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ZDARMA

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo 
na rok 2012 dotační programy na podporu tělo-
výchovy a  sportu, veřejně prospěšných aktivit, 
sociálních služeb a  služeb souvisejících se soci-
ální oblastí a  na  podporu zdravotnictví, na  ob-
novu vnějšího pláště objektů, které jsou nemo-
vitou kulturní památkou nebo které se nacházejí 
na území městské památkové zóny, a na obnovu 
městských hradeb.

Na podporu jednotlivých oblastí byly v měsíci 
březnu radou a zastupitelstvem města rozděleny 
následující finanční prostředky:
a) na podporu tělovýchovy a sportu:

• na činnost sportovních oddílů 3 300 000 Kč,
• pořádání sportovních akcí 72 500 Kč, 

b) na veřejně prospěšné aktivity 353 000 Kč,

ROZDěLENí  DOTAČNíCH pROgRAMů MěSTA NA ROK 2012 NOVINKY V pOSTUpU JEDNÁNí 
MěSTA O VODě 

DIgITÁLNě V KINě SVěT JIŽ V DUBNU

c) na  sociální služby, služby související se so-
ciální oblastí a  na  podporu zdravotnictví 
757 000 Kč,

d) na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou 
nemovitou kulturní památkou nebo které se 
nacházejí na území městské památkové zóny, 
a  na  obnovu městských hradeb - schváleno 
v  rozpočtu města 300  000 Kč (návrh na  roz-
dělení bude předložen zastupitelstvu města 
v červnu 2012).

Výše poskytnutých dotací jednotlivým pří-
jemcům naleznete na webových stránkách měs-
ta v  sekci Radnice – Granty a  dotace – Dotace 
z rozpočtu města.

Bc. Kateřina Pištorová, vedoucí odboru ŠKS 

Královédvorské kino Svět bude promítat od dru-
hé poloviny dubna digitálně. To je dobrá zprá-
va především pro příznivce stříbrného plátna, 
kteří se tak mohou těšit nejen na výrazně lepší 
obrazovou i zvukovou kvalitu projekce, ale také 
na  aktuální programovou nabídku, srovnatel-
nou s ostatními českými kiny. Slavnostní zaháje-
ní digitálního promítání je naplánováno na úte-
rý 24. dubna 2012.
Královédvorské kino je již několik let vybaveno 
novým kvalitním zvukem a novými pohodlnými 
sedačkami, chyběl jen digitální projektor. Jed-
ná se o  přechod z  klasického filmového pásu 

35 mm na  digitální způsob promítání, který je 
řešen datovým tokem. Pořídit jsme museli velmi 
výkonný datový projektor, kinoserver, který umí 
odkódovat distribuované filmy, počítač na ovlá-
dání celé projekce a  další drobnou periferní 
techniku. 
Náklady na  digitalizaci projekce se vyšplhaly 
na  3 miliony korun. Dva miliony z  této částky 
hradí město, 550  000 Kč získalo kino ze Státní-
ho fondu České republiky pro podporu a rozvoj 
české kinematografie, částkou 380  000 Kč při-
spěl Hankův dům ze svého investičního fondu.

Zuzana Čermáková, ředitelka Hankova domu

Jedním z hlavních výstupů společného jednání 
zástupců vedení města s  provozovatelem čistírny 
odpadních vod společností WWTP Dvůr Králové 
nad Labem, které proběhlo 8. února 2012, byl i záva-
zek vytvoření pracovní skupiny. Jejím cílem má být 
řešení výše měsíčních záloh za  čištění odpadních 
vod. Dva měsíce uplynuly, a pracovní skupina stále 
nezahájila svou činnost. 

Zapojení ministerstva
Důvodem je přístup provozovatele ČOV, 
který doposud nenašel vhodného kandidáta 
do  této skupiny. Zástupce města i  nezávislý 
odborník byli známi již v průběhu února. Město 
proto na  základě této skutečnosti a  ve  snaze 
aktivně řešit situaci ohledně čištění odpadních 
vod podalo 19. března podnět Ministerstvu 
zemědělství k  vyhlášení technického auditu 
na čistírnu odpadních vod ve Dvoře Králové nad 
Labem.

Soud zamítl nároky provozovatele ČOV
Dne 22. února 2012 podal majitel čistírny 
odpadních vod (ČOV) EVORADO IMPORT, a.s., 
na  Okresní soud v  Trutnově návrh na  vydání 
předběžného opatření, kterým by soud uložil 
městu Dvůr Králové nad Labem povinnost 
platit provozovatelem jednostranně stanovené 
měsíční zálohy na  cenu čištění odpadních vod 
ve  výši 3,5 mil Kč, a  to k  rukám provozovatele, 
tedy společnosti WWTP, a  zároveň, aby uložil 
povinnost zaplatit jednorázovou zálohu na cenu 
za  čištění odpadních vod za  období 2006-
2011 ve  výši 73 milionů Kč, a  to opět k  rukám 
provozovatele. Okresní soud celý návrh zamítl.

Narovnání vztahů 
Město jako vlastník vodovodní a  kanalizační 
sítě a  její provozovatel, společnost VaK, 
pokračují v  hledání společné mimosoudní 

Pokračování na straně 2
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ní odpad zhruba o 8,5 % (tj. bez vynášky 2090 Kč 
týdenní vývoz, 1150 Kč 14denní vývoz a  630 Kč 
měsíční vývoz odpadu).

Odklad rekonstrukce autobusového 
nádraží
Vzhledem k ukončení vztahu města Dvůr Králové 
nad Labem s  projektantem Ing.  Jiřím Matějcem, 
s cílem minimalizace nákladů na obou smluvních 
stranách, nemůže město podat žádost o  dotaci 
v nejbližší vyhlášené výzvě Regionálního operač-
ního programu, a tedy přikročit k realizaci rekon-
strukce ještě v  letošním roce. V příštím roce tato 
výzva nebude vyhlášena, další nejbližší termín 
realizace rekonstrukce autobusového nádraží tak 
připadá na rok 2014. Ředitel společnosti OSNADO 
byl vyzván k realizaci zlepšování vzhledu autobu-
sového nádraží.

Schválení finančního daru Technickým 
službám města
Město poskytne finanční dar na  pokrytí ztráty 
z  roku 2010 příspěvkové organizaci Technické 
služby města Dvůr Králové nad Labem ve  výši 
1 962 262, 38 Kč. Dar bude účelově vázaný a pro-
středky budou vloženy do rezervního fondu orga-
nizace. V minulém roce nebyly TSM pod vedením 
pana ředitele Ing. Petrů již ztrátové, dar slouží pře-
devším k dodání potřebné hotovosti.

Město podpořilo sport dotacemi 
Až na druhý pokus byly schváleny dotace z dotač-
ního programu na podporu tělovýchovy a sportu 
na rok 2012, které pro jednotlivé organizace a sdru-
žení převyšují částku 50  000 Kč. Byli podpořeni 
všichni žadatelé. Rozdělení dotací navrhli členové 
sportovní komise rady města jednotlivým sdru-
žením dle nákladů na nájem sportoviště, členské 
základny do 18 let a na základě svého subjektiv-
ního názoru a zkušeností. Z rozpočtu města bylo 

Ve  čtvrtek 8. března 2012 se konalo 9. zasedání 
Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem. Pro 
ty z  vás, kteří neměli možnost se zastupitelstva zú-
častnit, jsme zpracovali nejdůležitější zprávy. Přesto 
doporučujeme osobní účast na zasedání zastupitel-
stva, kde máte možnost vidět a  zhodnotit aktivitu 
vámi zvolených zastupitelů a ptát se jich na nejasné 
či nevyjasněné záležitosti v rámci programu jednání. 
Právě vy tak můžete podpořit či zabránit schválení 
usnesení, které má vliv na chod města.

Ostře hlídané děti
Na  návrh pana zastupitele Vodochodského bu-
dou dohlížet městští strážníci na bezpečnost ško-
láků u přechodů základních škol ve Dvoře Králové 
nad Labem již od 7:15. 

Oceněné osobnosti
Cena „Osobnost města Dvůr Králové nad Labem“ 
byla zastupitelstvem udělena Iloně Petráčové 
(Žitnákové), která vede své svěřenkyně z oddílu 
gymnastiky TJ Sokol k  vynikajícím výsledkům. 
Dále zastupitelstvo města udělilo cenu města 
Miloši Peterovi za celoživotní dílo v oboru výtvar-
ném, Miloslavu Faltovi za celoživotní práci s dět-
mi v roli trenéra házené, Karlu Raichovi za aktivní 
práci v  oblasti cykloznačení celého Královéhra-
deckého kraje.

Název základní umělecké školy
Místní základní umělecká škola (ZUŠ) získala po 63 
letech vlastní budovu. Na  žádost ředitelky ZUŠ 
Mgr.  Ivany Černé udělilo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) škole i čestný ná-
zev - od 1. dubna 2012 ponese škola jméno míst-
ního rodáka R. A. Dvorského, což zastupitelstvo 
stvrdilo schválením zřizovací listiny.

Změna poplatku za komunální odpad
S platností od 1. července 2012 se vzhledem k vyš-
ší DPH a výši inflace zvyšuje poplatek za komunál-

ZpRÁVA ZE ZASEDÁNí ZASTUpITELSTVA MěSTA

SLOŽENKY NA ÚHRADU 
NÁJEMNÉHO ZA pOZEMKY 

Město Dvůr Králové nad Labem oznamuje ob-
čanům, že v roce 2012 nebudou nájemcům rozesí-
lány složenky na úhradu nájemného za pronajaté 
pozemky patřící městu. Nájemné je nutné uhradit 
nejpozději do 30. června 2012. 

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

V případně nejasnosti nás kontaktujte na tel.: 
499  318  148 (paní Vacková), e-mailu vackova@
mudk.cz nebo osobně na odboru RIM-EMM, který 
se nachází na náměstí T. G. Masaryka čp. 35 v bu-
dově bývalého STROJTEXU v 1. patře vpravo. 
Lenka Vacková, odbor rozvoje, investic a majetku města

dohody. K  tomu obě strany využily autoritu 
hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra 
France. V  jeho kanceláři tak proběhla dvě 
jednání zástupců obou stran. Výsledkem byl 
harmonogram přípravy vzájemné dohody 
o  narovnání. Její koncept měly obě strany 
připravit do  16.3, aby ještě na  konci měsíce 
března mohlo být svoláno zastupitelstvo 
města a tuto dohodu schválit. Právní zástupci 
města 19. března zaslali ke  konzultaci vlastní 
koncept dohody právním zástupcům VaKu. 

