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Zdarma

V  pátek 20. května se uskutečnila prohlídka 
budovy základní umělecké školy, na  které pro-
bíhají práce v rámci projektu „Rekonstrukce ná-
městí T. G. Masaryka včetně přilehlých komunika-
cí v ulici Palackého a J. Hory“. Zastupitelé města 
si prohlédli rekonstruované prostory původní 
budovy čp. 83 s novým koncertním sálem a bu-
dovu přístavby s učebnami a ateliérem v posled-
ním podlaží. Tato rozsáhlá rekonstrukce, která 
je z velké části spolufi nancována Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, se již 
dostává do své poslední třetiny. 

Na stavbě základní umělecké školy a stej-
ně tak i na rekonstrukci náměstí ukončí zho-

Velká většina odběratelů již vyhověla zákon-
nému požadavku a uzavřela smlouvu o dodávce 
vody nebo odvádění odpadních vod s  městem 
jako vlastníkem vodovodů a kanalizací ve Dvoře 
Králové nad Labem. „Chtěla bych poděkovat obča-
nům, že tak výrazně podpořili vedení města,“ řekla 
starostka města Edita Vaňková.

Znovu připomínáme, že společnost VODO-
VODY A  KANALIZACE Dvůr Králové n. L., spol. 
s r.o., (VaK) není městem Dvůr Králové nad Labem 
zmocněna k uzavírání smluv s odběrateli.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 8

Práva a povinnosti 
vlastníka vodovodu nebo kanalizace

(6) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popří-

padě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem 
zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouvu 
o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod 
s odběratelem. Závazky vzniklé z této smlouvy 

přecházejí na právního nástupce vlastníka vodo-
vodu nebo kanalizace a na právního nástupce 

provozovatele.

V případě, že ještě nemáte uzavřenou platnou 
smlouvu s městem, dostavte se prosím na odbor 
RIM MěÚ Dvůr Králové nad Labem, kde vám vše 
potřebné vyřídí příslušní pracovníci odboru.

Vaše další dotazy rádi zodpovíme. Neváhej-
te nás prosím kontaktovat na  tel. č. 499318288, 
499318132 nebo osobně na  odboru RIM MěÚ 
Dvůr Králové nad Labem.

tovitelé práce a připraví díla k předání městu 
v termínu 30. 11. 2011.

V rámci fi nančního plánu projektu a jeho čtvr-
té etapy ukončila Regionální rada regionu sou-
držnosti Severovýchod její kontrolní část a město 
v těchto dnech očekává úhradu 5,4 mil. Kč za tuto 
etapu výstavby.

Bc. Martin Skrbek 
odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

DVĚ TŘETINY ODBĚRATELŮ VODY MÁ 
JIŽ UZAVŘENÉ SMLOUVY S MĚSTEM PODLE ZÁKONA

ZASTUPITELÉ MĚSTA SI PROHLÉDLI PROSTORY 
BUDOUCÍ BUDOVY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

REKONSTRUKCE 
HORKOVODU VE „STRŽI“

Začátkem června budou práce spojené s re-
alizací horkovodu pokračovat, a  to konkrétně 
ulicemi Štefánikova, Elišky Krásnohorské, Edu-
arda Zbroje a  částečně také v  ulici Na  Špačáku. 
Práce budou započaty 31.05.2011 v  křižovatce 
ulic Štefánikova a Elišky Krásnohorské, kde dojde 
k překopu silnice, a dále budou postupovat smě-
rem ke křižovatce s ulicí Eduarda Zbroje (u býva-
lé Delvity). Dopravní obslužnost lokality „Strž“ 
bude zajištěna po místní komunikaci v ulici Edu-
arda Zbroje. V této části budou práce dokončeny 
a úsek zprůjezdněn do 12.06.2011.

Od  13.06.2011 budou práce pokračovat 
od  křižovatky s  ulicí Eduarda Zbroje dále uli-
cí E. Krásnohorské až do  zahrádkářské kolonie 
Ve  Strži. Dopravní obslužnost bude zajištěna 
díky přechodnému a provizornímu rozšíření uli-
ce E. Krásnohorské. Práce v  lokalitě Strž včetně 
konečných povrchů budou dokončeny nejdéle 
do 21.08.2011.

K  dalšímu překopu ulice Štefánikova dojde 
také v místě u bývalého vstupu do zoo. Stavební 
práce v již zmiňovaných částech ulice Štefániko-
va budou koordinovány tak, aby v době od 08:00 
do  17:00 hod. byla tato ulice průjezdná bez vý-
razných omezení v obou směrech. Toto platí pro 
oba překopy uvedené silnice. V případě nutnosti 
budou práce na překopech ulice Štefánikova pro-
váděny i v nočních hodinách, za což se občanům 
předem velice omlouváme.

V  souvislosti s  tímto omezením budou 
od  31.05.2011 dočasně přesunuty autobusové 
zastávky E. Krásnohorské a Zálabí sever o 200 m 
dále do ulice Štefánikova, a to na pravou stranu 
ve směru k zoo před bytové domy.

Kateřina Kašparová
odbor dopravy a silničního hospodářství (ODP)

Pokračování na straně 3
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ZHODNOCENÍ DUBNOVÝCH 
SVOZŮ ODPADŮ

Ve dnech 18.-21.04.2011 proběhl letošní prv-
ní mobilní svoz nebezpečných odpadů, spojený 
se sběrem elektrozařízení, objemného odpadu 
a železného šrotu. Sběr zajistila společnost SITA 
CZ, a.s., a Technické služby města Dvora Králové 
nad Labem. Při letošním jarním svozu bylo sebrá-
no 7,85 tun nebezpečných odpadů, 65 ks televi-
zorů a počítačových monitorů, 30 ks ledniček, 35 
kusů velkých spotřebičů, 85 kusů malých spotře-
bičů, 48,18 tun objemného odpadu, 530 kg želez-
ného šrotu, 550 kg plastů a 3,5 tuny pneumatik.

Ve dnech 07.-13.04.2011 proběhl mobilní svoz 
zahradního odpadu, při kterém občané ode-
vzdali 468 m3 větví a listí.

Další svozy nebezpečných odpadů, elektro-
zařízení, objemného odpadu a  železného šrotu 
se budou konat v  termínech 10. - 13.10.2011. 
Podzimní svoz zahradního odpadu připravujeme 
na 03. – 09.11.2011.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí (OŽP)

ÚKLID VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Na  jaře letošního roku jsme obdrželi velmi 

zajímavou nabídku. Parta lidí, kteří se baví hle-
dáním krabiček v  terénu - geocachingem (o  co 
přesně jde, zjistíte na webových stránkách města 
v sekci Volný čas -> Tipy na výlet -> Geocaching), 
nabídla provedení úklidu části města, a  to kon-
krétně od přejezdu vlečky v Alešově ulici, podél 
zálabské zdi a  parovodu až k  bývalým ubytov-
nám Tiby a garážím za Penny marketem.

Akce proběhla 14.5.2011 od 9 do 12 hod. Sešlo 
se asi 20 - 25 lidí vč. dětí nejen ze Dvora Králové, 
ale i  z  dalších „koutů“ východních Čech, nadše-
ných do uklízení jakéhokoli nepořádku.

Odpady byly v rámci možností tříděny – vytři-
ďovány byly zejména plasty, které byly předány 
k  recyklaci. Akce byla velmi kladně hodnocena 
už v jejím průběhu okolo procházejícími občany. 

Věříme, že tento jarní úklid má i  výchovný 
efekt – ten, kdo několik slunečných hodin strávil 
sbíráním odpadků je pravděpodobně nikdy ne-
bude vyhazovat tam, kam nepatří. Tímto bych 
chtěla poprosit i Vás, všechny ostatní, abyste se 
chovali tak, aby příští rok po Vás nemuseli uklízet 
Vaši spoluobčané, jejich děti a případně i občané 
z okolních měst a obcí. 

Na  závěr bych chtěla dodat, že úklid byl ze 
strany dobrovolníků proveden zcela zdarma, 
za  což jim moc děkuji. Město zaplatí pouze ná-
klady na odvoz sebraného odpadu a jeho využití, 
příp. likvidaci.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí (OŽP)

NABÍDKA VOLNÉHO 
NEBYTOVÉHO PROSTORU

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 
k  pronájmu nebytový prostor č. 1 v  čp. 511 
v ul. Tylova ve Dvoře Králové nad Labem (na-
proti knihovně, vedle nové bytové zástavby). 
Prostor má celkovou výměru 82,67 m2, min. 
cena nájemného byla radou města stanovena 
na 800,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního 
infl ačního růstu. Kritérii výběru je nabízená 
cena a využití nebytového prostoru. Přihlášky 
do výběrového řízení se podávají na předepsa-
ném formuláři nejpozději do 08.06.2011. Bližší 
informace získáte na úřední desce městského 
úřadu pod č. zveřejnění 36/2011, popř. na  in-
ternetových stránkách města www.mudk.cz 
nebo na  odboru rozvoje, investic a  majetku 
města. 

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

9. ČERVNA 2011 • OD 15 HODIN • SÁL HANKOVA DOMU 
4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

PROGRAM JEDNÁNÍ NALEZNETE NA 
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA WWW.DVURKRALOVE.CZ. 

2. KOLO DOTAČNÍHO PROGRAMU
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje 

2. kolo dotačního programu na obnovu vněj-
šího pláště objektů, které jsou nemovitou 
kulturní památkou nebo které se nacházejí 
na  území městské památkové zóny města 
Dvůr Králové nad Labem. 

TERMÍN PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 
01.06.2011 – 07.07.2011

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

Podrobnější informace včetně formu-
lářů lze získat na  odboru školství, kultury 
a  sociálních věcí, 2. patro, kancelář č. 306, 
tel: 499 318 296, 499 318 101.

Formuláře jsou rovněž k  dispozici v  měst-
ském informačním centru a  na  internetových 
stránkách www.dvurkralove.cz v  rubrice Rad-
nice – Granty a  dotace – Dotace z  rozpočtu 
města.

O  vyhlášení 2. kola uvedeného dotačního 
programu rozhodla rada města dne 31.5.2011.

Bc. Kateřina Pištorová 
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)

DOTAČNÍ PROGRAM KRAJE
Královéhradecký kraj vyhlásil dotační pro-

gram na  podporu spolkové činnosti. Cílem 
programu je podpora spolkové činnosti a  ži-
vota v  obcích prostřednictvím vybavení, do-
vybavení a pořizování movitých věcí, které bu-
dou účelovým přínosem v oblasti spolkového 
života. Doba trvání projektu je 1.1. – 31.12.2011 
s termínem vyhlášení výzvy 1.6.2011 – 1.7.2011. 
Další informace vám poskytne Andrea Mazu-
rová, tel.: 495 817 497, e-mail: amazurova@kr-
kralovehradecky.cz.

Velká většina obyvatel Dvora Králové nad Labem 
už uzavřela smlouvu o dodávce vody či odvá-
dění odpadních vod s městem. Uposlechlo tak 
výzvy radních, kteří chtějí docílit, aby ve městě 
skončil dosavadní provozovatel jejich potrubí a 
kanálů, společnost Vodovody a kanalizace Dvůr 
Králové nad Labem. 

Radní tím chtějí zamezit fi rmě choutky na 
zdražování vody na jednu z nejvyšších cen v zemi. 

„Chtěla bych poděkovat občanům, že tak 
výrazně v tomto sporu podpořili vedení města,“ 
řekla starostka města Edita Vaňková. Společnost 
VaK Dvůr Králové nad Labem není městem zmoc-
něna ani k uzavírání smluv s odběrateli.

