. Trasa je mírně zvl-
něná, a je proto určena pro bruslaře, kteří umějí 
brzdit a zabrzdit. Mapky pro zákres trasy jsme si 
vypůjčili dílem na centrum.cz a na seznam.cz. Po-
dobnější informace i s mapkami najdete na strán-
kách pořadatele www.ladronka.cz. Spolupořa-
datelem je portál www.kralovedvorsko.cz, kde 
najdete informace o  dalších turistických cílech 
a možnostech ubytování a stravování.

Aleš Kubica

Na tradiční trati 18,4 km odstartoval v sobotu 
2. dubna 2011 v 11 hodin v hlavní bráně ZOO Dvůr 
Králové již 27. ročník Běhu safari. Závod se usku-
tečnil pod patronací ZOO Dvůr Králové a v letoš-
ním roce věnovala zoo pro vítěze kůži z antilopy 
impala. Podařilo se tak navázat na tradici z 80. let 
minulého století, kdy kůže z afrických zvířat byla 
každoročně jako hlavní cena závodu.

V závodě mužů v  letošním roce vyhrál Ond-
řej Fejfar, závodník místní TJ Dvůr Králové n.L., 
člen juniorské reprezentace ČR, časem 1:00,46, 
na druhém místě byl Jiří Čivrný (SK Nové Město 
nad Metují), 1:02:34, třetí byl Jiří Wallenfels (Sokol 
Vinohrady Praha), 1:03:09, na  čtrvtém místě se 
umístil Pavel Brýdl (SK Nové město nad Metují), 
pátý byl Milan Janata (Maratostav Úpice) a šestý 
Miroslav Holub (SK Nové Město nad Metují), který 
už závodil za kategorii 40 – 50 let. 

V  kategorii nad 40 let tedy vyhrál Miroslav 
Holub, 1:05:33, v kategorii nad 50 let zvítězil pol-
ský závodník Marek Henczka (WKB Walbrzych), 

1:10:42 a v kategorii nad 60 let Jiří Javůrek (TJ Ma-
ratonstav Úpice), 1:20:22. V kategorii žen se abso-
lutní vítězkou stala Denisa Kozáková (SKP Hvězda 
Pardubice), 1:14:09 a v kategorii nad 35 let vyhrála 
Dagmar Kynčlová (Jilemnice), 1:22:34.

Jako každoročně byl doprovodný program, 
při němž proběhly vložené závody žáků a žákyň 
na  1000m a  2000m. V  kategorii mladších žáků 
na 1000m zvítězil Robin Beshir (SK Zdice), 3:16,6, 
v mladších žákyních Pavla Kábrtová (Atletika Rty-
ně), 3:53,4, ve starších žácích Josef Kašpar (Atle-
tika Rtyně), 6:56,0 a ve starších žákyních zvítězila 
vynikajícím časem 6:51,7 Carmen Beshirová (SK 
Zdice). Tato mladá nadějná závodnice dokázala 
porazit téměř o 2 vteřiny i starší žáky.

Závod proběhl za  příjemného slunečného 
počasí a hlavního závodu se zúčastnilo celkem 54 
závodníků, z toho 11 žen.

Václav Bartoška

BĚH SAFARI LETOS S ATRAKTIVNÍ CENOU PRO VÍTĚZE

ÚSPĚCH VE STOLNÍM TENISU
Dne 19.3.2011 dosáhl mimořádného úspě-

chu odchovanec královédvorského stolního te-
nisu, student místního gymnázia Miroslav FOFF 
na  MČR (Mistrovství České republiky) družstev 
dorostenců v Ostravě. Společně se dvěma oddí-
lovými kolegy ze Sokola 2 z Hradce Králové získal 
krásnou bronzovou medaili. Gratulujeme.

Jiří Fišera, předseda oddílu ST, TJ Dvůr Králové n.L.

Již v  článku v  minulém čísle Novin králo-
védvorské radnice jsme čtenáře seznámili se sku-
tečností, že Pěvecký sbor Záboj patří mezi nej-
starší spolky ve Dvoře Králové nad Labem i mezi 
nejstarší sbory působící na  území České repub-
liky. S několika dalšími sbory (Červený Kostelec, 
Pelhřimov, Slezská Ostrava) přijal tehdy jméno 
hrdiny z Rukopisu královédvorského – pěvce Zá-
boje. Dlouhá historie sboru je tak zejména v jeho 
prvních desetiletích úzce spjata s obrozeneckými 
snahami 2. poloviny 19. století a se jménem Vác-
lava Hanky. Po něm také nese jméno překrásný 
královédvorský kulturní dům, v  němž náš sbor 
zkouší a vystupuje. 

Od  svého vzniku v  roce 1861 prošel spolek 
mnoha proměnami, střídala se období stagna-
ce s léty prosperity a zvýšené pracovní činnosti.
Vystřídala se řada předsedů i sbormistrů, hlavně 
v  prvních letech jeho činnosti. Od  svého zalo-
žení vystupoval Záboj jako sbor mužský, teprve 
od roku 1894, po sloučení s ženským sborem Lu-
diše, působí jako sbor smíšený. 

Po  útlumu v  letech 1. světové války nastal 
velký rozmach činnosti Záboje s  příchodem 
sbormistra Oldřicha Říhy, skladatele a organizá-
tora hudebního života. Konala se řada koncertů 
ve  městě i  okolí, bylo uvedeno i  několik oper. 
V této době rozkvětu měl Záboj až 125 činných 
členů! 

V  roce 1942 se ujal sbormistrovské práce 
mladý absolvent pražské konzervatoře Josef 
Židek, který přijal místo ředitele kůru a varhaní-
ka ve zdejším kostele svatého Jana Křtitele. První 
svobodná poválečná léta znamenala zvýšenou 
kulturní aktivitu, která ale bohužel trvala krátce. 