V  těchto dnech tak obě strany pracují 
na specifikaci podmínek dohody.
Rada města Dvůr Králové nad Labem na  své 
schůzi dne 21. února 2012 schválila usnesením 
č. R/146/2012 – 51. RM  zachovat pro rok 2012 
stejnou cenu za  vodné a  stočné jako v  roce 
011, upravenou pouze o zvýšenou sazby DPH 
(14 %). S účinností od 15. března 2012 vstupují 
v platnost ceny za vodné a stočné dle následu-
jící tabulky:

Starostka a místostarostové města

letos na sportovní dotace vyčleněno 3 300 000 Kč 
a dalších 100 000 Kč na sportovní akce. 

Zvýšení kontokorentu u ČSOB
Město doplnilo své zdroje financování pro-
střednictvím posílení stávajícího rámce konto-
korentního úvěru z  20 na  30 mil. Kč. Za  tímto 
účelem byly zastaveny objekty bývalé ZŠ Ko-
menského č. p.  795 a  administrativní budova 
v ul. Slovany č. p. 3039. Toto opatření je preven-
tivního rázu, nijak současný celkový dluh města 
nezvyšuje – naopak, město za posledních 5 let 
svůj dluh postupně snižuje. 

Závazky příspěvkových organizací  
vůči VaK
Město přistoupilo k závazku svých příspěvkových 
organizací (mateřské školy a  základní školy) vůči 
společnosti VaK. Plní tak usnesení z  minulého 
roku, kterým vyjádřilo garanci občanům, kteří pla-
tí vodné a stočné městu a přitom jsou za příslušná 
zaplacená období žalovaní o  zaplacení vodného 
a stočného společností VaK. 

Březen jako měsíc narovnání vztahů s VaK
Hejtman Královéhradeckého kraje prezentoval 
na březnových jednáních zástupcům obou stran 
vleklých soudních sporů, město versus VaK, ráz-
né a  časově velmi náročné kroky vedoucí k  mi-
mosoudnímu narovnání. Na  zastupitelstvu byl 
tento plán vysvětlen a za účelem jeho plnění byl 
předběžně navržen termín mimořádného zastu-
pitelstva na 29. března 2012. Prvním krokem mi-
mosoudního narovnání je nevyvolávání dalších 
soudních sporů v aktuálním měsíci březnu. 

Více informací vám o jednotlivých usneseních po-
dají příslušné odbory či organizace ve svých člán-
cích na www.dvurkralove.cz.

Kateřina Sekyrková
odbor kanceláře tajemníka úřadu (KTÚ)

VZDěLÁVÁNí pRACOVNíKů V pEČOVATELSKÉ SLUŽBě MěSTA DVůR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
Pečovatelská služba města Dvůr Králové 

nad Labem získala finanční prostředky na vzdě-
lávání svých zaměstnanců v  rámci projektu 
ESF OP LZZ – „VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST!“,  
č. cz.1.04/1.1.00/71.00002. Tento projekt je z 85% 
spolufinancován z  prostředků Evropského soci-
álního fondu a z 15% ze státního rozpočtu České 
republiky.

Projekt je realizován prostřednictvím Úřadu 
práce, přes který jsou naší organizaci přiznány 
finanční prostředky na tři projekty v celkové ma-
ximální hodnotě 302 000 Kč, a to:

1.  Zvyšování počítačových dovedností, které 
pro organizaci zajišťuje Střední škola infor-
matiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem. 
Vzdělávací aktivita bude probíhat od  února 
do listopadu r. 2012.

2.  Rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče 
– přímá obslužná činnost. Kurz pořádá akre-

ditované vzdělávací zařízení Most k žIvotu, o. 
p. s., v Trutnově v březnu až květnu 2012. 

3.  Zvládání rizikových komunikačních doved-
ností. Tato aktivita je plánována na  únor až 
březen r. 2013.

Bc. Marcela Hauke,
ředitelka Pečovatelské služby města Dvůr Králové n. L. 

pROVOZOVATEL ČOV BLOKUJE pRÁCI pRACOVNí SKUpINY
Pokračování ze str. 1

CENA 2011 CENA 2012

bez DPH Kč/m3 vč. DPH Kč/m3 bez DPH Kč/m3 vč. DPH Kč/m3

VODNÉ 23,64 26,00 23,64 26,90

STOČNÉ 39,64 43,60 39,64 45,20
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Vážení čtenáři, 
jmenuji se Miroslav 
Petrů a  od  října 2011 
jsem novým ředitelem 
Technických služeb 
města (TS). Mým hlav-
ním cílem ve  vedení 
této příspěvkové orga-
nizace města je zlepšit 
práci TS k větší spoko-
jenosti občanů Dvora 
Králové nad Labem. 
Protože se jedná o or-
ganizaci, na jejíž provoz přispívá město ze svého 
rozpočtu nemalými finančními prostředky (35 
mil. Kč), povede má snaha zejména k větší pro-
duktivitě a efektivitě vynakládaných prostředků. 
Je mou vizí, aby byl Dvůr stále pěkným a čistým 
městem. Kromě toho plánuji přeměnit TS na or-
ganizaci, která bude moci nabízet své služby 
i dalším subjektům, a ne pouze městu. 

Cílem nové filozofie je to, aby občané i firmy 
začaly vnímat práci TS ve  svém okolí. Chceme 
působit profesionálním dojmem. Na to navazuje 
i snaha zlepšit kvalitu práce. Pokud totiž chci na-
bízet služby i komerčně, musí se TS stát plnohod-
notným partnerem i vůči konkurenčním subjek-
tům. TS dříve neaspirovaly na to, aby konkurovaly 
například úklidovým firmám, protože hlavním 
zaměstnavatelem je město. 

V  současné době finišují přípravy a  rozbor 
možností, jaké služby budou TS nabízet, a začnou 
se zpracovávat konkrétní cenové kalkulace. Pro-
tože se marketingové aktivity řadu let zanedbá-
valy a v některých oblastech vůbec nerealizovaly, 
je také nutné přikročit k celkové obnově vizuální-
ho projevu organizace. Od dubna změní TS také 
léta neměněnou identitu, která spočívá mimo 
jiné ve  vytvoření nového loga. To je základem 
dalších materiálů, které budou pro účely jed-
notného vizuálního stylu využity, a v neposlední 
řadě jsou připraveny ke spuštění nové interneto-
vé stránky s moderním vzhledem i systémem. 

Spolu s  vylepšením image TS je naplánová-
no i zlepšení komunikace organizace navenek – 
s občany našeho města i firmami, které budu re-
alizovat zejména prostřednictvím internetových 
stránek a  Novin královédvorské radnice. Zde se 
občané dozvědí, jaké novinky chystáme, jaké 
služby budeme zavádět a samozřejmě i informa-
ce k sezónním událostem, jako je jarní úklid nebo 
zimní údržba.

Ing. Miroslav Petrů

SVOZ NEBEZpEČNÉHO A DALšíHO ODpADU 

Občané se často ptají na důvody, které vedly 
k zavedení časově omezeného parkování na ná-
městí TGM a  v  části ulice Palackého. Bezplatné 
parkovací plochy s  časově omezeným parková-
ním v  centru města mají sloužit zejména lidem, 
kteří potřebují vyřídit své záležitosti v  bance, 
na úřadě, u lékaře a také nakoupit v místních ob-
chodech. Ještě v  zimě nebylo prakticky možné 
na  náměstí za  tímto účelem zaparkovat, neboť 
zde stávala stejná, sněhem zasypaná auta i  ně-
kolik dnů. Nová úprava přinesla hned od začátku 
viditelné zlepšení – během dne lze na  náměstí 
zaparkovat vcelku bez problémů. 

platba parkovného pomocí SMS
Nově dojde k rozšíření výčtu ulic, které lze užít 

k zpoplatněnému stání silničních motorových vo-
zidel. Nově jsou v nařízení uvedeny ulice Komen-
ského, Havlíčkova, Věžní, Palackého a  Husova. 
Na přiložené mapce jsou oranžovou barvou zvý-
razněny ulice, kde bude zpoplatněné parkování 
zřízeno. Další změnou je sjednocení parkovacího 

poplatku na 5 Kč za půl hodiny a zavedení mož-
nosti platby pomocí SMS zprávy u  částky min. 
10 Kč. Ceny parkovacích karet zůstávají, kromě ze-
lené měsíční, neměnné – viz tabulka. Tyto změny 
schválila rada města dne 20. března 2012 ve svém 
Nařízení města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2012 
o placeném parkování na místních komunikacích, 
jehož účinnost je stanovena na 1. května letošní-
ho roku. Seznámit se s ním můžete na úřední des-
ce a po nabytí účinnosti také na www.dvurkralo-
ve.cz v sekci „Předpisy města“. 