(Kráceno)
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 23.5.2011 

O PARTNERSTVÍ VE VODĚ
V minulém měsíci jsme zaznamenali dvě 

věci spojené s vodou:
V Brně skončil tradiční vodárenský veletrh 

Watenvi. Zástupci vodárenských společností 
se spolu se starosty měst a obcí z celé repub-
liky mimo jiné domlouvali, jak získávat na 
vodohospodářské stavby dotace z národních 
i evropských zdrojů a ušetřit tak v městské 
kase.

Ve zprávách nejen z našeho regionu se to 
hemžilo výsledky hospodaření. Rozbory své 
činnosti, výši zisku i návrh jeho investování 
do městského majetku vodárny zveřejňují v 
pozvánkách na valné hromady svých největ-
ších partnerů a akcionářů – měst a obcí. Mno-
hé vodárny se mohou pochlubit dokončením 
projektů výstavby kanalizací a modernizací 
čištění odpadních vod. Nakonec nemusíme 
chodit daleko – stačí se podívat na webové 
stránky vodárenských společností králové-
hradeckého regionu.

Konání Vodovodů a kanalizací Dvůr Krá-
lové s.r.o. z tohoto obecně prospěšného 
snažení nehezky vybočuje. Přestože město 
mnohokrát, a to i usneseními zastupitelstva, 
navrhlo VAKU zprůhlednit hospodaření vo-
dáren s městským majetkem, výsledek je ža-
lostný. VAK návrhy města odmítl a vyvolané 
soudní spory investice pro chátrající vodáren-
ský majetek nepřinesou. Zvláště když VAK od 
roku 2009 přestal platit za čištění odpadních 
vod a nyní neplatí ani nájemné. Neochota 
VAKu poskytnout informace týkající se tvorby 
ceny vody navíc způsobuje, že město jen těž-
ko může vyčíslit skutečné náklady spojené s 
výrobou a distribucí pitné vody a odváděním 
odpadních vod. Zatím tedy nezbývá, než do-
tovat tyto činnosti z obecního rozpočtu.

Partnerství představuje společnou zodpo-
vědnost. A v tom VAK naprosto selhal 

Vedení města

DVĚ SLOŽENKY ZA VODU? PLAŤTE TU OD RADNICE

NAPSALI O NÁS

VŠECHNY ZPRÁVY MĚSTA TÝKAJÍCÍ SE SITUACE S VAK JSOU K NALEZENÍ NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH - WWW.MUDK.CZ - A TO NA ÚVODNÍ STRANĚ POD PŘÍSLUŠNÝM ODKAZEM 
NEBO V SEKCI MĚSTO -> AKTUÁLNĚ -> VODNÉ A STOČNÉ. 
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ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB 
V MĚSÍCI KVĚTNU

www.tsdvur.cz

• Počátek měsíce 
května byl ve  znamení 
oslav květnových svát-
ků, zaměstnanci upravo-
vali prostory před památníky doplněním antuky 
a vysekáním plevelných porostů.

• Před májovými oslavami vyčistili náměstí 
Odboje a náměstí V. Hanky, upravili prostranství 
tak, aby zde mohly probíhat akce spojené s majá-
lesem, navezli lavičky a zábrany a provedli celko-
vý úklid po oslavách.

• Pokračovali v  čištění komunikací a  ulic – 
např. Spojených národů, v  ul. Jiráskova, Roose-
veltova, Raisova, Erbenova, na Rašínově náměstí 
atd.

• Opravili poničenou a uvolněnou dlažbu 
z mozaikových kostek na náměstí V. Hanky, v ul. 
Školní a na náměstí Republiky.

• Dokončili opravu propojovacího chodníku 
mezi ul. Purkyňova a A. Wagnera.

• Opravili poničenou dlažbu na  rohu ulic 28. 
října a Dvořákovy.

• Tlakovým mytím vyčistili chodník v ul. Sme-
tanova směrem k Lipnici (nad vlečkou) až k roz-
vodně ČEZ.

• Pracovníci na úseku údržby zeleně zaměřili 
veškeré síly na sečení trávy. Nejdříve začali v cen-
tru města, tj. Hankovo náměstí, náměstí Odboje, 
ulice Rooseveltova, parčík Živá zahrada, u  lázní 
a na náměstí Republiky, zde provedli již třetí seč. 

• Na začátku měsíce uskutečnili výsadbu stro-
mů, která byla nařízena odborem životního pro-
středí. Vysadili 59 stromů v ul. Seifertova, Staško-
va, Raisova, Tyršova, Čelakovského, na  letním 
stadionu a na nábřeží E. Beneše.

• Vzhledem k  suchému počasí pravidelně 2x 
týdně zalévali stromy vysazené letos a v loňském 
roce. Začali pletí výsadeb.

• Na  středisku elektro pracovníci opravili 
kabelovou poruchu v  ul. 5. května, pokračovali 
v obnově veřejného osvětlení ve Vorlechu. 

• Odstranili revizní závady na Tyršově koupa-
lišti.

• Na letním stadionu bylo umístěno nové ply-
nové vytápění do 3 kabin. Na softbale byla do-
končena částečná rekonstrukce zázemí ve spolu-
práci s městským úřadem. 

• Areál koupaliště byl připraven na  otevření, 
které se uskutečnilo 27. 5. Byly pořízeny nové be-
tonové stoly na stolní tenis, jako podklad pro ně 
byl použit umělý trávník. Další novinkou na kou-
pališti jsou nerezová pítka s pitnou vodou. Zábra-
dlí na terase restaurace prošlo rekonstrukcí.

Jiřina Kubíčková, asistentka ředitele TSM

ZÁLOHOVÝ LIST ZA  VODNÉ A  STOČNÉ 
OD SPOLEČNOSTI VAK

Vážení odběratelé, pokud obdržíte zálohový 
list za vodné a stočné od společnosti VaK, dopo-
ručujeme postupovat stejně, jako když obdržíte 
fakturu, tzn. vrátit ho této společnosti přímo nebo 
se dostavit na  odbor RIM, který odeslání zpro-
středkuje. K  zálohovému listu přiložte vyplněný 
formulář (naleznete ho v sekci Aktuálně – Vodné 
a stočné - Zálohový list za vodné a stočné od VaK).

Nezaplacením zálohového listu se z právního 
hlediska nestáváte neplatičem. Zálohové listy 
jsou odběratelům zasílány zcela neoprávněně!

SOUDNÍ SPORY JSOU ZÁLEŽITOSTÍ MĚSTA
Přes opakované pokusy města o  narovnání 

vztahů s VaK tak, aby byla dostatečně respektová-
na základní práva města jako vlastníka vodovodů 
a kanalizací dle platných zákonů, dospěly některé 
spory až k soudu. V současné době byly vydány 
dva nepravomocné rozsudky a město samozřej-
mě využije svého zákonného práva a podá proti 
nim odvolání. Přesvědčení města o legálnosti do-
savadních kroků se ani s ohledem na tato rozhod-
nutí soudu nijak nezměnilo.

„Občané řádně zaplatili a údaje o jejich platbách 
jsou prokazatelně evidovány. Město dostojí svým zá-
vazkům a další řízení spojené s případným soudním 
sporem je zcela jeho záležitostí,“ uvedla Mgr. Alena 
Petirová zastupující občany města.

Připomínáme, že postup města, kdy úpla-
ta za  vodné a  stočné bude inkasována měs-
tem na  smluvním základě, schválilo zastupi-
telstvo Dvora Králové již na  svém lednovém 
zasedání v roce 2010.

Pokračování ze strany 1VODA

KOUPALIŠTĚ OTEVŘENO
Tyršovo koupaliště otevřelo své brány ná-

vštěvníkům v  pátek 27. května. Byly pořízeny 
nové betonové stoly na stolní tenis, jako podklad 
pro ně byl použit umělý trávník. Další novinkou 
na koupališti jsou nerezová pítka s pitnou vodou. 

Otevírací doba: 08:30 - 20:00 hod. 
Celodenní vstupné činí pro dospělé 40 Kč, 

důchodce 30Kč, mládež od  6-18 let a  studenty 
25 Kč. Děti do 6 let, držitelé ZTP a ZTP-P průkazů 
mají vstup zdarma.

Další informace na http://www.tsdvur.cz/.

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje vý-
běrové řízení na  obsazení funkce odborného 
referenta (odborné referentky) na úseku roz-
voje města a dotací oddělení rozvoje, investic 
a  správy nemovitostí odboru rozvoje, investic 
a majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 
Platová třída odpovídající druhu práce – 10. 
platová třída. Vybraný pracovník bude zajišťovat 
koordinační a  projektovou práci v  souvislosti se 
sledováním a  vyhledáváním dotací pro město 
(i  evropských), s  podáváním žádostí o  dotace, 
se sledováním a  dodržováním podmínek apod. 
a zpracování návrhů koncepce (strategie) rozvoje 
města.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru - 
fyzická osoba, občan ČR, popř. cizí státní občan, 
který má v ČR trvalý pobyt, dosažení 18 let věku, 
způsobilost k  právním úkonům, bezúhonnost 
(osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro 
trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný 
čin spáchaný z  nedbalosti za  jednání související 
s výkonem veřejné správy, pokud se na tuto oso-
bu podle zákona nehledí, jako by nebyla odsou-
zena) a ovládání jednacího jazyka.
Další požadavky pro vznik pracovního poměru: 

- ukončené vysokoškolské nebo vyšší odborné 
vzdělání,

- znalost problematiky výkonu samostatné pů-
sobnosti obce, znalost zákona o obcích,

- znalost problematiky dotací a rozvoje města,
- znalost problematiky řízení projektů fi nanco-

vaných z EU,
- základní znalosti právních předpisů potřeb-

ných pro výkon této práce,
- organizační schopnosti, kreativita, komunika-

tivnost, práce s PC,
- řidičské oprávnění skupiny B.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto nále-
žitosti: jméno, příjmení a  titul uchazeče, datum 
a  místo narození uchazeče, státní příslušnost 
uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo 
občanského průkazu nebo číslo dokladu o  po-
volení k pobytu, jde-li o cizího státního občana , 
datum a podpis uchazeče.
Výčet dokladů, které uchazeč připojí k  při-
hlášce: 

- strukturovaný životopis, ve  kterém budou 
uvedeny údaje o  dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a dovednostech,

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 
3 měsíce; u cizích státních příslušníků též ob-
dobný doklad osvědčující bezúhonnost, vyda-
ný domovským státem; pokud takový doklad 
domovský stát nevydává, doloží se bezúhon-
nost čestným prohlášením,

- ověřená kopie dokladu o  nejvyšším dosaže-
ném vzdělání,

- telefonické spojení.

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: 
do 14.06.2011 na adresu – Městský úřad Dvůr 

Králové nad Labem, k rukám tajemníka, náměstí T. 
G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, 
obálku označit „VŘ – referent RISN - neotvírat“.
Předpokládaný nástup do pracovního poměru 
– 01.07.2011 nebo dle dohody. 
Upozornění – Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádné-
ho z uchazečů. 

Podrobnosti sdělí vedoucí odboru RIM 
Ing. Radmila Fiľakovská, tel. 499318134 nebo Len-
ka Fikarová, personální a  mzdové oddělení, tel. 
499318242.