Nastupující komunistický režim činnost tra-
dičních spolků potlačoval. Práce v Záboji postup-
ně ochabovala až skončila. Dlouholetá pěvecká 
tradice ve Dvoře Králové n. L. v padesátých letech 
byla tak na několik let přerušena. Avšak díky nad-
šeným propagátorům sborového zpěvu, man-
želům Munzarovým, se podařilo opět soustředit 
skupinku zájemců o  zpěv pod patronací odbo-
rové organizace závodu Juta 3. Od roku 1963 byl 
přizván ke spolupráci se sbormistryní L. Munza-
rovou a A. Sochorovou znovu Josef Židek, zkuše-
ný již sbormistr dřívějšího Záboje. Jako každý kul-
turní kolektiv v těch dobách musel mít i pěvecký 
sbor svého „zřizovatele“, kterým se stal Spojený 
závodní klub ROH 9. květen.

V sedmdesátých letech se pěvecký sbor vrá-
til k názvu Záboj. Stal se uznávaným pěveckým 
tělesem v místě, okrese i kraji. Široký záběr reper-
toáru postupně zahrnul tvorbu českých autorů 
od nejstarších hudebních děl až po díla součas-
níků i  skladby světových klasiků. Díky profesio-
nálnímu vedení sbormistra Židka se Záboj vy-
pracoval k vysoké úrovni, rozrostl se a měl asi 50 
členů. Od roku 1983 působí v Záboji jako druhý 
dirigent dr. Petr Růžička. Koncerty Záboje se staly 
neodmyslitelnou součástí kulturního života měs-
ta i okolí. Sbor se zúčastňoval mnoha velkých pě-
veckých setkání, jakými byly Hold východočes-
kého pěvectva B. Smetanovi v Roce české hudby 
1984, vystoupení 1200 pěvců při Pražském jaru 
1987, Pražské dny sborového zpěvu v  Obecním 
domě v Praze v letech 1987 a 1990. 

Důležitou činností Záboje bývaly tehdy také 
výchovné koncerty pro školní mládež, které 
vhodným průvodním slovem a  aktivním zapo-
jením posluchačů seznamovaly děti se sborovou 
tvorbou a lidovými písněmi. Škoda, že od deva-

desátých let zájem škol o tyto programy ochabl. 
Nová etapa existence Záboje započala v roce 

1992, kdy se Záboj stal občanským sdružením 
a  mohl vzít organizaci i  hospodaření spolku 
do  vlastních rukou. Ve  svobodných poměrech 
dospěl spolek až k  současnému jubileu. Ale 
o tom podrobněji až příště.

Závěrem: Můžeme ocenit, že po dlouhé době 
se nyní podařilo do  propagace hudby a  Zábo-
je zapojit i  dvorské školy vyhlášením výtvarné 
a  literární soutěže, která bude vyhodnocena při 
koncertu sboru k jeho jubileu. 

Srdečně Vás zveme na  tento slavnostní 
koncert, který se koná ve  čtvrtek 19. května 
2011 od 19 hodin v Hankově domě.

Jana Růžičková

150 LET PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ
BĚH ČASU OD ZALOŽENÍ DO 90. LET MINULÉHO STOLETÍ

Úspěšný hráč stolního tenisu Miroslav Foff 
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Účastníci 1. workshopu na téma „Vzájemná spolupráce subjektů v oblasti služeb pro 
občany, návštěvníky a turisty“, který se konal v pondělí 11.4.2011 v prostorách králo-
védvorské zoo. Více na straně 1. Foto: Petra Zivrová 

Pečovatelská služba města získala nové služební auto v rámci projektu „Sociální auto-
mobil“. Nákup vozidla umožnili svými sponzorskými dary místní podnikatelé a orga-
nizace. Více na straně 4. Foto: Jindřich Hauke

O víkendu 9. a 10. dubna se v sále Hankova domu konal již 7. ročník nepostupové pře-
hlídky tanečních kolektivů, dvojic a  jednotlivců. Vystoupilo více než 1500 tanečníků 
z různých koutů ČR. Více na straně 9. Foto: Petra Zivrová

V pátek 8.4. se v královédvorské zoo konala vernisáž výstavy Zvíře není věc spojená 
s  předáním cen nejlepším mladým výtvarníkům. Ceny předali starostka města Mgr. 
Edita Vaňková, RNDr. Dana Holečková a Miroslav Barták. Více str. 9. Foto: Z. Čermák

Až do 15. května můžete v městském muzeu navštívit interaktivní výstavu, kde se do-
zvíte jak správně třídit odpady i použitá elektrozařízení. Součástí výstavy je i soutěž 
o pěkné ceny. Foto: Alexandra Jiřičková

Vyhlášení výsledků 27. ročníku Běhu safari. Na prvním místě závodník TJ Dvůr Králové 
n.L. Ondřej Fejfar s  kůží antilopy impala, kterou věnovala ZOO Dvůr Králové. Více o 
závodu na straně 11. Foto: Václav Bartoška

Přijďte ve středu 25. května na koncert do Hankova domu. V rámci dozvuků festivalu 
Dny R. A. Dvorského vystoupí ON LINE SESSION A LACO DECZI a CELULA NEW YORK.  
 Foto: Tomáš Vlk 

Mnoho lidí se na apríla nechalo zlákat na Fámy. Skvělá atmosféra panovala při koncer-
tu této přední české bluegrassové skupiny, která vystoupila 1. dubna v sále Špýcharu.   
 Foto: Alexandra Jiřičková