Ceny parkovacích karet 
Červená „VEŘEJNOST“  roční 2 400 Kč
  půlroční 1 200 Kč
Červená „REZIDENT“  roční 2 000 Kč
  půlroční 1 000 Kč
Zelená „KRÁTKODOBÁ“  týdenní 100 Kč
 měsíční 300 Kč

Jan Sedláček
odbor dopravy a silničního hospodářství (ODP) 

NOVÉ pARKOVACí ZóNY V CENTRU MěSTANOVÝ ŘEDITEL  
TECHNICKÝCH SLUŽEB

Ve dnech 2. - 5. dubna 2012 pořádá město na svém území sběr nebezpečných odpadů, elektrozaříze-
ní, objemného odpadu, železného šrotu, textilu a obuvi. V rámci svozu proběhne humanitární sbírka 
textilu a dalších věcí. Při tomto mobilním svozu můžete nově odevzdat řádně zavázané čisté použité 
oblečení, textil, obuv, kabelky a hračky, jejichž svoz zajistí Diakonie Broumov. Svoz je určen pouze pro 
fyzické osoby.

pONDěLí 02.04.2012  ÚTERÝ 03.04.2012
15.30-15.50 Lipnice - u rozvodny*  15.30-15.50 Žireč - u býv. obchodu*
16.00-16.20 Bezručova - u restaurace  16.00-16.20 Žirecká Podstráň - trafo
16.30-16.50 Březinova x Dvořákova  16.30-16.50 Heydukova - u obchodu*
17.00-17.20 u prodejny Auto Říha* 1 7.00-17.20 Klazarova - polovina ulice*
17.30-17.50 Macharova - parkoviště*(u čp.1798)  17.30-17.50 Raisova x Sochorova*
18.00-18.20 Roháčova x Rokycanova  18.00-18.20 Raisova x Sylvárovská
18.30-18.50 E. Krásnohorské*  18.30-18.50 Slovany*
19.00-19.20 E. Krásnohorské x Do Lánů  19.00-19.20 Smetanova - býv. prodejna*
19.30-19.50 Roháčova - u prodejny nábytku*
STŘEDA 04.04.2012  ČTVRTEK 05.04.2012
15.30-15.50 Zboží - Malibu*  15.30-15.50 Tyršova x Krkonošská
16.00-16.20 Žižkov*  16.00-16.20 Slunečná x Okružní*
16.30-16.50 Zborovská*  16.30-16.50 Čechova x Hlávkova*
17.00-17.20 sídliště Legionářská II*  17.00-17.20 Fibichova x Spoj. národů*
17.30-17.50 K. Světlé - u prodejny*  17.30-17.50 Máchova - u obchodu*
18.00-18.20 Slunečná - u školky*  18.00-18.20 Klicperova - u pekárny*
18.30-18.50 Libušina*  18.30-18.50 Spojených národů*
19.00-19.20 Preslova x Rooseveltova*  19.00-19.20 Verdek - u býv. obchodu*
19.30-19.50 Erbenova - před prodejnou*  19.30-19.50 Verdek - Podháj

* Zastávka je v blízkosti stanoviště kontejnerů pro papír, sklo a plasty.
Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. 499 318 121 nebo e-mailem: sirkova.eva@mudk.cz.

REgIONÁLNí ČíSLA  
pRVNí pOMOCI
Evropské tísňové číslo  112
Hasiči Dvůr Králové nad Labem  950 526 486
Městská policie  499 320 520
 603 237 858
Povodňová linka -  
informace pro občany  499 318 250

Zdravotní pohotovost
Městská nemocnice  499 300 611
Lékařská služba první pomoci  841 155 155
Dopravní zdravotní služba -  
dispečink D.K.n.L. 499 622 444

poruchy
Elektřina  840 840 840
Plyn  1239
Voda  499 624 558 nonstop
O2  13129
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ZpRÁVA O NÁS V TV NOVA
V  pátek 16. března 2012 mne telefonicky 

kontaktoval redaktor hlavní zpravodajské rela-
ce televize Nova, aby se zeptal na  podrobnosti 
zákroku strážníků Městské policie Dvůr Králové 
nad Labem, ke  kterému došlo v  pondělí dne 
12. března 2012 u  porouchaného železničního 
přejezdu ležícího nad Lipnicí. Po různých zkuše-
nostech s  reportážemi komerčních televizních 
stanic jsem zvažoval každé slovo, které redak-
torovi sdělím, s  obavou, aby nebylo vytrženo 

z  kontextu a  komentář k  reportáži nezpůsobil 
více škody než užitku. Ještě ten den jsem netr-
pělivě sledoval odpolední zprávy TV Nova v  17 
hodin i hlavní zpravodajskou relaci v očekávání, 
jaká reportáž bude odvysílána. A  nic. O  to víc 
jsem byl překvapen, že reportáž byla odvysílána 
v sobotu v  hlavním vysílacím čase, tedy v době, 
kdy televizní stanice sleduje určitě víc diváků než 
ve všední den. 

Jak reportáž ukazuje (www.tn.cz - archiv TN 
- 17. 3. 2012, minuty vysílání 18:25-20:26), došlo 
toho dne k závažné poruše signalizace na želez-
ničním přejezdu se závorami. Více než hodinu 
byly závory tohoto přejezdu spuštěny, blikala va-
rovná červená světla a  okolím pronikal výrazný 

a s ničím nezaměnitelný zvuk výstražné signali-
zace. I přesto se řada řidičů, včetně profesionální-
ho řidiče autobusu plného lidí, rozhodla uzavře-
ný železniční přejezd projet. Všichni tím riskovali 
nejen svoje zdraví, ale i život.

Reportáž byla svým obsahem a výmluvností 
neocenitelným příspěvkem v  boji s  lidskou ne-
zodpovědností a  neukázněností. Poměrně věr-
ně popsala celou situaci na přejezdu a varovala 
řidiče před nevhodností takového chování. Kaž-
dý divák navíc mohl slyšet, jakou výši sankce je 
možno uložit za takové jednání - až 5 000 Kč a 6 
trestných bodů.

Otázkou zůstává, co by se muselo stát, aby 
všichni řidiči respektovali fakt, že železniční pře-
jezd je pro dopravu uzavřen do doby, než provoz 
na něm začne regulovat policie, ať městská, nebo 

státní, nebo správce železniční dopravní cesty. 
Zastavil by takové řidiče až strážník nebo policis-
ta svým vlastním tělem? Nebo musejí být závory 
dlouhé tak, aby uzavřely železniční přejezd v celé 
jeho šíři? Jaký je recept na respektování pravidel 
bezpečnosti provozu na  pozemních komunika-
cích? Základem je vždy ukázněnost a zodpověd-
nost každého řidiče, vůle respektovat ustanovení 
zákonných norem!

Tímto článkem chci poděkovat strážníkům, 
kteří velice vypjatou a nervózní situaci na mís-
tě zvládli na  jedničku. Jejich prvořadým úko-
lem bylo pomoci všem účastníkům provozu 
projet bezpečně místem, na  kterém selhala 
zabezpečovací technika, a  přispět k  tomu, že 

nedošlo k  žádné tragické dopravní nehodě, 
ani jiné mimořádné, život ohrožující události. 

STRUČNě
pracovní výročí
Tento rok je dvacátým rokem existence Městské 
policie Dvůr Králové nad Labem. Dne 22. ledna 
1992 přijalo zastupitelstvo města obecně závaz-
nou vyhlášku č. 1/1992 o městské policii, kterou 
byla Městská policie Dvůr Králové nad Labem zří-
zena. Obecně závazná vyhláška vstoupila v plat-
nost 1. března 1992. Jubileum oslavili strážníci 
prací.

plánovaná měření rychlosti
Díky slunným březnovým dnům začala městská 
policie s  měřením rychlosti vozidel. Tímto upo-
zorňujeme řidiče, že úseky, kde provádíme mě-
ření rychlosti, NEMUSÍ být označeny dopravními 
značkami. V  porovnání s  rokem loňským dojde 
v  průběhu prvního pololetí k  navýšení počtu 
míst, kde se měření provádí.

Změna v budově MpDK
V  budově městské policie došlo ke  stěhová-
ní. Díky němu nyní najdete kancelář určeného 
strážníka v prvním poschodí budovy. Ve druhém 
poschodí budovy se nachází pracoviště útvaru 
prevence kriminality a  technické zázemí. V  pří-
zemí budovy nadále zůstává zázemí městského 
kamerového dohlížecího systému a  ohlašovna. 
Připravujeme zahájení provozu nového operač-
ního střediska a  přestěhované denní místnosti 
strážníků.

„Krokodýl“ zabíjí
Z  Ruska se do  České republiky šíří nová smrtící 
droga zvaná „krokodýl“. Tato náhražka heroinu 
obsahuje kodein, benzín, ředidlo na barvy, kyseli-
nu chlorovodíkovou a červený fosfor. Způsobuje 
těžkou závislost a má devastující účinky na lidský 
organizmus, kdy rozkládá kůži a  měkké tkáně 
a napadá i kosti. Uživatel takové drogy nepřežije 
pod jejím vlivem více než dva až tři roky! Charak-
teristickým projevem užívání „krokodýlu“ jsou 
zelenohnědé skvrny na místech vpichu.

pRANOSTIKA NEMůŽE CHYBěT
Zdroj: http://pranostiky.wz.cz

 „Na Velikonoce jasno, bude laciné máslo.“ 

Ještě uvidíme, co duben skutečně přinese, laciné 
máslo to však jistě nebude.

Bc. Jindřich Hauke, určený strážník MPDK

STrážNíKůV DeNíK 

železniční přejezd nad Lipnicí Autor: Bc. Jindřich Hauke, určený strážník MPDK

Prezentace města na veletrhu Infotour a cyloturistika Autor: p. Čermák  

Město Dvůr Králové se letos významně pre-
zentovalo na veletrhu cestovního ruchu Infotour 
a cykloturistika  v Hradci Králové ve dnech 16.- 17. 
března 2012. Pro návštěvníky byl vstup po  oba 
dva dny zdarma a těšit se mohli nejen ze zajíma-
vého doprovodného programu včetně vláčku, 
ale také z  celkově bohaté nabídky cestovních 
kanceláří a  prezentace krajů České republiky. 
Nabídka cestování po České republice tak ve své 
rozmanitosti nebyla chudší než na velkých vele-
trzích cestovního ruchu typu Go Brno a Holiday 
World. „Zúčastnit se všech veletrhů cestovního 
ruchu u nás je poměrně náročné a zpětná vazba 
těžko zjistitelná. S  hradeckým veletrhem máme 
již zkušenosti, navíc letos se naskytla možnost 
propagovat naše město zdarma v rámci expozi-
ce Královská věnná města, “ objasnila propagaci 
města na veletrzích Jana Mikysková z  informač-
ního centra. Právě na  tomto veletrhu se křtily 
letos nově vydané brožurky královských věnných 
měst, které jsou k dispozici také ve dvorském in-
formačním centru.

Kateřina Sekyrková
odbor kanceláře tajemníka úřadu (KTÚ)

NAšE MěSTO NA CESTÁCH
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Těsně před termínem k  podání přihlášek 
ke  studiu na  střední škole jsme na  Gymnáziu 
Dvůr Králové n. L. obdrželi jen 25 přihlášek k šes-
tiletému studiu a 47 přihlášek ke studiu čtyřleté-
mu. Protože žáci 9. tříd základních škol mohou 
podávat dvě přihlášky, lze usoudit, že je počet 
přihlášek do  obou typů studia zhruba stejný. 
Vzhledem k  tomu, že je do  každé nově vzniklé 
třídy plánováno 30 žáků, je z  výše uvedeného 
zřejmé, že se nám obě třídy nepodaří v  prvním 
kole naplnit do plné kapacity. Proto bude na kon-
ci dubna vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení 
pro žáky ze 7. tříd ZŠ do šestiletého studia a s vel-
kou pravděpodobností také pro žáky z 9. tříd ZŠ 
do čtyřletého studia.