Ing. Ondřej Kudrnáč, tajemník MěÚ 

MĚSTO VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PŘÍPADNÁ DOHODA MUSÍ RESPEKTOVAT 
OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY MĚSTA

V říjnu 2010 město Dvůr Králové nad Labem 
odstoupilo od  nájemní smlouvy uzavřené mezi 
městem Dvůr Králové nad Labem a  společností 
Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L., spol. s r. 
o. Důvodem tohoto kroku byly zejména závažné 
nedostatky v  provozování vodohospodářského 
majetku, které ve  své zprávě potvrdil i  zpraco-
vatel technického auditu. Ten na  podnět města 
Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo Ministerstvo 
zemědělství.

„Přestože jsme původní smluvní vztah s  VaK 
ukončili, i nadále se především, s ohledem na zájmy 
našich spoluobčanů, pokoušíme tento vztah narov-
nat mimosoudní cestou. K tomuto však dojde pouze 
tehdy, budeme-li mít jistotu, že přijímáme řešení, 
které město a jeho občany do budoucna nijak nepo-
škodí. Jednání v současné době intenzivně probíha-
jí,“ uvedla starostka Edita Vaňková.

V souladu s těmito úvahami březnové zastu-
pitelstvo schválilo vznik nové městské obchodní 
společnosti „Městské vodovody a  kanalizace 
Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.,“ jejichž jediným 
společníkem bude město Dvůr Králové nad La-
bem. Podle místostarosty Jana Béma tak bude 
město připraveno nahradit VaK téměř ze dne 
na  den. „Spory s  VaK by se rychle, elegantně 
a  relativně bezbolestně pro obě strany vyřešily 
například odkoupením soukromé vodohospo-
dářské společnosti městem.“ I on ale potvrzuje, že 
rozhodující bude nepoškodit zájmy města a jeho 
občanů s tím, že důraz musí být kladen především 
na ekonomickou výhodnost takovéhoto řešení.

Redakce

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.
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NA POSLEDNÍ CHVÍLI…

Dnešní článek jsem tak nazval proto, že jej 
píši skutečně na  poslední chvíli. Místo pocti-
vě připravovaných článků to dnes bude pouze 
malé zamyšlení.

V minulém čísle těchto novin jsme zveřejni-
li Denní hlášení. Jednak jsme tak prezentovali 
skutečná čísla statistiky pocházející z  evidenč-
ních systémů městské policie a jednak jsme jed-
noduchým a  srozumitelným způsobem infor-
movali věrné čtenáře o naší činnosti zase trochu 
jinak. Škoda jen, že ne všechny činnosti městské 
policie jdou jaksi statisticky vyjádřit právě tímto 
prostým způsobem. 

Jen velice těžko se dají statisticky vyjádřit 
pocity strážníků městské policie, kteří se za po-
moci služebního vozidla s rozsvícenými výstraž-
nými světly modré barvy snažili vlahým jarním 
večerem nastávající fi lipojakubské noci dopro-

vodit průvod dětí s  lampiony z  Komenského 
ulice na  náměstí V. Hanky. Tam se místo s  po-
chopením a vřelým přivítáním setkali s tvrdými 
verbálními ataky, pohrdavými gesty, výhrůžka-
mi a sprchou nápojů směřujících z davu fanouš-
ků i přesto, že poslední aprílová čarodějná noc 
patří zejména dětem a světlům jejich lampionů. 
A za pár hodin měl přijít máj, lásky čas.

Právě tak těžko se dá statisticky vyjádřit 
úspěšný pokus o záchranu mladého srnce, který 
uvázl uprostřed města, a ve spolupráci s hasiči 
byl hlídkou hned dvakrát za sebou vysvobozen 
z místa, kde marně hledal cestu na svobodu, aby 
byl následně převezen a v pořádku a bez zraně-
ní vypuštěn do městských lesů.

Žádná statistika už vůbec nespočítá a nevy-
hodnotí ten dlouhý řetěz často nevybíravých, 
vulgárních či sprostých slov, která strážníci 
městské policie denně vyslechnou při běžné 
činnosti v  centru města, slov kritizujících kde 
co a kde koho, slov často vyslovených ve zlobě, 
vzteku i v zoufalství.

Na  těchto třech příkladech chci ukázat, že 
naší prací není jen ukládání pokut a nazouvání 
botiček, ale je to i  řada pomocných a podpůr-
ných činností, snůška často poněkud zvláštních 
případů či jen prosté vysvětlování, naslouchání 
nebo rada. 

FOTOGRAFIE S OTÁZKOU

Jak dlouho odolával tento parapet? 11 hodin 
a 30 minut! 

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

„NA SVATÉHO JANA NOC NEBÝVÁ ŽÁDNÁ.“ 
…a noční směna bude mít spoustu práce….

Bc. Jindřich Hauke, určený strážník MPDK

Poznámka: pachatele už máme.  
 Ilustrační foto: Bc. J. Hauke

Od  1. června do  2. října si budou moci ná-
vštěvníci safari královédvorské zoo odlovit fotoa-
parátem téměř 600 afrických zvířat přímo z vlast-
ního vozu.

„Zoologická zahrada bude dostupná za každé-
ho počasí a pro každého, protože většinu areálu si 
návštěvníci prohlédnou z pohodlí svého auta nebo 
autobusu, kterým do  zoo přijedou,“ říká ředitelka 
zoo Dana Holečková.

Část areálu zoo, rozprostírající se od výběhu 
surikat směrem k dosavadním stanovištím safa-
ribusů, kterou si návštěvník mohl projít pěšky, 
tak bude ve zmíněné době zpřístupněna pouze 
motoristům. Zkrátka však nepřijdou ani návštěv-
níci, kteří do zoo nepřijedou vlastními vozy nebo 
jejichž vozidla nebudou vhodná pro průjezd 
safari (zejména dvoutakty, příliš vysoká, široká 
nebo tuningově upravená vozidla). Pro ně budou 
v pravidelných intervalech přistaveny poschoďo-
vé autobusy nebo mikrobusy, které je areálem 
safari provezou.

Větší část areálu safari (skoro 30 ha) budou ná-
vštěvníci projíždět přímo mezi volně vypuštěný-

mi kopytníky a ptáky. Ve zbylé části safari budou 
zvířata (nosorožce, žirafy, zebry, antilopy, lvy aj.) 
od  návštěvníků oddělovat příkopy a  oplocení. 
Během 6 km dlouhé projížďky na  návštěvníky 
čeká i průjezd kolem unikátního chovného zaří-
zení gepardů. 

V  celém areálu safari budou platit přísná 
pravidla. Zakázáno bude troubení, krmení nebo 
kontakt se zvířaty. Návštěvníci nebudou smět 
vystoupit z vozů mimo vyhrazená místa k parko-

V LETNÍ SEZÓNĚ MŮŽETE NA SAFARI VLASTNÍM AUTEM

Juta Žireč si může přidat do  knihy návštěv 
další významné jméno - Karla Nováčka - českého 
reprezentanta v Davis Cupu v letech 1986-1994 , 
který je v současné době bankéřem v Praze.

„Pozvání ředitele Jiřího Hlavatého jsem přijal 
s  velkou zvědavostí, byla to moje první osobní 
návštěva výrobní sféry sportovních povrchů . 
Povídali jsme si o  podnikání, zejména o  odliš-
ných zkušenostech z  podnikatelského a  ban-
kovního prostředí v ČR a USA. Diskutovali jsme 
o náročných podmínkách, které jsou na výrobce 
sportovních povrchů kladeny, zejména pak pro 
fotbalová hřiště.“

Karel Nováček byl překvapen moderními 
technologiemi , provozem a ocenil nadstandard-
ní profesionalitu vedení /řízení / akciové společ-
nosti Juta. 

Po společném obědě navštívil místní teni-
sový klub, kde prý hrával jako malý kluk, a tak 

FINANČNÍ ODMĚNA NÁLEZCI!
Prosíme, pomozte při nalezení ztracené kočky!

Slyší na jméno Bára, Baruška.
Má šedě zbarvenou srst, je dlouhosrstá, stará 1 rok.
Ztracena dne 22. 5. 2011 v Dolní Brusnici.
Kontakt: 605 414 570
Stačí prozvonit, zavoláme zpět. Děkujeme!

UMĚLÝ TRÁVNÍK JUTAGRASS PŘITAHUJE POZORNOST 
VYJÍMEČNÝCH OSOBNOSTÍ ... 

si nostalgicky zahrál s malými tenisty a ještě se 
s nimi společně vyfotil.

Rozloučil se s  námi slovy, že jeho první ná-
vštěva Juty byla určitě důležitým krokem bu-
doucí spolupráce jak v oblasti sportu, tak v pod-
nikání. Dokonce přijede velmi rád jako čestný 
host na  letošní letní tenisový turnaj JUTAcup 
Dvůr Králové n.L. 

Ještě několik osobních údajů: Karel Nováček 
se v devadesátých letech pohyboval v žebříčku 
ATP v první desítce, během tenisové kariéry vy-
hrál 13 turnajů, hrál semifi nále US Open, dvakrát 
čtvrtfi nále French Open a zúčastnil se prestižní-
ho turnaje Masters. Po skončení sportovní kari-
éry působil řadu let v Morgan Stanley jako ban-
kovní poradce. V loňském roce se natrvalo vrátil 
do České republiky . 

Hana Sedláčková
JUTA, marketing

vání, na což bude dohlížet dozor. Naopak bude 
povoleno mít otevřená okénka vozů, fotografo-
vat a fi lmovat zvířata.

Vstupné do  klasické části zoo zůstává 
ve stejné výši jako vstupné v roce 2010. Vstup-
né pro ty, kteří vjedou do safari, bude 290,- Kč pro 
dospělou osobu a 190,- Kč pro dítě od 4 do 15 let, 
důchodce, studenty do 26 let a ZTP. Děti do čtyř 
let budou mít vstup zdarma. V ceně je zahrnuta 
i  pěší prohlídka klasické části zoo. Systém slev 
(např. rodinné pasy, skupinové slevy, slevy pro 
školy, permanentky, aj.) zůstává zachován. 

Zbytek roku a  v  době zimní sezóny bude 
zoo otevřena opět pouze pro pěší návštěvníky. 
Po  ukončení letní sezóny 2011 dojde k  vyhod-
nocení provozu safari a  bude rozhodnuto, zda 
a  jakým způsobem bude provozováno v  násle-
dujících letech.

Více informací získáte na webových strán-
kách zoo - http://www.zoodvurkralove.cz.

Tomáš Vlk

 Foto: Tomáš Vlk
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Rádi bychom Vás seznámili s  právě probí-
hajícím ekovýchovným a vzdělávajícím progra-
mem, který pořádá nezisková organizace Arni-
ka. Tato organizace spojuje lidi usilující o  lepší 
životní prostředí. Projekt je ve  formě soutěže, 
která má vést mladé lidi k objevování jedineč-
ného vodního toku a  učit studenty pracovat 
s  veřejně dostupnými daty o  životním pro-
středí. Soutěž je součástí projektu Labe – život 
s velkou řekou. 

 Do řešení soutěže se pustila naše pětičlenná 
skupina – Šárka Vondrová, Eliška Janáková, Jan 
Frieda, Josef Pojezdný a Tomáš Sychra (všichni 
jsme studenti 3.C královédvorského gymnázia) 
pod dohledem Mgr. Lucie Pírkové a Mgr. Jiřího 
Hotového. Celkově je do  soutěže zapojeno 13 
skupin ze základních a středních škol, které leží 
na  toku Labe. Projekt byl naplánován na  čtyři 
etapy: první etapou byla „Podzimní řeka“ (září 
– říjen 2010), druhou etapou „Labe v minulosti“ 
(listopad – prosinec 2010), třetí etapou „Řeka 
v  zimě“ (leden – únor 2011) a  čtvrtou etapou 
„Jarní řeka“ ( březen – duben 2011). 