Ještě jednou připomínám možnost zúčastnit 
se konzultací před přijímacími zkouškami přímo 
v  budově gymnázia. Ve  středu 4. dubna 2012 
od 14:30 to bude český jazyk pro šestileté studi-
um a matematika pro čtyřleté studium. 

rNDr. Vladimír Hušek

STAV pŘIHLÁšEK NA gYMNÁZIUM 

Tak se jmenoval týden plný různých ře-
mesel a povolání, který se uskutečnil ve třídě 
Berušek v  MŠ Dvořákova. Děti se proměni-
ly v  pekaře a  pekařky, ani jim nevadilo, že 
svoje koláče a  preclíky nemohly ochutnat, 
jelikož byly z  modelíny. V  knihovně Slavoj 
pozorovaly práci knihovnice, poslechly si 
příběh o  Jácíčkovi a  plnily „pracovní“ úko-
ly. Do  školky přijela zubní hygienistka paní 

Lenka Horáčková se svým synem Adámkem. 
Společně si s  dětmi  zahráli na  zdravotní 
sestřičku a paní zubařku.  Jemnou motoriku 
si  zdokonalily při vyšívání jako švadlenky 
a  krejčíkové. A  na  závěr týdne jsme si hráli 
na  řezníky, kteří vážou uzlíky na  buřtíkách. 
Nešlo o  uzeniny pravé, ale děti pracovaly 
s  takovým nasazením, jako by pravé byly.

uč. romana Janečková, MŠ Dvořákova

MATEŘSKÁ šKOLA DVOŘÁKOVA - TEN DěLÁ TO A TEN ZAS TOHLE

VÝSLEDKY ZÁpISů  DO 1. TŘíD

KONTROLA OČí HROU

Zš SCHULZOVY SADY

Malí řezníci ze třídy Berušek se svými výrobky Foto: Archiv MŠ

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve  znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve  znění pozdějších předpisů 
a  § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o  náležitostech 
konkurzního řízení a  konkurzních komisích, 
konkurzní řízení na  obsazení pracovního místa  
ředitele/ky Základní školy Schulzovy sady, 
Dvůr Králové nad Labem, školní 1235  s  ná-
stupem od  1. srpna 2012 a  s  předpokládanou 
dobou výkonu činnosti ředitele na období 6 let.

požadavky:
•  předpoklady pro výkon činnosti ředitele 

školského zařízení, kvalifikace a pedagogic-
ká praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o  pe-
dagogických pracovnících a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

•  znalost problematiky řízení školství a  škol-
ských předpisů

•  organizační a řídící schopnosti 
•  občanská a morální bezúhonnost
•  dobrý zdravotní stav
•  znalost práce na PC
•  řidičské oprávnění skupiny „B“ 

Další informace spolu s  dalšímí aktuálními 
konkursními řízeními v  MŠ Třebihošť a  ZŠ/MŠ 
Mostek jsou zveřejněné na úřední desce přísluš-
ných obcí a na webu města www.dvurkralove.cz.

Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)

KONKURZNí ŘíZENí NA ŘEDITELE ZÁKLADNí šKOLY ZÁpISY DěTí 
DO MATEŘSKÝCH šKOL 

Koncem února proběhlo v naší mateřské škole 
vyšetření zraku dětí speciálním přístrojem, které 
nám bezplatně nabídli zaměstnanci Léčebny zra-
kových vad (LZV), sídlící v našem městě. Více než 
polovina rodičů potvrdila svým souhlasem zá-
jem o toto vyšetření. Samotný úkon probíhal pro 
děti velice zábavnou formou - přístroj připomínal 
spíše neobvyklou hračku podobnou „robotu“, 
která barevně bliká a vydává zajímavé zvuky. Vy-
šetření tak vnímaly jako určitou „hru“, díky které 
i rodiče získali jistotu, že děti mají oči v pořádku. 
Tímto bychom rádi zaměstnancům LZV poděko-
vali za nabídnutou spolupráci, ve které budeme 
rádi pokračovat.

M. Lišková, MŠ e. Krásnohorské

Odbor školství, kultury a  sociálních věcí MěÚ 
Dvůr Králové nad Labem upozorňuje zákonné 
zástupce, kteří budou mít zájem o  zapsání dětí 
do  mateřských škol, že zápisy pro školní rok 
2012/2013 se budou konat:

Do mateřské školy v ul. Drtinova (vč. odloučených 
pracovišť v ul. Roháčova, v Lipnici a v Žirči)
ve dnech:

11. dubna 2012 od 10:00 do 15:00 hodin,
12. dubna 2012 od 12:00 do 15:00 hodin.

Do mateřské školy v ul. Elišky Krásnohorské (vč. 
odloučených pracovišť v ul. Slunečná a ve Verde-
ku) ve dnech:

25. dubna 2012 od 10:00 do 15:00 hodin,
26. dubna 2012 od 12:00 do 15:00 hodin.

Zákonní zástupci mají možnost si vybrat 
mateřskou školu dle svého uvážení. K  zápisu je 
třeba se dostavit společně s dítětem a předložit 
rodný list dítěte.

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

K  zápisům do  1. tříd základních škol (dále ZŠ) 
zřízených městem Dvůr Králové nad Labem se do-
stavilo celkem 208 dětí. Z tohoto počtu žádají ro-
diče pro 22 děti odklad povinné školní docházky. 
V září nastoupí prvňáčci do 9 prvních tříd místních 
základních škol. 
• Do ZŠ 5. května přišlo k zápisu 31 dítě (z toho 

požádáno o  odklad školní docházky pro  
2 děti), bude otevřena jedna první třída, 

• do  ZŠ Podharť se dostavilo k  zápisu 34 děti 
(z toho bude odklad školní docházky u 5 dětí), 
ve  škole bude otevřena jedna první třída, 

• do  ZŠ Schulzovy sady přišly celkem k  zá-
pisu 103 děti (z  tohoto počtu žádají rodiče  
u  15 dětí o  odklad školní docházky), ve  škole 
budou otevřeny čtyři první třídy,  

• do  ZŠ Strž se dostavilo 33 děti (dvě třídy)  
a 7 dětí do odloučeného pracoviště v Žirči (jed-
na třída).

Hana Petrášová
odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)

Úspěchy mladých chemiků 
V  pondělí 5. března 2012 se zúčastnili žáci 9.B, 
nejúspěšnější řešitelé školního kola Chemické 
olympiády 2012, okresního klání této soutěže. 
Po sečtení bodů za teoretickou i praktickou část 
soutěže získali naši reprezentanti v konkurenci 16 
soutěžících z gymnázií a základních škol následu-
jící umístění: 1. Anežka Klustová, 2. David Mora-
vec, 4. Aneta Odrášková, 5. Věra Dontová. 

Mgr. Ivan Jugl 
Nadaní recitátoři 
V dnech 7. a 8. března 2012 se konalo okresní kolo 
recitační soutěže Dětská scéna 2012. Ve  čtyřech 
kategoriích reprezentovalo školu 12 žáků. Díky 
výborným výkonům postupují do  krajského kola 
soutěže Barbora Hysková, Dan Janovský, Štěpán 
Kňourek, Lukáš Rejl, Barbora Ptáčková a  Vojtěch 
Šír. K tomu Adéla Fejková, Eliška Týfová a Barbora 
Ficbauerová byly oceněny diplomem. 
 Mgr. Ivan Jugl  
Zpráva z lesa
Naše škola v  loňském roce zahájila spolupráci 
s Lesy města Dvůr Králové nad Labem,  a „získala“ 
tak k výuce část lesa nad nemocnicí. Kromě úklidu 
lesa a výsadby stromů si žáci nově vyzkoušeli i práci 
lesníků. Na  podzim se podíleli na  koudelování 
stromů a v zimních měsících sestavili žáci celkem 
20 ptačích budek. Na konci února je pomáhali žáci 
ze 3. C zavěsit v lese pod vedením lesníka Ing. Petra 
Tepery. Až půjdete kolem, podívejte se, zda už tam 
sýkorky bydlí.

Mgr. Diana Kotová, třídní učitelka 3.C
PaedDr. Zuzana Mertlíková, koordinátorka eVVO
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Provedeme povinnou kontrolu 
spalinové cesty komínu dle nařízení vlády
č. 91/2010Sb. včetně protokolu a měření 
úniku CO. Tel: 603217922

•  KURZY ANgLICKÉHO JAZYKA
 Dvůr Králové nad Labem
 Mgr. Martin Kučera
 tel. 604971312
 www.anglictina-kucera.cz

pRONÁJEM V AREÁLU 
NA SLOVANECH

• výrobních, skladových prostor 350 Kč/m2/rok 
• kancelářských prostor 550 Kč/m2 /rok
• spisovna, odborná správa dokumentů
• účetnictví, daňová evidence, daňová přiznání

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

STŘECHA SOS
Opravy
- zatékání - plechování komínů 
- okapů - všech klempířských prvků
pROHLíDKA A OpRAVA IHNED!
Telefon: 603217922

Půjčky pro domácnost
do 24 hodin
tel.: 774 970 266

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

Čalounictví Geltner DKnL
Opravy čalouněného nábytku,  
sedáků aut a autoplachet.
Tel: 731803484, email: Geltner@dvur.cz

KOVÁŘOVO ZAHRADNICTVí 
pODHARť

zeleninová a květinová sadba, 
substráty, hnojiva, řezané květiny, 

květinová vazba pro všechny příležitosti a další.

 www.kovarovozahradnictvi.cz
TEL. 605 214 464, pí. KALINOVÁ

V současné době probíhá další etapa prodeje bytů z vlastnic-
tví města Dvůr Králové nad Labem v domech určených k prodeji 
po bytových jednotkách stávajícím nájemcům. V těchto domech 
se nacházejí také volné bytové jednotky určené k prodeji libo-
volnému zájemci. Tyto byty budou prodány ve  výběrovém ří-
zení obálkovou metodou zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

pro obchodní a podnikatelské účely ve výběrovém řízení obálkovou metodou:

Bližší informace k  podmínkám účasti ve  výběrovém řízení 
na prodej volných bytů najde zájemce na úřední desce měst-
ského úřadu, zveřejnění č. 2/2012 až 10/2012 rubrika Prodej bytů 
- na  webových stránkách města nebo osobně či telefonicky 
na odboru RIM městského úřadu, nám. TGM čp. 35, tel. 499318147.