Na konci října 2010 byla odevzdána zpráva 
z první etapy, ve které byla zapsána průběžná 
sledování ze čtyř vybraných lokalit na  Labi – 
Verdek – skála, splav a  Hrubá luka nad a  pod 
čističkou. Každý z  nás měl za  úkol provádět 
pravidelná měření na  již zmíněných lokalitách 
(např.: teplota vody, vzduchu, základní che-

mický rozbor vody apod.). Jako další úkol jsme 
měli udělat hydrobiologický průzkum vody, 
což byl odlov bentosu (drobní obyvatelé dna 
řeky). Také byla zapsána vegetace na  břehu 
toku. Po odeslání první zprávy jsme se umístili 
na druhém místě. 

Na konci prosince 2010 jsme sepsali podob-
nou zprávu z druhé etapy, která již podle názvu 
byla zaměřena na  srovnání současného stavu 
toku a  toku v  minulosti. Odbornou konzultaci 
nám poskytl Ing. Mokrý, který pracuje na místní 
pobočce Povodí Labe. Dále jsme hledali v kro-
nikách města, v dobových článcích a v časopisu 

ZŠ SCHULZOVY SADY 
USPOŘÁDALA PRO ŽÁKY 
VLASTNÍ KINDERIÁDU

Kinderiáda je atletická soutěž pro děti 
z 1. stupně základních škol. Ve vyšších kolech ško-
lu reprezentují vždy dva zástupci (dívka a  chla-
pec) ze 2., 3., 4. a 5. ročníku. 

Učitelé z 1. stupně ZŠ Schulzovy sady připra-
vili pro děti školní kolo Kinderiády, do  kterého 
postoupili zástupci každé třídy. Ti změřili síly 
s  ostatními z  ročníku. Cílem bylo, aby školu re-
prezentovali opravdu ti nejlepší. Zároveň byla 
připravena stanoviště, na  kterých sportovaly 
ostatní děti, čímž se nám podařilo naplňovat 
motto: škola v pohybu. Tato stanoviště a vedení 
tříd zajišťovali naši deváťáci. A  tak na  stadionu 
pod Hankovým domem sportovaly úctyhodné 
čtyři stovky dětí. 

A výsledky? Zvítězili B. Vosáhlová, F. Vlček, N. 
Drápalíková, M. Kursa, L. Benešová, V. Jakl, J. Ho-
lubcová a A. Khrolenko. Žolíka získali nejrychlejší 
čtvrťáci D. Horníková a J. Mikyska.

Výsledky krajského kola Kinderiády z 24. květ-
na v Jičíně naleznete na stránkách školy.

Mgr. Pavlína Špatenková – ZŠ Schulzovy sady

V  sobotu 11. 6. 2011 se chystáme na  výlet 
do  Ratibořic na  akci Oživlé postavy z  románu 
Babička od Boženy Němcové. Odjíždíme společ-
ným autobusem z  parkoviště před Hankovým 
domem v 8:30 hodin. Na výlet se přihlaste pře-
dem kvůli počtu míst v autobuse. Pro menší děti 
můžete vzít kočárek (golfky). V rámci výletu bude 
čas i na oběd v restauraci. Poplatek za dospělého 
je 100,- Kč, za dítě 50,- Kč (v ceně je vstupné a do-
prava autobusem).

Ve středu 22. 6. 2011 pojedeme na výlet na ko-
lech na  hřiště do  Sylvárova a  na  letiště. V  dub-
nu už jsme trasu vyzkoušeli, a  i když nás počasí 
trochu strašilo, nakonec to byl super zážitek. Tak 
neváhejte a pojeďte s námi, děti i rodiče si výlet 

A konečně jsme se dočkali, bylo tu úterý 17.5. 
Nasedli jsme do  autobusu a  vydali se na  cestu 
směr Praha. Mnozí z  nás navštívili naše hlavní 
město poprvé. Se zájmem jsme sledovali zajíma-
vé budovy a hemžení lidí okolo nich. 

Autobus nás nejdříve zavezl do Království že-
leznic. Vyslechli jsme zajímavou přednášku a ro-
zešli se na  prohlídku celého muzea. Plnili jsme 
různé úkoly a  hledali makety významných prů-
myslových a historických měst naší republiky. Asi 
po dvou hodinách nás autobus zavezl k České te-
levizi. Ocitli jsme se v pohádce. Viděli jsme něko-

Krkonoše. Po vyhodnocení druhé etapy jsme se 
umístili na prvním místě společně s SZeŠ a VOŠ 
Chrudim (Střední škola zemědělská a Vyšší od-
borná škola Chrudim). 

Zpráva z třetí etapy se odevzdávala na kon-
ci února 2011. Obsahovala zápis pravidelných 
měření teploty vzduchu a vody, záznamy o vý-
skytu živočichů (přímá pozorování a  stopy), 
přidali jsme i  fotografi e pupenů stromů, které 
lemují břehy v místech našich pozorování. V ne-
poslední řadě byla součástí této etapy soutěž 
o  nejhezčí fotografi i kontrastního ledu a  dále 
pak nepovinný úkol – veřejná prezentace, kte-
rou jsme provedli ve skautské vile ve 4. dívčím 
oddílu. Po této etapě jsme se umístili na 1. místě 
a průběžně jsme na 1.- 2.místě.

V  současné době doděláváme zprávu ze 
čtvrté etapy. Na jaře jsme se zaměřili na postup-
ný rozvoj pupenů stromů, stále jsme prováděli 
pravidelná měření teploty vody a vzduchu a zá-
kladní chemický rozbor vody, sledovali jsme 
výskyt živočichů v okolí toku a opět jsme pro-
vedli odběr bentosu. Součástí této etapy byla 
i zjištění protipovodňových opatření ve Dvoře 
Králové n/L a přehled povodní na toku Labe. 

Nevíme, jak celkově naše hodnocení dopad-
ne, na jakém skončíme místě. První cena je sice 
velice lákavá, dobrodružná plavba po Labi, ale 
to nebylo naším hlavním cílem. Jsme rádi, že 
jsme se během této soutěže dověděli mnohé 
o  řece, která protéká naším městem, a  naučili 
jsme se týmové práci, kdy musíme spoléhat je-
den na druhého. Eliška Janáková

lik natáčecích studií, vyzkoušeli si různé kostýmy 
a zamířili do studia, ve kterém se právě natáčela 
Kouzelná školka. Hlavní postava Majda si s námi 
povídala o průběhu natáčení. Měli jsme štěstí. Vi-
děli jsme i pány Uhlíře a Svěráka, jejichž písničky 
jsme si zpívali při zpáteční cestě. Byl to pro nás 
všechny velký zážitek. Výlet se nám opravdu líbil 
a domů jsme se vraceli plni nevšedních zážitků. 
Velké poděkování patří manželům Dušánkovým 
za sponzorský dar, který pomohl výlet do Prahy 
zajistit. Žáci 2.B, učitelka Mgr. Miroslava Kubicová 

vychovatelka Milena Procházková

DĚTI ZE ZŠ PODHARŤ PŘI NATÁČENÍ KOUZELNÉ ŠKOLKY

užijí. Sraz je v 15:00 hodin u kruhového objezdu 
za Labem na výjezdu na Žireč nebo v 15:15 hodin 
na hřišti v Sylvárově.

Ve středu 29. 6. 2011 se od 15:30 hodin sejde-
me na  akci Vítání prázdnin. Opečeme buřtíky, 
děti budou soutěžit a vydovádí se na sportovním 
náčiní na zahrádce Žirafky.

Všechny maminky, tatínky a děti srdečně zve-
me do Žirafky a na společné akce. Těšíme se na Vás! 
Upozorňujeme, že provoz Mateřského centra Ži-
rafa je o letních prázdninách omezen a otevřeno 
bude každé úterý a  čtvrtek od  9 do  12 hodin. 

Kontakt: tel: 604 433 355 Mgr. Linda Mocová 
Email: mczirafa.dknl@centrum.cz http://mc-zira-
fa.wz.cz nebo www.mudk.cz.

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN
Zveme všechny děti spolu rodiči na  Dětský 

den, který pořádá SOKOL Žireč za podpory Měst-
ského úřadu Dvůr Králové nad Labem. V neděli 
5. června 2011 od 14 hodin se sejdeme za soko-
lovnou v  Žirči. Jsou připraveny různé soutěže 
podle věku a zručnosti dětí. Nebude chybět ani 
šplhání na každoroční májku, kde si mohou ti ši-
kovní utrhnout svoji odměnu. Na všechny děti se 
těší žirečtí sokolové.

Martina Havlová, Sokol Žireč

DEN S RADNICÍ -
JEDNEJTE S VEDENÍM OSOBNĚ

Máte podnět či připomínku, trápí Vás něco 
v našem městě, nevíte si s něčím rady? Chcete to 
projednat se starostkou města nebo s místosta-
rosty? 

Osobně se Vám všichni tři budou věnovat 
27.6.2011 v 9-17 hodin. Návštěvu je nejlepší si do-
mluvit dopředu na telefonním čísle 499 318 223 
nebo e-mailem - sevlova.ivana@mudk.cz.

ČERVNOVÝ POZDRAV Z MATEŘSKÉHO CENTRA ŽIRAFA

KLUB NATURA 
V PROGRAMU LABSKÉ PŘÍBĚHY

KONČÍ ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ
Dne 30. června 2011 bude ukončeno zem-

ské analogové televizní vysílání z vysílače vel-
kého výkonu Trutnov - Černá hora a některých 
dalších. Na blížící se termín vypnutí analogo-
vých vysílačů České televize budou diváci, 
kteří signál příslušných vysílačů přijímají, upo-
zorněni zobrazením piktogramu se čtyřmi 
čtverečky v  pravém dolním rohu obrazovky 
a  také informační textovou lištou. Základní 
informace o  přechodu na  digitální televizní 
vysílání najdete na  internetových stránkách 
www.digitalne.tv nebo je získáte na infolince 
800 906 030, která je v provozu každý pracov-
ní den od 8 do 19 hodin.

Redakce



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

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  600.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Dvůr Král.,60 m2,pěší z.,ke kompl.rekonstrukci,vys. stropy,lukrativní  615.000,-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  550.000,-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.,90 m2,zděný,1.p.,nová okna,balkon,velmi prostorný,sklep  1,290.000,-Kč 
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,2 p.,nadstandard,zděný,kompl.rek. 1,200.000,-Kč + vyb.290.000,-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  890.000,-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 Dvůr Král.,2x3+1,624 m2,garáž,lok.“Strž“,velmi dobrý stav,lukr.nabídka  2,490.000,-Kč 
-rod.dům řad.Dvůr Král.,4+1,412 m2,výb.stav,garáž,pěkný slunný pozemek,volný  2,490.000,-Kč 
-rod.dům Dvůr Král.,5+1,vetší podnik.prostory,nad „oční školou“,807 m2,dobrý st.  2,800.000,-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 Bílé Poličany,3+1,327 m2,příz.po rek., ihned k bydlení,cena k jednání!  1,369.000,-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!  1,490.000,-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.domek Rtyně v Podkrk.,2+1,549 m2,nové přípojky,zděné,centrum,dobrý st.  850.000,-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  1,790.000,-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  790.000,-Kč 
-poloroub.chalupa Vítězná-Huntířov,2+1,740 m2,probíhá rekonstrukce,kousek DK  850.000,-Kč 
-rekr.chata Velký Vřešťov,3+1,677 m2,dřevěná,zd.základy,supr výhled na rybník  450.000,-Kč
-garáž Dvůr Králové,lok.Slovany,21 m2,řad.-krajní,výborný stav,el.ano,ihned volná  110.000,-Kč
-garáž Dvůr Králové,lok.5.květen,21 m2,řad.,výborný stav,el.230/400,lze jako dílna  105.000,-Kč

TEXTOVÁ INZERCE

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

• 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

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



Pilsner Urquell
17,80 Kč

Neperlivá, více druhů: 
jahoda, hruška, 
bezinka,malina, 
hrozno.