Ing. Josef Vlach, odbor rozvoje, investic a majetku města (rIM)

MěSTO pRODÁVÁ VOLNÉ BYTOVÉ JEDNOTKY

MěSTO pRONAJME NEBYTOVÉ pROSTORY

nábř. Benešovo čp. 1068, byt č.11, velikosti 2+1, o výměře 53,60 m2, za min. cenu  825.731 Kč
ul. Sladkovského čp.963, byt č.21, velikosti 3+1, o výměře 96,88 m2, za min. cenu  1.525.153 Kč
ul. Tylova čp. 511, byt č. 22, velikosti 2+1, o výměře 57,40 m2, za min. cenu  656.231 Kč
nábř. Benešovo čp. 1902, byt č. 42, velikosti 1+1, o výměře 49,40 m2, za min. cenu  682.712 Kč
nábř. Benešovo čp.1988, byt č.12, velikosti 2+1, o výměře 49,30 m2, za min. cenu  608.874 Kč
nábř. Benešovo čp. 1988, byt č. 32, velikosti 2+1, o výměře 48,30 m2, za min. cenu  596.557 Kč
nábř. Benešovo čp. 1989, byt č. 21, velikosti 2+1, o výměře 46,90 m2, za min. cenu  578.971 Kč

nebytový prostor v čp. 40, náměstí T. g. Masaryka, 59 m2 za minimální nájemné  800 Kč/m2/rok
nebytový prostor v čp. 40, náměstí T. g. Masaryka, 101 m2 za minimální nájemné  800 Kč/m2/rok
nebytový prostor v čp. 299/1, náměstí Václava Hanky III, 510 m2 za minimální nájemné  20 000 Kč/měsíc

V ÝKUp KOVů
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

LIKVIDACE STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
ŽELEZO, BAREVNé KOVy

provozovna:  Slovany 3051  
(býv. Tiba – Slovany)

po – pá 7. – 16. hod, so 8. – 12. hod
Tel. 777 086 085, 777 082 083
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Vladimír But
Lipnice 69
544 01 Dvůr Králové n. L.
e-mail: v.but@centrum.cz
telefon: 604 119 197

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

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

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

byt 1+0 OV Dvůr Král.,15 m2,centrum,přízemí,sprch.kout,pro 1 os. 299.000,-Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,62 m2centrum - pěší zóna,k rekonstrukci  585.000,-Kč 
byt 1+1 OV Trutnov,32 m2,H.Předměstí,u Alberta,zděný,ihned volný  550.000,-Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,27 m2,zvýš.příz.,po rekonstrukci,sprch.kout  670.000,-Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,51 m2,předěl.na 2+1,zděný,část.rek.,zahrada  890.000,-Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,68 m2,centrum,2p.,velký,nutná vnitřní rek.  850.000,-Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,42 m2,zděný,vč.vybavení,po rek.  8.000,-Kč/měs.vč.ink. 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,75 m2,velký,zděný,okraj obce,s garáží,1.p.  850.000,-Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,63,5 m2,zděný,novostavba,pod ZOO,2.p.  1,190.000,-Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,nadstandard,kompl.rek.,nutné vidět  1,390.000,-Kč 
byt 3+kk OV Dvůr Král.,68 m2,kompl.rek.,4.p., zděný, u koupaliště  1,450.000,-Kč 
byt 3+1 v RD Dvůr Král.,cca 90 m2,celé 1.p.,centrum,pův.stav  6.000,-Kč/měs.+ink. 
byt 3+1 OV Dvůr Král.,68 m2,pod nem.,2p.,nová okna, dobrý st.  1,490.000,-Kč 
byt 3+1 OV Dvůr Král.,72 m2,výtah,zděný, centrum,velká lodžie  1,289.000,-Kč 
byt 3+1 OV Dvůr Král.,86 m2,1.p.,zděný,u muzea,terasa, garáž  1,170.000,-Kč 
byt 3+1 OV Dvůr Král.,57m2,balkon+lodžie,zděné jádro,nová okna 1,130.000,-Kč
byt 2+1 OV Dolní Lánov,62 m2,přízemí,zděný,část.rek.,terasa,pěkný 890.000,-Kč 
byt 3+1 OV Úpice,64 m2,zd.,balkon-fčr.okno,centrum,sklep,dobrý st.  680.000,-Kč
2 x byt 3+kk OV Dvůr Král.,113,114 m2,půd.prostor,stav.povolení 263.000,-Kč 
novostavba H.Brusnice,luxusní 5+1,3060 m2,kol.2008,supr místo  2,275.000,-Kč
rod.dům Havlovice-Úpice,2+1,542 m2,po rek.,garáž,pěkný,centrum 1,090.000,-Kč 
rod.dům Dvůr Král.,5+1,382 m2,lok.Podharť,řadový,nutné úpravy  1,899.000,-Kč 
rod.dům Slotov, 3+1,2543 m2,trasa DK-JA,po kompl.vnitřní rek.  1,700.000,-Kč
rod.dům Habřina,kol. 2005,6+1,1457m2,garáž,lux.,doporučujeme  3,790.000,-Kč 
rod.dům Ch.Hradiště,2+1,1400 m2,zděný,garáž,lze půd.vestavba  1,150.000,-Kč
rod.dům Komárov,4+1,1459 m2,dobrý stav,nová pergola, olný  1,090.000,-Kč
rod.dům Dvůr Král.,2x2+1,333 m2,výb.stav,pod nem.,krb,lodžie  2,300.000,-Kč 
rod.dům Zdobín, 3+1,1380 m2,k vnitří rek.,garáž,posezení,ov.str.  1,680.000,-Kč 
býv.usedlost Ch.Hradiště,cca 950 m2,lukr.poloha,k podnik.či na RD  799.000,-Kč 
zem.usedlost V.Vřešťov,4+1,2104 m2,stodola-nová stř.,chlévy  1,490.000,-Kč 
st.pozemek Dvůr Král.,2762 m2,st.pov.na studnu,projekt,pod lesem  550,-Kč/m2

st.pozemek Dvůr Král.,2834 mv,supr místo,výhled,ÚP města,inf. RK  310,-Kč/m2

st.pozemek Klášterská Lhota,1094 m2, ÚP ano,přípojka elektřiny  270.000,-Kč 
st.pozemek V.Vřešťov, 252 m2,v rekr.oblasti,stavba CT, zákl.deska  199.000,-Kč 
pozemek Rudník-Javorník,348 m2,u KRNAPu,dobrý přístup,na srub 180.000,-Kč 
pozemek Heřmanice-Slotov,2561 m2,louka,trasa DK-JA,i u Kuksu  80.000,-Kč 
zahrada Dvůr Králové,402 m2,výhled na město,hory,el.ano,u lesa  160.000,-Kč 
chata Úpice,2+1,zahr.955 m2, zděná,výb.stav,krásný výhled,volná  640.000,-Kč 
poloroub.chalupa Huntířov,2+1,740 m2,v rekonstrukci,kousek DK  850.000,-Kč 
garáž Dvůr Králové,lok.za Penny u koupalište,22 m2 výb.stav,el.ano  89.000,-Kč
garáž Dvůr Králové,5.květen,23 m2,výb.stav,el.ano,nová krytina  89.000,-Kč 

SpOJENí DVOU MODULů 5 
CENA: 2526 Kč (úspora 257 Kč)

ROZMěR: 89,4mm x 88,2mm

Ceník inzerce a informace o nákladu a distri-
buci najdete na webu města 
www.dvurkralove.cz/radnice/noviny radnice.

Inzerci objednávejte na noviny@mudk.cz, 

tel. 499 318 258.
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S o u h l a s í m  s e 
 z v e ř e j n ě n í m  

v   p ř í p a d ě  v ý h r y :

 ANO / NE

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

odpověď na otázku, kterou naleznete v článku.

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

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

pro ty z  vás, kteří rádi soutěží, jsou 
připraveny pěkné ceny. Jak je získat? 
Odpovědi na  otázku s  vyplněnou kolonkou 
jméno, příjmení, ulice vystřihněte a  vhoďte 
do  osudí v  městském informačním centru 
na náměstí T. G. Masaryka. Těšte se na pěkné 
ceny. Losování soutěže proběhne 
20.04.2012.

Řešení z minulého čísla NKR naleznete v článku vedle fotografie.
Výherci z minulého čísla NKR:
1. místo - Karel Kleinwächwter, Husitská 1528
2. místo - Jiřina Lhotská, El. Krásnohorské 2348
3. místo - Drahoslava petýřová, Revoluční 293

Výhru je možné si vyzvednout
v městském informačním centru

NOVí  
OBČÁNCI 
MěSTA
V  únoru 2012 se na-
rodilo v našem měs-
tě 10 občánků – 7 
chlapců a 3 děvčata.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

ÚMRTí
V  měsíci únoru 2012 zemřelo ve  Dvoře Králové 
nad Labem 11 lidí, z toho bylo 7 dvorských obča-
nů, 1 muž a 6 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

JUBILEA A VíTÁNí OBČÁNKů
Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 21 no-
vorozených občánků našeho města.

Členové komise pro občanské záležitosti na-
vštívili při životních jubileích v únoru 14 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavily 
2 manželské páry stříbrnou svatbu.

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

pODěKOVÁNí
Za  projevené blahopřání k  80. narozeninám sr-
dečně děkuji paní starostce Mgr. Editě Vaňkové. 

Zdeňka Procházková

VZpOMíNKA
Dne 16. dubna 2012 vzpomeneme 1. výročí 

odchodu pana Miloše Mikeše - dlouholetého 
funkcionáře atletiky a  organizátora schůzek ab-
solventů obchodní akademie ve  Dvoře Králové 
nad Labem z let 1940-1944.  

Manželka

BLAHOpŘÁNí

KDE SE NACHÁZí NAFOCENÉ MíSTO?

Dne 21. března 2012 oslavil náš tatínek, dědeček 
a pradědeček Jiří Diviš 85. narozeniny. K tomuto 
významnému životnímu jubileu přeje celá rodina 
pevné zdraví a hodně elánu do dalších let. 

Blahopřeje manželka a dcery s rodinami

V ážení soutěžící, správně 
uhodli všichni, kdo určili 

místo dnešní drogerie pana Franty 
Kočího. Soutěžní lísteček doplnila 
navíc dopisem paní  PhDr.  Jaroslava Rejlová 
z  Fibichovy ulice, Olga Škrabánková z  Lipnice 
a  Božena Voňková. Části jejich dopisů otiskuje 
redakce níže. Děkuji, pokračujte takto dále! 

Pavel Janoušek

DOšLÉ DOpISY
„Na uvedeném snímku je bývalý koncesova-

ný závod uměleckými obrazy majitele Bohumila 
Hrocha – ten já samozřejmě pamatovat namohu. 
Pro nás to vždy byla – a stále je – drogerie „U Fi-
lipů“, kam jsme nejen rádi chodili nakupovat, ale 
především čichat tu překrásnou pestrou vůni 
drogistického zboží,“ vzpomíná PhDr.  Jaroslava 
Rejlová z Fibichovy ulice.

„Celý objekt se skládá hlavně z drogerie, vle-
vo tzv. „zahrádka“, tj. prodej květin, dříve mléčný 
bar.  Bylo tam i hračkářství, tak v 60. letech min. 
století. V Havlíčkově ul. směr Šindelářská věž se 
prodávají barvy a laky, které patří též k objektu 
drogerie. Ve 30. letech min. století tam býval pan 
Diviš, kde si maminka dávala vázat časopisy, jako 
známého a  oblíbeného „Punťu, který vycházel 
v  určitých časových intervalech. Drogerie tam 
bývala i  před nynějším majitelem Fran. Kočím, 
který provozuje drogerii až po  r. 1989, po  „Sa-
metové revoluci“.  Přeji si, aby brzy vyšla kniha 
„D.K.n.L. dříve a dnes“, pro mladou generaci po-
znání našeho pěkného města a pro starší gene-
raci vzpomínky na dětství a mládí, která zde žila,“ 
přeje si paní Olga Škrabánková z Lipnice.

Jubilejní 150. rok byl po stránce umělecké 
i  organizační úspěšný a  sbor jej uzavřel vá-
nočním koncertem ve zcela zaplněném králo-
védvorském kostele sv. Jana Křtitele. Byl vydán 
sborový Almanach, v  současné době je do-
končováno zpracování videozáznamů z oslav 
jubilea na DVD, což sboru poslouží i jako pro-
pagační materiál.

Vše zatím nasvědčuje tomu, že 151. sezóna, 
tedy první sezóna po  jubileu, bude neméně 
tak bohatá jako jubilejní. Zdálo by se tedy, že 
Pěvecký spolek Záboj nyní prožívá po  všech 
stránkách úspěšnou současnost. Bohužel jed-
na velká starost trápí nejen výbor Záboje, ale 
vlastně i  ostatní členy. Mužská část sboru se 
početně stala jeho nejslabším článkem, nehle-
dě na  její vysoký věkový průměr. Níže proto 
připojujeme naléhavou výzvu.

Vladimír Valenta

CHLApCI A MUŽI 
OBČANÉ NAšEHO MěSTA A OKOLí!

KDO Z VÁS RÁD ZpíVÁ, 
miluje dobrou muziku 
a chce užít volný čas 

smysluplně v kolektivu dobrých přátel, 
kdo se chcete účastnit s námi koncertů, 

vystoupení, zájezdů - i zahraničních - 
a zažít krásný pocit z poskytování 

uměleckého zážitku posluchačům,

pŘIJĎTE MEZI NÁS!
Zkoušíme každé pondělí od 19 hodin 
v Hankově domě. Budete vítáni! 

(Ale ženy také!)

pěVECKÝ SBOR ZÁBOJ - pŘIDEJTE SE K NÁM 

V aším novým úkolem je napsat, kde se tento 
zbouraný dům nacházel. Napovím, že to 

bylo na křižovatce  tří ulic, v  jedné z nich (tam, 
co ukazuje zrcadlo sloužící dopravě) se dodnes 
chodí za kulturou, vpravo máme uloženu historii 
a vlevo bychom se ve středověku setkali s poto-
kem vedoucím až z  Podhartě. Údaje jsou prav-
divouo, ale skrytou nápovědou.  V odpovědi se 
můžete i šířeji rozepsat, odpovědi poslouží k do-
sud nezaznamenanému kousku bližší historie. 
Děkuji. 

Pavel Janoušek

Pro připomenutí dodáváme, že vaše dopisy 
budou uveřejněny na webových stránkách měs-
ta www.dvurkralove.cz v sekci Radnice / Novi-
ny radnice. 
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CMYK STRÁNKA

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNě 
SLAVOJ

VETEšKOVÁ MICHAELA: 
JAK MAMINKA VYLEZLA 
NA STROM 
Nakl. petr prchal, 2011

Zaměstnaná maminka se vrací každý ve-
čer pozdě domů. Tam na ni čeká malá dcerka, 
která se ptá, proč není s ní. Matka se jí snaží 
ztracený čas alespoň částečně vynahradit. 
Vypráví svému dítěti pohádky na  dobrou 
noc o tom, co jako rozhlasová reportérka ten 
den zažila. Dokáže rozmlouvat se stromem, 
na který vyleze, aby natočila reportáž o práci 
stromolezců. Když vyšplhá na  jezdeckou so-
chu Jana Žižky, aby se podívala, jak se opra-
vuje, unese ji vojevůdcův kůň. Během osmi 
večerů se tak dítě něco dozví o  výrazných 
postavách českých dějin anebo o lidech, kteří 
mají nezvyklé zaměstnání.

MERCIER pASCAL: LEA
Nakl. Albatros Média, a. s. – 
plus, 2012

Lea je tragickým komorním příběhem 
dívky, která se po  smrti matky uzavře-
la do  sebe. Do  života ji vrátí zvuk houslí 
a ukáže se, že má neobyčejné hudební na-
dání. Otec pro ni chce to nejlepší, ale právě 
on dokoná její neštěstí...

Tradiční jazzový festival přivedl v březnu na je-
viště Hankova domu velmi rozdílné osobnosti. 
René Trossman, s  drsným hlasem Joe Cockera 
a surovou kytarou Erika Claptona, předvedl dvor-
skému publiku blues v té nejkřišťálovější podobě. 
Jako hloubavý starší bluesman, který své rodné 
město Chicago nezapomněl zmínit v  žádné pís-
ni nebo alespoň uvedení písně, držel od začátku 

až do  konce své bluesové tempo a  žádná ze za-
hraných písní z  něj nevybočovala. Jeho dvorský 
koncert byl posledním z  projektu, na  kterém se 
domluvil s českými hudebníky - virtuozním Janem 
Kořínkem (Hammondovy varhany) a  Tomášem 
Vokurkou (bicí). Všichni tři byli již předem zárukou 
vyváženého bluesového požitku.

Po klasickém blues se jeviště zahalilo do tmy. 
Do ní, po hlučném, předem nahraném mluveném 
proslovu, vešlo 14členné uniformně oblečené 
hudební těleso ve  svítících trikách. Po  zaznění 
prvních tónů ze tmy vypluly obličejové rysy hu-
debníků a swingová show se rozjela. Diváky čekal 
poslech swingové hudby v  několika podobách 
- od klasických skladeb po swingové verze hitů ji-

ných hudebních žánrů. Jiří Ševčík, zpěvák a majitel 
čistého hlasu, tak odezpíval ve swingovém rytmu 
například píseň Beat it (Michael Jackson), Roxanne 
(Police), Material Girl (Madonna), ale zejména hity 
skupiny Queen, na  které se tato početná kapela 
Pirate Swing zaměřuje. Mix klasické a upravované 
swingové hudby působil svěže a určitě se nenašel 
žádný posluchač, který by při něm usnul. 

Dny R.A Dvorského tímto v  roce 2012 ještě 
neskončily - pokračovaly ve  swingovém rytmu o  
týden později. Večer se skupinou Blue star Václava 
Marka uváděl sám jeden z největších znalců filmo-
vé tvorby předválečného období minulého století 
Aleš Cibulka. Tomu odpovídal i  hraný repertoár 
a  dobře mířené dotazy pana Cibulky do  publika. 
Kromě hudby se předvedly také modely dobového 
oblečení ze sbírky Vlaďky Dobiášové.  Nechyběly 
sportovní letní kostýmy, šaty s bolérky a překvape-
ním byla i promenáda krásných modelek v negližé. 

Program letošního festivalu byl skutečně pes-
trý, vybrat si letos mohl skutečně každý příznivec 
jazzu, swingu i bluesu.

Kateřina Sekyrková

BLUES A SwINg V HANKOVě DOMě

Velmi děkujeme dvěma maminkám z  Bílé 
Třemešné, které nezávisle na sobě přivezly hrač-
ky po svých dětech do naší ozdravovny.  Ačkoliv 
zima zatím nepředala vládu jaru, přesto jsme 
letos poprvé opékali špekáčky. I malé děti pilně 
a  důležitě nosily větvičky na  ohýnek. A  protože 
o jarních prázdninách nám na Okamžité pomoci 
mnoho dětí zůstalo, připravili jsme pro ně prázd-
ninový  program včetně bowlingu či návštěvy 
kadeřnice. Největším zážitkem však byl výlet 
do Českého rozhlasu a rádia Magic v Hradci Krá-
lové ve spolupráci s DDM Jednička. Děti hovořily 
přímo do vysílání a odpoledne si v divadle Drak 
vyrobily své vlastní loutky. 

Nyní máme na Okamžité pomoci 23 dětí. Ob-
vykle jsou to hodné děti, jen jejich domov na chvíli 
přestává plnit svoji roli -  ať je to násilí na dětech či 
matce, ztráta bydlení, finance, hospitalizace mat-
ky, nemoc zákonného zástupce, maminka ve vý-
konu trestu anebo jen dočasně vyhrocené ro-
dinné vztahy. Snažíme se dětem zpestřit dětství, 
ukázat jim i jiný svět, než poznaly doma, a máme, 
dle jejich odezvy, úspěch.