Vámi pořádané akce kompletně 
vybavíme zbožím od kelímků až
po zapůjčení výčepního zařízení. 
Zboží, které neupotřebíte, nám můžete vrátit.

Sklepmistr
bílé, 1 l
39,00 Kč

Sklepmistr
červené, 1 l
39,00 Kč

Cambras
bílé, 0,75 l
39,00 Kč

Cambras
červené, 0,75 l
39,00 Kč

Svijanský Máz 11°
10,50 Kč

Krakonoš 10°
7,50 Kč

Krakonoš 12°
9,50 Kč

Nabízíme: 
Plzeňský Prazdroj, 
Gambrinus, Kozel, 

Krakonoš, Tambor, Svijany

Dobrá voda
1,5 l
9,90 Kč

Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové n. L. • www.sebrlesro.cz • pondělí–pátek 7:30–16:30, sobota 9:00–12:30

Termín podání inzerce: do termínu uzávěrky (15. den v mě-
síci) • Zadání inzerátu: písemná objednávka (možné i faxem 
a e-mailem) + inzerát v digitální podobě (CD, e-mail) ve for-
mátu cdr, pdf, jpg
• Formát novin: A4 - 210 x 297 mm, plnobarevný tisk 
• Tiskový formát: 180 x 267 mm
• Řádková inzerce • Standardní písmo: 1 znak - 2 Kč 
• Tučné písmo: 1 znak – 2,60 Kč
• Plošná inzerce 1 cm2: 35,30 Kč; min. 20 cm2

• Plošné slevy

Název Plocha (cm2) Rozměr 
(mm) Cena (Kč)

Modul 1 1 strana (480) 180 x 267 15.126

Modul 2 1/2 strany (240) 180 x 133,5 7.563

Modul 3 1/3 strany (160) 180 x 89 5.042

Bližší informace: 
Městský úřad Dvůr Králové nad 
Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 
telefon: 499 318 258, fax: 499320171, 
e-mail: noviny@mudk.cz, nebo na 
www.mudk.cz v sekci Radnice - 
Noviny radnice.

PRAVIDLA PRO INZERCI 
V NOVINÁCH KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

Četnost Sleva 
(%)

10 a více 20

9 - 7 15

6 – 4 10

3 5

• Množstevní slevy

8 CM X 10 CM
80 CM2

2824 KČ VČ. DPH
2682 KČ/MĚSÍC
PŘI 3X ZVEŘEJNĚNÍ

2542 KČ/MĚSÍC
PŘI 4X ZVEŘEJNĚNÍ

2400 KČ/MĚSÍC
PŘI 7X ZVEŘEJNĚNÍ

2259 KČ/MĚSÍC
PŘI 10 A VÍCE ZVEŘEJNĚNÍ
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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 od-

pověď 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 21.6.2011.

Řešení z NKR 4/2010 naleznete v článku vedle fotografi e.
Výherci z NKR 4:
1. místo - Božena Voňková, R. A. Dvorského 2072
2. místo - Ladislav Tykal, nábřeží Benešovo 1987
3. místo - Erika Hrachová, El. Krásnohorské 2348

Výhru je možné si vyzvednout 
v městském informačním centru

NOVÍ 
OBČÁNCI 
MĚSTA

V  dubnu 2011 se 
v  našem městě na-
rodilo 10 občánků - 6 
chlapců a 4 děvčata.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

SŇATKY
V  měsíci dubnu bylo uzavřeno 8 sňatků 

ve Dvoře Králové nad Labem a 2 sňatky na zám-
ku Kuks. 

ÚMRTÍ
V měsíci dubnu zemřelo ve Dvoře Králové nad 

Labem 19 lidí, z toho bylo 14 dvorských občanů, 
6 mužů a 8 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Členové komise pro občanské záležitosti na-

vštívili při životních jubileích v dubnu 28 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 
9 manželských párů stříbrnou svatbu, 7 zlatou 
svatbu a 1 pár diamantovou svatbu. 

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

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

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.

DOMOV SV. JOSEFA VÁS ZVE
Předseda Křesťanské a  demokratické unie 

– Československé strany lidové MVDr.  Pavel Bě-
lobrádek navštíví dne 27. 6. 2011 Domov sv. Jo-
sefa v  Žirči u  Dvora Králové za  účelem předání 
výtěžku prodeje kalendářů, které nafotilo několik 
členek strany v krojích pod jeho záštitou. Při této 
příležitosti se v tomto zatím jediném zařízení v ČR 
pro nemocné roztroušenou sklerózou uskuteční 
v  18.00 hodin koncert šansonového seskupení 
6 NaChodníku nejen pro klienty Domova sv. Jo-
sefa, ale i pro veřejnost. 

Jitka Holcová, Domov sv. Josefa

LÉČEBNA ZRAKOVÝCH VAD ZVE
Zveme Vás na benefi ční představení „BABI, POVÍ-
DEJ“ na podporu Léčebny zrakových vad.

Hankův dům 24. 6. 2011
v 9.30 hodin a v 11.00 hodin

Vstupné: děti 40 Kč, dospělí 60 Kč
S použitím textu K. J. Erbena, rodáka z Miletí-

na, k jeho 200. výročí narození napsala a nacvičila 
se studenty 3. ročníku Pražské konzervatoře Ve-
ronika Žilková. Hra je vhodná pro děti předškolní-
ho a mladšího školního věku.

Akce se koná pod záštitou starostky města 
Mgr. Edity Vaňkové a získané fi nance budou vě-
novány na  obnovení omítky Léčebny zrako-
vých vad, pro Dvoráky známé jako „oční ško-
la“, která v roce 2013 oslaví 60 let svého vzniku.

Za jakoukoliv podporu Vám upřímně děkuje-
me! Sponzory s poděkováním zveřejníme.

MUDr. Jan Stružinský,ředitel LZV,
Veronika Žilková, vděčná maminka malé pacientky

Kontakt:
J. Štěpánová, vrchní sestra LZV,. tel. 499 320 197, 
721 321 939, jastepa@seznam.cz , lzv.dk@tiscali.cz

DNY PAMĚTI V DIAKONII
Již čtvrtým rokem si můžete nechat v našem 

středisku vyšetřit paměť v rámci projektu České 
alzheimerovské společnosti. Potíže s pamětí se 
mohou objevit u každého z nás, je však potřeba 
rozlišit běžné zapomínání od  poruchy paměti 
signalizující onemocnění, aby mohla být včas 
zahájena léčba. Pokud jste zaznamenali u sebe 
nebo svých blízkých problémy s pamětí, může-
te se objednat na bezplatnou konzultaci a vy-
šetření.

Vladimíra Derdová, tel: 724 230 270/ 499 621 094

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat komisi pro občanské 

záležitosti za milou gratulaci k mým 80. naroze-
ninám. 

Věra Javorská

V ážení spoluobčané - přátelé, 
správná odpověď na otázku 

z minulého čísla je ta, že hořícím 
objektem je bývalá Bauerova 
textilní továrna na dnešním Wol-
kerově nábřeží, dříve se tu říkalo „Na  Ostrově“, 
tedy mezi „Struhou“ a Labem. Na místě vyhořelé 
továrny byla postavena budova, kterou jste znali 
pod pojmenováním Průmyslová škola textilní 
- „textilka“. Pane Kadavý, jste dobrým znalcem, 
přiložte k  dalšímu snímku, co je Vám známo 
o „teplém potůčku“ v někdejším prostoru bývalé 
Feldscharkovy továrny. Mnoho nám o něm není 
známo. Popsat tuto zaniklou lokalitu „teplého 
potůčku“ můžete pochopitelně všichni. Zařadí-
me to do některé z archiválií města. Bavte se dál 
- děkuji. 

Pavel Janoušek

J sou obrázky, které Vám nedělají velké starosti 
a lehce si s nimi poradíte. Jsou však obrázky, 

které toho moc nenapoví. Tuto zaniklou uličku 
mezi dvěma ploty dříve dobře znali příznivci ko-
pané. Chodilo se tudy z  města dolů na  můstek 
a dále na fotbalové hřiště SKDK za divizí, která se 
mohla rovnat dnešním druholigovým „manšaf-
tům“. Na Vás je, abyste napsali, které dvě dnešní 
ulice by ta ulička spojovala. Velkou nápovědou 
je doporučení, abyste se dobře zahleděli na foto-
grafi i, zvlášť do středu snímku.

Text k obrázku na požádání dodal Pavel Janoušek

V zpomínky, které pamětníci přikládají k sou-
těžním fotografi ím, jsou  zveřejněny v sekci 

Radnice / Noviny radnice pod výpisem ročníků 
NKR. Děkujeme za vaše dopisy.

Redakce
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JUSTIN SAMUEL HALPERN
KECY MÝHO FOTRA
PRAHA, PLUS, 2011

Justin Samuel 
Halpern se narodil 
03.09.1980. Kecy mýho 
fotra je americký best-
seller o drsné otcovské 
lásce. 

Co udělat, když se 
na  vás v  osmadvaceti 
vykašle holka? Justin 
Halpern, autor americ-
kého bestselleru Kecy 
mýho fotra, se v  tom 
okamžiku nastěhoval 
zpátky ke  svým rodičům a  začal na  twitterovém 
účtu zveřejňovat hlášky svého otce, svérázného 
lékaře Sama Halperna, který svoji rodinu miluje 
nade vše, ale pro ostré slovo nikdy nejde daleko. 
Za  necelý měsíc měl statisíce čtenářů a  spoustu 
nabídek. Kniha Kecy mýho fotra nepřináší jenom 
vzpomínky syna na  zrod těch nejlepších hlášek 
jeho otce, muže, který je „jako Sokrates, jen vztek-
lejší a s méně vlasy“, ale je především zábavným 
a  dojemným dokumentem o  jednom synovsko-
otcovském vztahu.

 

VÁCLAV ČTVRTEK
O KAČENCE A TLUSTÉM DĚDEČKOVI
PRAHA, ALBATROS, 2011

Václav Čtvrtek (4. 
dubna 1911 - 6. listo-
padu 1976), vlastním 
jménem Cafourek, 
byl autorem mnoha 
děl pro děti. Jeho 
tvorba a náměty jsou 
spjaty především 
s  Jičínem. Největší 
ohlasy zaznamena-
ly večerníčky s  jeho 
postavami. Jde na-
příklad o  Pohádky 
z mechu a kapradí, Makovou panenku, Rumcajse 
či Vílu Amálku.

V tomto roce uplynulo již 100 let od autorova 
narození. K této příležitosti vychází dosud nepub-
likovaná kniha o  jedinečném vztahu vnoučete 
a prarodiče. Na stránkách je zachycen celý školní 
rok, změny v přírodě a dědečkovy vzpomínky. Ne-
jen díky tomu zažívá hlavní hrdinka neopakova-
telná dobrodružství, která na začátku odstartoval 
jeden domácí úkol. Kniha je doplněna ilustracemi 
Tomáše Řízka, které se snaží odpovídat době, v níž 
vznikl samotný rukopis. 