Děkujeme za podporu a pomoc v našich ak-
tivitách. ČÚ: 20036-1303710389/0800, VS 215000

Vladimíra Zilvarová, Dětská ozdravovna Království

Swingový večer se skupinou Blue Star byl doplněn ukázkami oblečení z dobové sbírky Vlaďky Dobiášové 
 Foto: K. Sekyrková

DěTI Z OKAMŽITÉ pOMOCI ‚ 
V OZDRAVOVNě KRÁLOVSTVí

VELKÝ ÚSpěCH VÝTVARNÉHO 
KROUŽKU HANKOVA DOMU

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

Natálka Slezáková vyhrála GRAND PRIX v  celo-
státní výtvarné soutěži „ PLAKÁT CELé ČESKO 
ČTE DĚTEM 2012“. Nezávislá komise výtvarníků 
vybrala z  1  322 originálních obrázků právě ten 
Natálčin. Gratulujeme!
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pLNOLETÝ JUNIORFILM - MEMORIÁL JIŘíHO BENEšE V KINě SVěT

Městské muzeum ve spolupráci s Keramickým stu-
diem Jarmily Tyrnerové zve na  výstavu k  350. výročí 
narození F. A. Šporka s názvem „Mezníky v krajině F. 
A. Šporka“. Právě paní Ing. Jarmily Tyrnerové jsme se 
zeptali na podrobnosti vzniku této výstavy.

Můžete nám představit projekt „Mezníky 
v  krajině“, který je součástí nové výstavy 
královédvorského muzea?
Keramické studio sídlí v  Kohoutově již 20 let 
a  pro účastníky programů i  vyučující lektory je 
sousedství Kuksu silnou inspirací, proto jsme chtěli 
poctít osobnost F. A. Šporka i jeho cit pro krajinu. 
Projekt hledá odpověď na  otázku, jak navázat 
v  současnosti na  staletou péči o  kulturní krajinu. 
Jak navrhnout artefakty, které s  pokorou krajinu 
doplní, označí hranice, důležitá místa a  události 
a  zároveň se vztáhnou k  době svého vzniku, 
k  přítomnosti. Autoři se vyjadřovali i  k  tématu 
rozmezí a vymezení obecně. Exponáty tak nemusí 
být určeny pro skutečnou instalaci do  krajiny, 
můžete se na  ně dívat jako na  způsob, jakým 
výtvarník o krajině uvažuje.

Kdo se na projektu podílel?
Během tří let se do  projektu zapojili účastníci 
programů Keramického studia pod vedením 
ak. soch. Jindry Vikové, lektoři studia, výtvarníci 
během mezinárodního symposia v  roce 2011, 
přizvaní hosté z  řad umělců a  také studenti 
fotografického ateliéru UJEP s  prof.  Pavlem 
Baňkou. Zasláním kresby s  krajinným mezníkem 
se mohl do projektu zapojit kdokoliv. Kresby jsme 
zveřejnili na  webových stránkách www.keramiko.
cz/mezniky.

Jsou nějaké mezníky umístěné v krajině kolem 
Kohoutova?
Kohoutov leží v severní části panství F. A. Šporka. 
Dochovaly se zde hraniční kameny i  boží muka 
z doby baroka. Jediný mezník, který jsme během 
projektu instalovali do  krajiny, je novodobá 
poustevna J. Fabiána. Je to dřevěná konstrukce 
vymezující prostor k  meditaci a  stojí na  okraji 
lesa skrývajícího rozvaliny původní Šporkovy 
poustevny Sv. Brunona.

Na výstavě jsou k vidění také předměty z doby 
F. A. šporka. Je to trochu netradiční instalace 
historických a  současných exponátů. Jak to 
na Vás působí?
Podle mého názoru se expozice dobře doplňují. 
Milovníci historie uvidí přesah Šporkova vlivu 
do současnosti a ctitelé výtvarného umění mohou 
přemýšlet, zda by navrhované mezníky obstály 
i v budoucnu. Krajinné úpravy a stavby iniciované 
Šporkem obohacují zdejší  kraj už 300 let.

Součástí expozice jsou také předměty 
z hospitalu v Kuksu, které prý poprvé opustily 
jeho zdi, který vás nejvíce zaujal? 
Mám moc ráda rytinu M. Rentze -  Pohled na Kuks. 

Představuju si, jak dvorní rytec F. A. Šporka během 
přípravy grafiky přímo v krajině pozoroval a kreslil 
tehdejší čilý lázeňský ruch.

Děkuji za rozhovor a zvu všechny na výsta-
vu. Pro obdivovatele F.A. Šporka je na poslední 
den výstavy 15. dubna 2012 od  15 hodin při-
pravená komentovaná prohlídka výstavy s Jin-
dřichem Koldou z hospitalu v Kuksu a Jarmilou 
Tyrnerovou.

Autor: Alexandra Jiřičková

Vstupné do muzea je pro dospělého 25 Kč,  děti, 
studenti a důchodci 15 Kč. Otevírací doba je út  -pá 
9-12 a 13-16 hod., so – ne 13 – 17 hod.

JAK SE TVOŘí MEZNíK - ROZHOVOR O  pROBíHAJíCí VÝSTAVě 

Novinkami a  bohatým doprovodným progra-
mem oslavila v  březnu svoji plnoletost celostátní 
soutěž amatérských filmařů Juniorflim. eva Kvasnič-
ková, sympatická rodačka ze Dvora Králové nad La-
bem a známá rozhlasová moderátorka Českého roz-
hlasu, provázela letošním 18. ročníkem po oba dny. 

praktická cena
Nově převzal patronát nad filmovou soutěží Tomáš 
Magnusek. Tento známý filmový herec, producent 
a scénárista se rozhodl ocenit jeden ze soutěžních  
filmů, či některého z  autorů, výjimečnou cenou. 
Tou je finanční příspěvek na  vybraný projekt 
oceněného autora, zajištění profesionálního 
herce pro chystaný film a  bezplatné zapůjčení 
osvětlovací a  gripové techniky. Ocenění nemalé 
hodnoty získala po  Magnuskově dlouhém 
rozhodování dvojice Dalibor Mráz a  Jiří Otipka 
z  Ostravy. Přestože tito dva autoři soutěžili 
v Juniorfilmu se dvěma společnými snímky, Cenu 
Tomáše Magnuska nezískali konkrétně za  žádný 
z  nich. Ohodnocení dostali za  tvůrčí nápady, 
filmařské provedení, technické zpracování 
a  další aspekty. Všichni jistě budeme s  napětím 
sledovat další vývoj filmařské kariéry těchto dvou 
oceněných filmařů. Není totiž žádným tajemstvím, 
že loňský čtyřnásobný vítěz Juniorfilmu, Matěj 
Brothánek, po  svém úspěchu přijal pomocnou 
ruku právě Tomáše Magnuska. Výsledkem je 
kromě jeho spolupráce na  Magnuskově filmu 
Školní výlet také vlastní autorský snímek Marnost 
nade vše. Tuto černou komedii sám autor 
na letošním Juniorfilmu promítal a od přítomných 
diváků za něj získal dlouhý potlesk. 

Složení poroty
O  vítězných snímcích rozhodují dvě poroty – 
jedna odborná, která se letos rozrostla ze 3 na 7 
členů, a pětičlenná porota dětská. Samy děti tak 
mají možnost hodnotit filmy z pohledu „mladých 
a  nezkušených“. Přestože měl tým dětských 
porotců zřejmě trochu jiná kritéria hodnocení 
než porota odborná, v  udělení některých cen 
se obě poroty překvapivě shodly nebo si byly 
ve svých rozhodnutích velmi blízké. 

Férová změna
Letos se také pořadatelé rozhodli snížit věkovou 
hranici autorů soutěžních snímků u dvou kategorií 
– „Autoři ve věku 20 – 22 let“ a „Kolektivy do 20 
let“. Důvod byl zřejmý - Juniorfilm  je soutěží 
určenou dětem, žákům a  studentům. Starší 
filmaři (původně do 26 let) pak již většinou bývají 
posluchači vysokých škol či studenti filmařských 
škol, kteří nesplňují podmínky dané propozicemi. 

Doprovodný program
V  salonku Hankova domu na  všechny přítomné 
čekalo krátké filmové setkání s  tvorbou Jiřího 
Beneše, muže a velké osobnosti, jež stála u zrodu 
Juniorfilmu. Hostem a  průvodcem Druhé 
vzpomínky byl Jiří Beneš mladší, který poodhalil 
i  pár zajímavostí ze zákulisí filmového kumštu. 
Následoval neméně zajímavý workshop režiséra, 
hudebního skladatele, kameramana a  střihače 
Pavla Danko. Témata Základy střihu a  Střihová 
řeč, Základy dějové linky nebo Poslání filmového 
díla byla velmi atraktivní a své posluchače si Pavel 
Danko udržel v pátek až do pozdních večerních 

hodin. Sobotní odpoledne vyplnil v  kině Svět 
pohovor s  odbornou porotou. Během ní si 
autoři mohli vyslechnout konkrétní komentáře 
a připomínky ke svým filmům, zeptat se na názory 
odborníků a odnést si dobré rady. 

Výsledkovou listinu a  mnoho dalších důleži-
tých informací najdete na www.ddmdvurkralove.
cz nebo na portálu www.filmdat.cz. S diváky Ju-
niorfilmu, filmaři a dalšími příznivci amatérského  
filmu se za rok v březnu těšíme opět na viděnou.

Naše slova díků patří: 
-  panu Jaroslavu Šikovi, správci nadnárodního 

registru neprofesionálního filmu FILMDAT, 
za  spolupráci a  pomoc, bez které by se 
Juniorfilm obešel jen velmi těžko, 

- všem zaměstnancům a  dobrovolníkům 
DDM Jednička, paní Zuzaně Čermákové 
a pracovníkům Hankova domu i kina Svět, 

- všem odborným i  dětským porotcům, 
moderátorce Evě Kvasničkové, vedoucímu 
workshopu Pavlu Danko i  Jiřímu Benešovi 
mladšímu ,

-  za věcné ceny královéhradecké společnosti 
Real Time,

-  za převzetí záštity nad soutěží, podporu i hezké 
ceny městu Dvůr Králové nad Labem, zejména 
pak paní starostce Mgr. Editě Vaňkové, 

-  Ministerstvu kultury ČR a  Královéhradeckému 
kraji, za  jejichž finanční podpory byl letošní 
Juniorfilm realizován. 

Mgr. Iveta Hanušová

Autor mezníku: Lenka Svobodová

Paní Tyrnerová na vernisáži výstavy  Foto: archiv muzea
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Tradice pořádání plesů a  tanečních zábav 
ve  Dvoře Králové je dlouholetá. Snad se tu 
vznáší duch slavného rodáka R. A. Dvorského 
a  jeho pokračovatelů, kapelníků Jindřicha Vá-
vry a  Rudolfa Messe. Taneční umění Dvoráků, 
po generace pěstované mistrem Štěpem, je též 
pověstné. Na  jevišti Hankova domu nebo sálu 
na  Zálabí se za  uplynulá desetiletí vystřídalo 
mnoho orchestrů a  hudebních skupin. Kvalita 
jejich produkce byla různá, jedno však měli tito 
hudebníci společné – v  rámci svých možností 
podat na jevišti co nejlepší výkon. 

Tato dobrá tradice byla v  letošní plesové 
sezóně porušena. Pořadatelé reprezentačních 
plesů Hankova domu a SŠIS ve snaze předsta-
vit návštěvníkům novou, neoposlouchanou 
skupinu, za což jim patří veliký dík, angažovali 
orchestr Holiday Express z  Jaroměře, vedený 
Augustínem Balogem. Snad podlehli lživé a do-
slova barnumské reklamě, kterou tato skupina 
má na svých internetových stránkách.

Způsob „výroby“ hudby skupinou Holiday 
Express je tento: všechny skladby repertoáru 
jsou uloženy v  elektronické podobě (soubory 
MIDI) a  pouhým stiskem tlačítka PLAy na  pří-
slušném klávesovém nástroji je produkce za-
hájena. Přítomnost hudebníků na jevišti je pak 
pouhá stafáž, která má vyvolat dojem živého 
hraní, přestože opravdu živý je pouze zpěv. 

Na své první vystoupení (ples Hankova domu) 
se skupina dostavila v  minimálním obsazení - 
skromná aparatura, neozvučené bicí, absence 
dechových nástrojů. Po  kritice návštěvníků 
plesu se na své druhé vystoupení (ples SŠIS) již 
připravili lépe. Jeviště plné aparatury a hudeb-
ních nástrojů, zvukař v sále – to vše vzbuzovalo 
dojem, že tentokrát půjde opravdu o živou pro-
dukci. Bohužel i v tomto případě měli hlavní roli 
takzvané „samohrajky“. 

Je to pochopitelné. Plesový repertoár hu-
debních skupin vzniká roky, a  proto nelze ho 
nazkoušet za pár týdnů. Pohled na kapelu byl 
tristní: kytarista, který se ani nesnažil napodo-
bovat své sólové party, bubeník hrající tak opa-
trně, aby hlukem nenarušoval zvuk automatu, 
hráči na  dechové nástroje je zvedali k  ústům 
se zpožděním a klávesisté by snad udělali lépe, 
kdyby si ruce strčili do kapes. Ostrým kontras-
tem pak bylo vystoupení hostů včera, opravdu 
živě a s nadšením hrající skupiny ELVIS PRESLEy 
REVIVAL BAND. Video z  vystoupení na  plese 
SŠIS lze shlédnout na  stránkách youTube.com 
pod názvem HOLIDAy EXPRESS – opravdu živá 
hudba?

Závěrem lze snad jen vyslovit přání, aby se 
způsob provozování hudby, tak jak ji produkuje 
Holiday Express, na našich pódiích již neobjevil.

Jan Zeifart

RůZNÉ VÝKONY HUDEBNíKů NA pLESECH

ČOKOLÁDOVÝ pUK ZůSTAL 
V ČECHÁCH

Nejúspěšnějším družstvem v  končící hoke-
jové sezoně byla letos přípravka - 4. třída. Její 
mistrovská soutěž byla v  tomto ročníku poprvé 
kombinovaná. Půl sezony se hrály turnaje v mini-
hokeji vždy za účasti tří týmů, ve druhé části do-
šlo na  velký hokej. V  minihokeji prohrála naše 
přípravka jen třikrát, dvakrát s Novým Bydžovem 
a  jednou s  Vrchlabím. Ve  velkém hokeji však 
všechny své soupeře porazila a obsadila tak první 
místo v neoficiální tabulce soutěže.

Vladimír Hušek

ÚSpěšNÁ HOKEJOVÁ pŘípRAVKA

SOKOLOVÉ VšECH VěKOVÝCH KATEgORIí SE pOMALU SLÉTAJí
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Mezinárodní hokejový turnaj „O  čokoládový 
puk“ vyhráli na začátku března ve Dvoře Králové 
mladší žáci z Nového Jičína, kteří si ve finále po-
radili s týmem Kralup. Bronz si odvezly Krkonoše, 
na kvalitní finský tým Vaajakoski Pelikaanit zbylo 
čtvrté místo. Dvoudenní turnaj provázela vyni-
kající atmosféra, umocněná účastí početných 
fanklubů všech osmi zúčastněných týmů. Do pěk-
ného rámce turnaje zapadli kvalitní rozhodčí, 
neúnavný hlasatel, pohotová časomíra, zdravotní 
služba nebo sektor s občerstvením pro hráče i ro-
diče. „Třeba Finové byli moc spokojení, na oplát-
ku teď chtějí oni pozvat nás,“ prozradil hlavní 
organizátor a  trenér domácích Tomáš Lagutin. 

Výsledky:
Tabulka základní skupiny A
1. Kralupy 6:2 / 5
2. Krkonoše 5:6 / 4
3. Dvůr/Jaroměř 6:5 / 3
4. Lomnice 3:7 / 0

Tabulka základní skupiny B
1. Nový Jičín 14:5 / 6
2. Vaajakoski 9:5 / 4
3. WING 49 CZ 3:9 / 1
4. Choceň 5:12 / 1

O konečná umístění
O 7. místo Dvůr/Jaroměř - Lomnice 3:4 SN
O 5. místo Choceň - WING 49 CZ 1:0 SN
O 3. místo Vaajakoski Pelikaanit - Krkonoše 1:2

Finále Kralupy - Nový Jičín 0:5

Individuální ocenění
Nejlepší brankář - Ondřej Vítek (HC Buldoci Dvůr 
Králové/Jaroměř)
Nejlepší obránce - David Šimíček (HC Nový Jičín)
Nelepší útočník - Jesse Väyrynen (Vaajakoski)
Talent turnaje - Jonáš Marek (HK Kralupy)

Petr Záliš

Je všeobecně známo, že letos slaví sokolská 
organizace 150 let od svého založení. Sokolové 
se připravují oslavit tento svátek především 
pořádáním sletových vystoupení po  celé re-
publice.

Oficiálně byl v  pořadí již XV. všesokolský 
slet zahájen 10. března 2012 slavnostním 
shromážděním v Karolinu za účasti ústavních 
činitelů a  sokolů. Vyvrcholením oslav bude 
XV. všesokolský slet v  Praze, který se bude 
konat v  prvním červencovém týdnu. Do  té 
doby představí dvorští sokolové své nacvičené 
skladby veřejnosti již 28. dubna na okrskovém 
sletu ve  Dvoře Králové n. L. Další vystoupení 
jsou plánována v Novém Hrádku, Hradci Krá-

lové, Pardubicích, Jičíně a  Turnově. Ve  Dvoře 
nacvičuje stovka cvičenců 8 ze 14 sletových 
skladeb. Sokolské sletové skladby jsou určeny 
pro cvičence každého věku, nejmladším cvi-
čencům jsou 2 roky a nejstarším 80 let. 

Kromě sletu čeká dvorské sokolíky v dubnu 
župní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu, 
zahájeny budou atletické soutěže. V květnu se 
gymnastická družstva zúčastní MČR v  Team 
– Gymu. Budeme rádi, když nás přijdete pod-
pořit!

Všechny uvedené aktivity budou probíhat 
také díky podpoře města. Děkujeme.

P. Špatenková
TJ Sokol Dvůr Králové n. L.

Nácvik sletové skladby malých školáků - sokolů Autor: Pavlína špatenková 

Hokejisté přípravky se svým realizačním týmem: 
Shora zleva trenér brankářů P.  Nosek, trenéři J. Vognar 
a J. Kejzar a vedoucí družstva L. Hynek, pod nimi M. Vo-
děrek, J. Vognar, O. Hamerský, Z. Nezbeda a  T. Hynek, 
v další  řadě jsou J. Háze, M. Hak, M. Holub, D. Knutson, 
M. Šévl, M. Fišer a J. Mistr. Leží brankáři P. Nosek a O. Vítek
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Účastníci vernisáže si prohlíží jednu z mnoha zajímavostí, které výstava Mezníky v krajině 
F.A. Šporka nabízí - tisky ze Šporkovy knihovny Foto: Karolína Dontová

Letos se v zoo opět objevily mašinky, ale jen v klasické části zoo, jízdné je 35 Kč. Celo-
roční nepřenosná permanentka do zoo pro dospělého stojí 990 Kč. K výběhům žiraf, 
velbloudů a nosorožců se dostanete pěšky do začátku letní sezóny.  Foto: K. Sekyrková

Ve středu 21. března promítali Lucie Kovaříková a Michal Jon (vpravo) v knihovně Slavoj 
jednu ze svých cyklocest - tentokráte po  Patagonii. Po  promítání se mohli diváci ptát 
na praktické i zvídavé věci ohledně cyklocestování. Foto: K. Sekyrková

V pátek 23. března 2012 začala oprava hráze podharťského rybníka. rybník by měl být 
vyčištěný a opravený do poloviny června. Foto: K. Sekyrková

Dětská porota Juniorfilmu - za členy byli vybráni žáci základních škol.
 Foto: Sylvie Černotová, DDM Jednička

V sobotu 24. března 2012 uplnyulo 113 let od narození r. A. Dvorského. Vedení měs-
ta a  zástupci kulturních zařízení uctili jeho památku položením kytic na  jeho hrob 
ve středu 21. března. Foto: K. Sekyrková

Kurzy keramiky jsou v DDM Jednička dostupné pro širokou veřejnost i mimo všední dny. 
Téma je volné a odborník - Sylvie Černotová - po ruce. Foto: K. Sekyrková

Volfovo rodinné loutkové divadlo se v proběhlé divadelní sezóně přejmenovalo na 
„Zvoneček“. Ve Špýcharu bylo vždy v neděli odpoledne hlediště plné dětí, představení 
trvají až do konce dubna, vstupné dobrovolné. Foto: K. Sekyrková