DNY VÁCLAVA HANKY
V  letošním roce si připomínáme 220. výročí 

narození a 150. výročí úmrtí Václava Hanky (10.6. 
1791 - 12.1. 1861). Narodil se v nedaleké Hořiněvsi. 
Studoval na  gymnáziu v  Hradci Králové, potom 
odešel do Prahy na teologii. V letech 1813 – 1814 
studoval práva ve  Vídni. Od  roku 1819 působil 
ve Vlasteneckém muzeu (dnešní Národní muze-
um). Dnes je Václav Hanka znám především jako 
pravděpodobný padělatel několika „prastarých“ 
českých rukopisů. Všechna tato díla spolu s  ně-
kolika dalšími Hankovými údajnými nálezy jsou 
považována většinou badatelů za padělky, které 
vytvořil Hanka společně s dalšími spolupracovní-
ky. Spory o rukopisy, v nichž se měla jednoznačně 
dokázat pravost, či nepravost těchto textů, byly 
jedním z  nejvýznamnějších problémů v  historii 
české literatury a dodnes nejsou zcela ukončené.

Ať už jsme pro, nebo proti pravosti rukopisů, 
nemůžeme popřít fakt, že nález Rukopisu králo-
védvorského 16.9. 1817 v kobce kostela sv. Jana 
Křtitele zvedl vlnu národního cítění, která měla 
za  následek rozvoj kulturního života v  našem 
městě. 

Lidé se začali více zajímat o historii, literaturu 
nebo hudbu. Organizovali se do spolků a korpo-
rací, aby myšlenku češství mohli šířit dál mezi 
obyvatelstvo. Jeden z prvních spolků, který vzni-
kl na území našeho města, byl mužský pěvecký 
spolek Záboj. Po několika krizích byl spolek roku 
1894 sloučen s  ženským pěveckým spolkem 
Ludiše (1871) v  pěvecký spolek Záboj. Ten si 
v  letošním roce připomíná úctyhodných 150 let 
své existence. Na  oslavu svého výročí připravil 
na 19.5. 2011 slavnostní koncert.

Ale není to jediné jubileum letošního roku. 
Také městská knihovna Slavoj si připomíná 130. 
výročí založení čtenářského spolku Slavoj. K  to-
muto výročí připravuje almanach, který bude 
mapovat celou historii spolku a knihovny. Rovněž 
městské muzeum si připomíná 120. výročí svého 
založení a  k  němu připravilo výstavu POODHA-
LENÁ TAJEMSTVÍ MĚSTA, která představí archeo-
logické nálezy z probíhajícího výzkumu. Objevy 
ze starších archeologických nálezů jsou k vidění 
ve stálé expozici městského muzea. 

Všechna výročí oslavíme na DNECH VÁCLAVA 
HANKY, na které Vás chceme pozvat. Těšíme se 
na shledání na výstavě, koncertu nebo přednášce 
k rukopisům.

Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka městského muzea

KAKTUSÁŘI INFORMUJÍ
Tradiční, letos už šestnácté setkání kaktusářů 

na  akci nazývané „ Otevírání sezóny“, které se 
konalo ve dnech 20.- 22.května ve Dvoře Králové 
v prostorách penzionu Za Vodou, navštívilo ně-
kolik set zájemců o kaktusy a sukulentní rostliny 
nejen domácích, ale i  z  mnoha okolních zemí. 
Další akcí královédvorských kaktusářů je letošní 
jubilejní, již dvacátá výstava kaktusů, pořádaná 
v  ZOO Dvůr Králové ve  dnech 4. až 12. června. 
Na  rozdíl od  odborného setkání při „Otevírání 
sezóny“ je výstava především propagací kaktu-
sů mezi mládeží a  inspirací pro pěstování těch-
to rostlin. Vstupné na  výstavu je proto zdarma. 
Výstava představí nejlepší, většinou kvetoucí 
sbírkové rostliny členů Klubu kaktusářů. Součás-
tí výstavy je i  propagační prodej velmi levných 
semenáčků kaktusů, masožravých rostlin a  su-
kulentů i poradenská služba pro návštěvníky, jak 
mají pěstovat tyto exotické rostliny. K  informaci 
o akcích pořádaných občanským sdružením Klub 
kaktusářů Dvůr Králové, kterému je již 44 let a má 
v  současnosti 123 členů, je nutné zdůraznit, že 
jejich pořádání znamená mnoho set hodin dob-
rovolné a bezplatné práce našich členů. Akce je 
možné také uskutečnit díky fi nanční podpoře 
města Dvůr Králové a dvacet let pořádání výstav 
kaktusů v  ZOO je umožněno díky pochopení 
a dobré spolupráci s vedením ZOO Dvůr Králové. 

Na  výstavu kaktusů do  ZOO Dvůr Králové 
ve dnech 4.-12. června Vás srdečně zve Klub kak-
tusářů Dvůr Králové. 

Jaroslav Srníček, jednatel

HUDEBNÍ LÉTO KUKS 2011
V  letošním roce se bude opět konat festival 

Hudební léto Kuks. Od  12. června do  20. srpna 
proběhne v hospitálním kostele Nejsvětější Tro-
jice v  Kuksu celkem šest koncertů. Uměleckým 
patronem festivalu je houslový virtuos Václav 
Hudeček, ředitelem a  dramaturgem festivalu je 
královédvorský varhaník Vít Havlíček. Záštitu pře-
vzal hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubo-
mír Franc, poslanec PhDr. Robin Böhnisch a sená-
tor MUDr. Pavel Trpák. Festival pořádá občanské 
sdružení Královédvorský chrámový sbor spolu se 
správou Hospitalu Kuks.

Na  zahajovacím koncertu 12. června rozezní 
své housle umělecký patron festivalu Václav Hu-
deček za doprovodu komorního orchestru Baroc-
co sempre giovane. Druhý koncert 25. června na-
bídne nevšední hudební zajímavost - novodobé 
premiéry skladeb kukských regenschori 18. stole-
tí, které budou provedeny v podání sopranistky 
Markéty Mátlové a varhaníka Víta Havlíčka, který 
je připravil k provedení po studiu kukského archi-
vu hudebnin konventu Milosrdných bratří. Tento 
koncert uvede členka Akademie věd ČR PhDr. Mi-
chaela Freemanová. Třetí koncert 16. července 

UDĚLALI NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ
14. květen 2011, krásná jarní sobota, počasí 

pro turistiku přímo stvořené. Na  pochod okolo 
Lipnice se vydalo 407 dětí a 448 dospělých. Cestu 
jim zpříjemňovalo 36 pohádkových postaviček 
na 15 stanovištích, kde byly plněny různé nená-
ročné úkoly i  za  sladké odměny a  diplom v  cíli. 
855 účastníků se prošlo po  trase dlouhé 6 km 
v nejbližším okolí Lipnice.

Byl to jubilejní, již 20. pochod, který připravi-
ly členky TJ Sokol Lipnice. Poděkování patří jim 
a také příznivcům, kteří pomáhali na trase i v cíli 
a  nejen našim dětem připravili odpoledne plné 
dobré nálady a radosti.

Marie Hetfl ejšová

KNIHOVNA SLAVOJ 
VE FINÁLE MEZI 10 NEJLEPŠÍMI

bude patřit profesorce pardubické konzervatoře, 
houslistce Ivě Kramperové a varhanici Jiřině Dvo-
řákové–Marešové, která zahraje nejen na kukské 
varhany, ale i na varhanní pozitiv, umístěný před 
oltářem tamního kostela.

 Sólistou čtvrtého koncertu 23. července 
bude mladý hobojista Symfonického orchestru 
Českého rozhlasu Lukáš Pavlíček, kterého dopro-
vodí varhanice Michaela Káčerková. Na  pátém 
koncertu 6. srpna se publiku představí cembalist-
ka Edita Keglerová. Spolu s ní vystoupí fl étnistka 
Julie Braná, která se specializuje na  interpretaci 
barokní hudby a působí v několika předních or-
chestrech orientovaných na historicky poučenou 
interpretaci. Na  závěrečném koncertu 20. srpna 
budou moci posluchači vyslechnout majestátní 
zvuk trubky a  varhan. Varhaník Petr Hostinský 
doprovodí trumpetistu Filharmonie Hradec Krá-
lové Pavla Herzoga, který zahraje nejen na mo-
derní trubku, ale i na barokní trubku – klarinu. 

Začátek všech koncertů je v  15.00 hodin. 
Všichni, kdo si chtějí vychutnat neopakovatelné 
umělecké zážitky v  atraktivních prostorách ba-
rokního skvostu v Kuksu, jsou srdečně zváni.

Andrea Zaorálková

Prestižní soutěž dětských knihoven Kama-
rádka knihovna, vyhlašovaná Svazem knihovní-
ků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a fi rmou 
3M, má své fi nalisty i vítěze. Letos se do projek-
tu zapojilo sto knihoven. Smyslem soutěže je 
ocenit nejlepší dětské knihovny a  motivovat 
je k větší otevřenosti vůči dětem. Mezi desítku 
nejlepších knihoven se dostala také knihovna 
Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, která v loň-
ském ročníku dosáhla na stříbrnou pozici. 

Na  hodnocení se podílely nejen samotné 
děti, ale i odborná porota. Hodnocena byla např. 
otevírací doba knihoven, knihovní fond, ochota 
a  vstřícnost knihovníků nebo pořádané akce 
pro děti. Konečné vyhlášení vítězů proběhlo 
1. června. Zda knihovna Slavoj zvítězila, zjistíte 
na http://www.kamaradkaknihovna.cz/.
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DUBEN V JEDNIČCE
Měsíc duben byl v  DDM Jednička nabitý 

nejrůznějšími akcemi pro veřejnost i  školská 
zařízení. Po úspěšné taneční soutěži Dvorská 
Jednička, která se uskutečnila začátkem měsí-
ce, jsme se zaměřili na činnosti spojené zejmé-
na s oslavami Dne Země. 

Zoo Dvůr Králové každoročně pořádá po-
chod na  určité téma. To bylo letos zaměře-
né na  les a  Jednička se na  této akci, které se 
zúčastnilo 490 dětí ze základních, středních 
a mateřských škol, rovněž podílela. Překvape-
ním pro mnohé byla delší a zajímavější trasa, 
která nabídla nové neznámé cesty a  krásná 
přírodní zákoutí. 

O  velikonočních prázdninách to v  DDM 
opět žilo. Ve  čtvrtek 21.4. se konal Jarní vej-
šlápek – 10. ročník tradičního turistického po-
chodu. Celkem 101 malých i velkých účastníků 
se vydalo na 7 km dlouhou trasu příměstskými 
lesy. Ti, kteří dali přednost velikonočnímu tvo-
ření, si mohli v pátek 22.4. 

v  Jedničce namalovat vajíčka nejrůznější-
mi technikami, vyrobit velikonoční dekorace 
a zahrát soutěže. Celodenní akce se zúčastni-
lo 18 dětí, které si domů odnesly vlastnoruč-
ně vytvořené originální kraslice a  výzdobu. 
Další páteční akcí byl tradiční Velikonoční 
turnaj v bowlingu s účastí 45 dětí. K oslavám 
Dne Země patřilo také slavnostní vyhodno-
cení ekologické soutěže Stříbrná zeměkoule. 
Od  poloviny září, kdy byla soutěž vyhlášena, 
sbíraly děti v MŠ a ZŠ hliníkový odpad a tvo-
řily z  něj co nejtěžší „zeměkoule“. Celkem se 
soutěže zúčastnilo 11 škol a školek a odpadu 
se nasbíralo 94,2 kg. Společně se Stříbrnou 
zeměkoulí probíhala i výtvarná soutěž O nej-
hezčí poštovní známku. Podrobné výsledky 
z  obou soutěží si můžete stáhnout na  www.
ddmdvurkralove.cz . 

Projekt „Váš náš les“, na  který DDM Jed-
nička získal dotaci ve  výši 75  170 Kč z  Fondu 
T-MOBILE, úspěšně pokračoval po celý měsíc. 
Na úpravě zeleně a úklidu lesíka v zadní čás-
ti zahrady se aktivně podíleli žáci základních 
škol Schulzovy sady a Strž, klienti Husova do-
mova a sociálně terapeutické dílny. Fotografi e 
a další zajímavosti z proběhlých akcí naleznete 
na našich webových stránkách. I v dalších mě-
sících nabízíme pro veřejnost i  školy pestrou 
nabídku akcí. Budeme se těšit na vaší účast.

Sylvie Černotová
DDM Jednička

DĚTSKÁ OZDRAVOVNA
Vážení přátelé, spoluobčané a  dárci, přede-

vším bychom Vám chtěli z celého srdce poděko-
vat za Vaše dárky. Velmi pro nás znamená, že si 
vzpomenete na „naše“ děti. Děkujeme za krásné 
plyšáky, velikou veselou zebru, na kterou se mu-
síme usmívat, za knížky po Vašich dětech, oble-
čení, hračky, botičky a  dokonce i  odstrkovadlo 
a krásné růžové kolo. Děkujeme. 

Některé nám zůstanou, nebo si potřebné věci 
děti odvezou domů. Vše darované u  nás najde 
svůj nový smysl.

A  co se u  nás děje? Stále mnoho. Máme 
5 malých slečen ve věku 8 – 10 let nově přijatých 
na naši Okamžitou pomoc. Důvod? Bydlení, ná-
vykové látky, rozvod, násilí. Spousty smutku 
a dětského trápení. U nás si dětičky odpočinou. 
Mají klid a prostor žít jako děti, alespoň na chvíli. 
Je krásné, když vidíme, jak se jim po pár dnech 
na líčku usadí plachý úsměv. 

Uspořádali jsme karneval, kde se vyřádily děti 
i některé maminky. Víly, princezny i piráti se pro-
háněli chodbami. 

ÚSPĚCH V ŠACHU
V  neděli 1. května se v  hořické sokolovně 

uskutečnil krajský přebor v  rapid šachu dospě-
lých a  juniorů. Letos se sjelo o  něco méně ša-
chistů než v loňském roce, účast však přesto byla 
kvalitní. O  titul krajského přeborníka se utkalo 
celkem 33 hráčů a mezi nimi i hráč Dvora Králo-
vé nad Labem Marek Čeřovský. Svou trpělivou, 
útočnou a přesnou hrou 3x porazil své soupeře 
a  docílil tak bronzového umístění v  Královéhra-
deckém kraji.

Marek Čeřovský, DiS, 
jednatel šachového oddílu TJ DKn/L.

RIAPS Trutnov poskytuje od 1.2.2011 sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením. Jedná se o stacionář pro dospělé 
osoby s duševním postižením v Trutnově. Služba 
je určena i pro osoby z Královédvorska. Z dotace, 
kterou město poskytlo na provoz této služby, lze 
přispět klientům ze Dvora Králové nad Labem 
na jízdné. RIAPS nadále pokračuje v terénní práci 
ve Dvoře Králové nad Labem s cílem zmírnit do-
pady užívání návykových látek. V roce 2010 byly 
služby poskytnuty 16 přímým klientům, bylo 
přijato 1963 injekčních stříkaček. Ve  městě pro-
bíhá pravidelný monitoring. Klienti a jejich blízké 
osoby mohou využít služeb kontaktního centra 
každou středu 14.00 – 18.00 hod. na „staré poli-
klinice“ v Preslově ul. 

V Barevných domcích Hajnice se uskuteční dal-
ší změna v rámci transformace. Klienti, převážně 
ze stacionáře v Markoušovicích, se budou stěho-
vat do chráněných bytů ve městech Hradec Krá-
lové, Trutnov, Náchod, Dvůr Králové nad Labem. 

S poskytovateli služeb pro seniory byl domlu-
ven předběžný termín konání Dne seniorů. 

Bc. Kateřina Pištorová
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)

Závodníci královédvorského klubu Dostál, 
Drápalíková, Janečková, Pilař a Šedivá a rozhod-
čí Kocmánek přijali nabídku zúčastnit se mezi-
národní soutěže ve  slovinském městě Postojna. 
V rámci čtyřdenního výjezdu (12. - 15. května) ab-
solvovali všichni účastníci kromě vlastní soutěže 
Postojna open i  prohlídku predjamského hradu 
a jeskynních komplexů, začleněných pod ochra-
nu Unesco.

V  sobotu ráno se výprava přesunula ze 
sportovní haly ve vedlejším městečku, kde bylo 
zajištěno ubytování, do  dějiště soutěže, středo-
školské sportovní haly v  Postojne. Následovalo 
vyřízení nezbytných formalit potřebných pro 
úspěšné zaprezentování do soutěže, které se le-
tos účastnílo okolo 800 soutěžících ze Slovinska, 
Chorvatska, Srbska, Itálie, Německa, Slovenska 
a z Čech. Soutěž probíhala současně na 6 zápa-
sištích, rozhodčí se činili, aby byl průběh plynu-
lý, přesto bylo mnohdy čekání velmi dlouhé.

Všichni dvorští závodníci startovali pouze 
v  disciplíně kumite, děvčata navíc i  v  týmech. 
Na většině závodníků byla znát nervozita ze star-
tu na soutěži takového formátu. Nedostatek zku-
šeností z  podobných soutěží, velmi kvalitní ob-

sazení a přílišný respekt k soupeřům byly hlavní 
příčinou neúspěchů v individuálních kategoriích. 

V  soutěži týmů se královédvorská děvčata 
utkala ve fi nále se slovinským výběrem, kterému 
podlehla bohužel zcela jednoznačně, ale i tak si 
po  sympatickém výkonu odvezla stříbrné me-
daile.

Tato soutěž ukázala velké rezervy v  přípra-
vě a  potřebu urazit ještě dlouhou cestu, aby se 
mohli dvorští karatisté stát rovnocennými soupe-
ři evropských karatistických velmocí.

Petr Kocmánek

TÝM KRÁLOVÉDVORSKÝCH KARATISTEK STŘÍBRNÝ VE  SLOVINSKU

Dne 25.5.2011 se na  Městském úřadě Dvůr 
Králové nad Labem sešli poskytovatelé sociálních 
služeb působící na  Královédvorsku. Přivítal je 
místostarosta Mgr. Dušan Kubica, který za vedení 
města poděkoval a ocenil náročnou a nezbytnou 
práci, kterou zajišťují pro naše spoluobčany.   

Jednání se účastnili zástupci organizací: Ba-
revné domky Hajnice, Diakonie ČCE – středisko 
ve Dvoře Králové nad Labem, Domov důchodců 
Dvůr Králové nad Labem, Domov sv. Josefa Žireč, 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Pečovatel-
ská služba města Dvůr Králové nad Labem (dále 
PS), RIAPS Trutnov.

NOVINKY Z  OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:
Farní charita nově poskytuje sociálně tera-

peutické dílny pro osoby s mentálním postiže-
ním, prozatím v  prostorách děkanství, s  měs-
tem se jedná o možnosti vhodných prostor pro 
tuto službu. 

PS, příspěvková organizace města, zahájila 
1.4.2011 službu azylový dům ve  zrekonstruova-
ném přízemí objektu bývalého domu s pečova-
telskou službou v Bezručově ul., nově nazvaného 
Dům Žofi e.  Služba je určena pro osoby bez přístřeší. 

Řádně jsme oslavili čarodějnice. Postavili jsme 
hranici a nejdříve opekli špekáčky. O pár dní dří-
ve si „naše“ děti vyrobily papírové čarodějnice, 
na které si napsaly to, co by chtěly ze svého ži-
vota a vzpomínek spálit. Přání byla rozdílná, od 5 
z  matematiky až po  ošklivé zážitky nebo třeba 
i  zlobení a nepořádnost. Kéž by se vše dalo vy-
řešit napsáním a následným spálením. Nicméně 
děti s vážnou tváří vhodily čarodějnice do ohně.

Opět k  nám přijely nové maminky s  dětmi 
na  ozdravné pobyty. Potrápil nás kvetoucí les 
a výrazné ochlazení, nicméně maminky odjížděly 
spokojené a slibovaly opětovné setkání v příštím 
roce. Jsou to většinou maminky z  velkých měst 
a pobyt v zelené poklidné přírodě dokáží ocenit. 
Užily si parního vláčku v Jaroměři, naší ZOO, Zviči-
ny a navštívily i Kuks. Náš malebný kraj má hodně 
co nabídnout.

Vážení přátelé, stále u  nás pokračuje akce 
BAZÉN. Prosíme o  příspěvky, bez hodných lidí 
a  štědrých sponzorů bychom nemohli rekon-
strukci uskutečnit. BÚ 20036-1303710389/0800.

Var.symbol 215000 Vladimíra Zilvarová

NOVINKY Z OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Královédvorské karatistky (červené pásy)
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DVORSKÉ GYMNASTKY 
BRONZOVÉ NA MISTROVSTVÍ ČR

Vynikajícím úspěchem skončilo působení 
mladších gymnastek z královédvorského Sokola. 
Na  mistrovství republiky v  TeamGymu, který se 
tentokrát konal v Ostravě, vybojovaly krásné třetí 
místo. 

Gymnastky ze Dvora Králové nad Labem 
se na  Mistrovství České republiky probojova-
ly po  náročných třech postupových kolech. 
Na MČR se nominovala hned 2 družstva – mladší 
dívky do 11 let a starší do 16 let.

Právě sestava dívek do  11 let se postarala 
o překvapení. Týmu totiž málokdo věřil. Na velké 
soutěži se ve složení Drápalíková N., Erbenová S., 
Fišerová M. , Holubcová J., Holubcová K., Hulíková 
T., Juklová K. a Sicilská S. objevily úplně poprvé. 

„Děvčata se opravdu snažila. Trénovala něko-
likrát týdně a dokonce i o víkendech,“ řekla tre-
nérka Ilona Žitnáková.

Dívky se dokázaly vybičovat k neuvěřitelným 
výkonům . A rozhodně to nebyla procházka růžo-
vým sadem. Soutěž TeamGym je nápor na nervy 
od začátku až do konce. Síly s ostatními se měří 
hned ve třech disciplínách. 

„Děvčata musela předvést skupinovou pohy-
bovou skladbu, akrobacii na tumblingu (koberci) 
a přemety a salta s odrazem z malé trampolínky,“ 
řekla trenérka Ilona Žitnáková.

To všechno mladší dívky s úspěchem zvládly 
a v tvrdé konkurenci skončily na krásném 3. mís-
tě. Všem dívkám gratulujeme!

Pavlína Hulíková

Jubilejní, již 15.ročník Ceny Františka 
Šťastného se jede letos v  tradičním termínu 
25.-26. června 2011.

Závod přeboru České republiky historických 
závodních motocyklů a  sidecarů, který pořádá 
Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem pod 
patronací starostky města Dvůr Králové nad 
Labem Mgr Edity Vaňkové a  hejtmana Králové-
hradeckého kraje Bc.  Lubomíra France, přiláká 
na závodní okruh opět minimálně 250 závodních 
strojů z let 1925-1978.

Kategorie sidecarů bude letos opět rozdělena 
na  dvě skupiny, na  ty starší, vyrobené do  roku 
1967, a na stroje vyrobené do roku 1978. V side-
carech letos očekáváme start i šesti královédvor-
ských posádek. 

Ani letos nebudou ve startovním poli chybět 
slavná jména. Opět přijede bývalý tovární jezdec 
MZ Heinz Rosner, pojede i Franta Mrázek, mistr 
republiky 350tek z roku 1961. Ze Švédska přijede 
Hallin Helge, ze Švýcarska Stephane Brand a Ni-
cole Gallé. Přijede i několikanásobný mistr světa 
sidecarů Ralf Engelhardt. 

Na závody přijede jako host Jarmila Šťastná-
Köenigová, mnoho přátel Františka Šťástného 
a  spousta bývalých motocyklových závodníků: 
M. Čada, J. Lukšík, V. Parus, A. Mrkvička, M.Cha-
lupník. To jsou ti nejznámější, kteří se již ohlásili. 
Ale přijedou i další.

Dvůr Králové nad Labem má dlouholetou 
motoristickou tradici. První ročník Královédvor-
ského okruhu se jel již v  roce 1952 a  už tenkrát 
závodili Královédvoráci: Žižka, Rain, Liberský, 
Saitl, Klouda, Vítězník, Vohnout, Voltr a samozřej-
mě Mirek Kudrnáč. Ten letos opět bude ve funkci 
startmaršála.

Příprava takového podniku je velmi náročná 
a  vyžaduje si práci několika stovek pořadatelů 
nejen na trati a v depu, ale i dlouhou administra-
tivní přípravu a jednání s desítkami spolupracu-
jících fi rem a organizací. Po celou dobu závodu 
i tréninků je na okruhu zdravotní služba, která je 
připravena zasáhnout i  ve  vnitřní části okruhu. 
Stejná spolupráce je s hasiči a policií. Objížďková 
trasa bude označena a příjezd do zoo nebude ni-
jak omezen. 

Věříme, že se budou diváci dobře bavit nejen 
pohledem na  zajímavé stroje, ale třeba v  pátek 
24.5. a v sobotu 25.5. večer u hudby a připravené-
ho občerstvení. Doufáme, že vydržet ty dva dny 
s  motocykly nebude obtížné pro ty, kteří nejen 
nefandí motoristickému sportu, ale nefandí ani 
historickým vozidlům. Přejeme všem divákům 
i pořadatelům klidné a pohodové závody, které 
připomenou tu slavnou dobu, kdy vítězil v závo-
dech Grand Prix František Šťastný. 

Těšíme se na setkání. 
Za ORC Dvůr Králové nad Labem Oldřich Prokop

KRÁLOVÉDVORSKÝ OKRUH O CENU FRANTIŠKA ŠŤASTNÉHO 2011

Ve  dnech 2. – 10.5.2011 v  polských Besky-
dech na  letišti Górskiej Szkoly Szybowcowej 
Žar probíhaly plachtařské závody – kvalifi kace 
na  světovou Grand Prix. Tyto závody probíha-
jí v  několika zemích světa, vždy první dva po-
stupují do  fi nále  světové Grand Prix, která se 
bude letos konat na  německé Wasserkuppe, 
celosvětově uznávané „Svaté hoře“ bezmotoro-
vého létání. Jde o soutěž typu Grand Prix, kde 
může startovat maximálně 20 kluzáků, odstar-
tují všichni najednou jako např. u  běžeckých 
závodů, všichni letí stejnou trať. Vítěz získává 10 
bodů, druhý 9 atd., desátý získává 1 bod, ostat-
ní soutěžící bod žádný. Závodů se kromě pilotů 
z  Polska a  Německa zúčastnili také dva piloti 
z České republiky, členové aeroklubu Dvůr Krá-
lové – Lukáš Hynek a Petr Pánek . Pro první dny 
měli podporu v Markovi Kornečovi, polském pi-
lotovi, který již několik let žije ve Dvoře Králové.

Závody probíhaly v  náročném terénu nad 
územím polských a  českých Beskyd, nad Vy-
sokými a Nízkými Tatrami, nad Malou a Velkou 
Fatrou, tedy nad územím tří států. Pro diváky 
jsou velice efektní dolety nad horou Žar, kde 
kluzáky protínají pomyslnou cílovou čáru tře-
ba ve výšce 5 - 10 m rychlostí 200 km/hod, ale 
vzápětí mají výšku 400 m nad letištěm, které 
leží v úbočí.

Naši piloti byli velmi spokojeni s vstřícností 
a  pohostinností pořadatelů. V  náročném, ale 
krásném horském terénu měli mnoho zážitků 
z  létání, které v  rovinatém terénu nejsou ob-
vyklé. V konkurenci vynikajících polských pilotů 
získali pěkné umístění, Petr Pánek čtvrtý a Lu-
káš Hynek pátý. Mimořádná byla též příležitost 
létat s mistrem světa Sebastianem Kawou, vel-
mi milým a skromným člověkem. 

Nechyběla ani romantika, večerní uvítací 
i  závěrečné posezení u  grilu pod přístřeškem 
s nádhernou scenérií kolem nemělo chybu. Hu-
dební skupina v guralských krojích hrála polské, 

slovenské i  české písničky, 350 km od  domova 
jsme se citili jako u nejlepších přátel. 

Děkujeme polským kolegům za milé přijetí, 
za perfektní organizaci těchto závodů i za příle-
žitost poznat jiné létání než doposud.

Eva Hořejší, Aeroklub Dvůr Králové

PILOTI Z ČECH NA QSGP ŽAR 2011

SOFTBALL CLUB DVŮR KRÁLOVÉ 
NAD LABEM – JARO 2011

K 31.12.2010 byl pro neustálé fi nanční problé-
my a velmi obtížnou komunikaci s vedením Tělo-
výchovné jednoty D.K.n.L. vytvořen projekt nad-
šenců softbalu, kteří založili občanské sdružení 
s názvem Softball Club Dvůr Králové nad Labem, 
organizované pod Českou softballovou asociací.
Předsedou sdružení se stal dosavadní předseda 
oddílu Alan Výborný. Nově vzniklé občanské 
sdružení Softball Club Dvůr Králové nad Labem 
vzniklo 25.ledna 2011.

Od prvních dnů sdružení provázejí oddíl vý-
razné herní úspěchy:

Vítězství na  mezinárodním halovém turnaji 
žákyň do  13 let ve  Dvoře Králové n.L., vítězství 
na prvním turnaji extraligy kadetek „Joudrs Cup 
16“ v  Praze, vítězství na  prvním turnaji extrali-
gy žákyň „Joudrs Cup 13“ v  Praze a  obrovské-
ho úspěchu dosáhla děvčata o  prodlouženém 
víkendu 22.-24.4.2011 na  hřištích pražské Krče, 
kde se konal velmi dobře obsazený mezinárodní 
turnaj kadetek systému „Pony League“. Turnaje 
se zúčastnilo 14 týmů z  celé Evropy (reprezen-
tace Litvy, slovenská reprezentace, tým z Mosk-
vy, Bussolenga z  Itálie, polské Wroclawi a další). 
Po bojích ve skupinách, kde dvorská děvčata zví-
tězila postupně nad Sedlčany 11:4, Moskvou 9:0, 
SaBaTem Praha 24:0, Joudrs Praha 11:0, Werichem 
Praha 9:0, italským Bussolengem 14:2, v semifi ná-
le zdolala reprezentační tým Slovenska 8:0 a ve fi -
nále po tuhém boji až ve třetím tie-breaku tým 
Moskvy 14:8. Nejlepší nadhazovačkou turnaje 
se stala Apolena Výborná z SC Dvůr Králové n.L. 
Děvčata si tak tímto prvenstvím zajistila účast 
na  červencovém fi nálovém kole „Pony League“ 
v USA v městě Washington v Pensylvánii, kam byl 
celý tým Dvora Králové ofi ciálně pozván.

Předseda oddílu Alan Výborný

Naše výprava na  startu. Ve  svém Cirrusu sedí Lu-
káš Hynek. Foto: Eva Hořejší

INLINE ODPOLEDNE
V sobotu 21. května si vyznavači inline brus-

lení dali sraz ve  Dvoře Králové. Tentokrát byl 
vyzkoušen povrch na  parkovišti v  centru u  Šin-
delářské věže. Musím konstatovat, že povrch 
žádná sláva, ale atmosféra byla jak závodní,  tak 
i  zábavná.  Pořadatelé připravili okruh s  pře-
kážkami,  bruslilo se, odstrkovalo na  koloběžce 
i  jelo na kole. Časově úsek nejrychleji zvládli in-
linisté. Po obdržení cen se bruslaři a cyklisté vy-
dali na  tradiční spanilou jízdu na  přehradu Les 
Království,  kde na účastníky čekalo překvapení 
v  podobě chlazeného piva Tambor 10° a  Absti-
nent. Záplaty na silnici při sjezdu do Verdeku zdo-
lali všichni bravurně a ve Dvoře jsme si vychutnali 
nový asfalt v ulici Fibichova. Děkujeme sponzo-
rům  a těšíme se na sobotu 8. července, kdy pořá-
dáme tradiční Tambor Neckiádu 2011.

Aleš Kubica
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U příležitosti 150. výročí založení Záboje se v pátek 20. května uskutenčilo v konšelské 
síni Staré radnice slavnostní setkání, kterého se mimo jiných zúčastnil hejtman Králo-
véhradeckého kraje Lubomír Franc a starostka města Edita Vaňková. Foto: Tomáš Vlk

Královédvorský majáles se letos konal poslední dubnový a první květnový den na 
náměstí Václava Hanky. Zahráli například Undergaters, skupina Vaťák, Moravěnka 
Jiřího Helána a nechyběl ani lampiónový průvod a ohňostroj. Foto: Věra Adámková

Od 1. června do 2. října si budou moci návštěvníci safari královédvorské zoo odlovit 
fotoaparátem téměř 600 afrických zvířat přímo z vlastního vozu. Více na straně 4.  
 Foto: Zdeněk Čermák

Sidecary vždy zaručují výbornou podívanou. Zveme Vás na  Královédvorský okruh 
ve  dnech 25.-26.června 2011. Mimo motocykly Vás čeká populární hudební skupina 
„Téčko“, která bude hrát v horním depu. Foto: Jiří Syrovátko

Mladší gymnastky z  královédvorského Sokola vybojovaly na  mistrovství republiky 
v TeamGymu krásné třetí místo. Více na straně 11.  Foto: Pavlína Špatenková

Dne 25.5.2011 se na  Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem sešli poskytovatelé 
sociálních služeb působící na Královédvorsku. Na svém setkání mimo jiné projednali 
i aktualizaci Plánu sociálních služeb. Více na straně 10. Foto: Tomáš Vlk

Velký úspěch zaznamenaly královédvorské softbalistky na mezinárodním turnaji ka-
detek systému „Pony League“ v pražské Krči. Zajistily si tím účast na červencovém fi ná-
lovém kole „Pony League“ v USA v městě Washington v Pensylvánii. Více na straně 11.

Dne 14.5.2011 se sešlo kolem 25 lidí nadšených do geocachingu a uklízení jakéhokoli 
nepořádku. Ti vyčistili oblast od přejezdu vlečky v Alešově ulici, podél zálabské zdi a pa-
rovodu až k bývalým ubytovnám Tiby a garážím za Penny marketem. Více na straně 2.


