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Jednou z prvních aktivit nového vedení měs-
ta je založení komise rady města pro cestovní 
ruch. Podobná komise tu v  minulých letech ne-
působila. Vedle představitelů města a úřadu jsou 
jejími členy i zástupci místních nejvýznamněj-
ších subjektů působících v oblasti cestovního 
ruchu (ZOO Dvůr Králové, a.s., Penzion Za vodou, 
SŠIS, městské muzeum). 

Na  svém prvním jednání ve  středu 16. února 
komise projednala náplň své činnosti na rok 2011 
a  začala pracovat na  vytváření nových produktů 
v  oblasti cestovního ruchu. Společným cílem je 
využití místního potenciálu města a jeho okolí 
pro rozvoj cestovního ruchu.

Podobné téma měla i schůzka vedení města 
s ředitelkou zoo a zástupci místních podnikatelů 
ve službách, která se konala jen o dva dny pozdě-
ji. Všichni přítomní se shodli na tom, že Dvůr 
Králové nad Labem a jeho blízké okolí má ná-
vštěvníkům a  turistům určitě co nabídnout. 
Stávající potenciál je však nedostatečně využit. 
Společně hned bylo vytipováno několik drob-
ných i  dlouhodobějších záměrů, které mohou 
cestovní ruch ve městě podpořit. Prvním důle-
žitým krokem bude připravovaný workshop 
na téma atraktivity a služby v cestovním ru-
chu ve Dvoře Králové nad Labem. 

Vedení města

MĚSTO BUDE AKTIVNĚ 
PODPOROVAT ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

Připomenutí vzácného životního jubilea pro-
běhlo ve středisku Diakonie ČCE ve Dvoře Králové, 
kde paní Mrkvičková již deset let žije. Patří mezi 
klienty domova, v němž je poskytována seniorům 
potřebná pomoc. 

Paní Mrkvičková se narodila v  roce 1906 
ve  Dvoře Králové jako první ze tří sourozenců. 
Vyučila se dámskou krejčovou a  toto řemeslo 
ji provázelo celý život. Dostávala se díky němu 
do  kontaktu s  mnoha lidmi, kterým šila šaty 
na  zakázku. Oslavenkyně také vděčně vzpomíná 
na  hezké manželství, ve  kterém prožila se svým 
o 12 let starším manželem celých 48 let.

Snahu o  dobré vztahy s  druhými lidmi pova-
žuje za podstatný rys svého života: „Ono se nám 
hned lépe žije, když se snažíme s  lidmi vycházet 

v dobrém,“ vysvětluje. Celý život se zajímá o dění 
ve svém okolí, pravidelně čte noviny, sleduje tele-
vizi a těší se z návštěv svých blízkých. 

„Paní Mrkvičková obdarovává lidi úsměvem, 
na svůj věk se těší dobré kondici a k životu se snaží 
stále přistupovat v rámci svých možností aktivně,“ 
shrnuje ředitel královédvorského střediska Diako-
nie ČCE Zdeněk Hojný.

Ve  stejný den slavila své 99. narozeniny také 
paní Zdeňka Krtičková. 

Společné oslavy se kromě dalších klientů a za-
městnanců Diakonie zúčastnili zástupci měs-
ta Dvůr Králové nad Labem v  čele se starostkou 
Mgr. Editou Vaňkovou.

Mgr. Zdeněk Hojný 
ředitel střediska Diakonie ČCE ve Dvoře Králové 

V DIAKONII ČCE SE SLAVILY 105. A 99. NAROZENINY

JAK JE TO (OPRAVDU) 
S DLAŽEBNÍMI KOSTKAMI?

Vzhledem ke  skutečnosti, že se neodkladně 
blíží pokračování akce „Rekonstrukce náměstí 
T. G. Masaryka a přilehlých ulic J. Hory a Palackého“ 
a zároveň se množí dotazy, jak je to ve skutečnosti 
s používanými materiály, podáváme v této věci po-
drobnější informace. 

Vlastní projekt byl na základě zadání zpracován 
tak, že bude v  maximální možné míře (a  to i  z  fi -
nančních důvodů) využit stávající materiál - tedy 
vápencové, pískovcové a žulové kostky od velikosti 
16 až po  chodníkovou mozaiku. Po  mnoha zása-
zích byly tyto materiály zásadně promíchány.

I přes to jsme se při vlastním zadání, dopraco-
vání projektové dokumentace a zahájení prací do-
mnívali, že stávajícího dlažebního materiálu bude 
dostatek a  jednotlivé plochy budou zhotoveny 
v  maximálně možném rozsahu vždy z  jednoho 
druhu materiálu. Bohužel, bez ohledu na dříve pro-
vedené „odborné odhady“, je vlastní „výtěžnost“ 
ještě menší, než se předpokládalo.

Z výše uvedených důvodů bylo proto v souladu 
s požadavky památkářů navrženo, závazně odsou-
hlaseno a  potvrzeno použít stávajících materiálů 
s případným minimálním užitím materiálů nových. 
Spolu s tím bylo rozhodnuto o jejich, jak z hlediska 
různorodosti, tak stáří, „nahodilém“ míchání!

K otázce „nové mozaiky“ v ulici J. Hory je tře-
ba uvést, že vzhledem ke  striktnímu požadavku 
památkářů vrátit i  tyto chodníky do  „pískovcové 
mozaiky“, bylo započato dláždění z  „nového ma-
teriálu“. Ten však  po  několika zimních týdnech 
vykázal u jednotlivých kostiček značnou nekvalitu. 
Zhotovitel tuto reklamaci uznal (jeho dodavatel se 
přiznal k  částečnému nekvalitnímu plnění) a  tato 
část dodávky bude vyměněna.

Odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

Oslavenkyně paní Růžena Mrkvičková (vpravo) a Zdeňka Krtičková, která slavila 99. narozeniny.  Foto: Bedřich Machek

NEJSTARŠÍ OBYVATELKA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
PANÍ RŮŽENA MRKVIČKOVÁ OSLAVILA VE STŘEDU 16. ÚNORA ÚCTYHODNÉ 105. NAROZENINY.
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O D B O R Y  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  I N F O R M U J Í …O D B O R Y  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  I N F O R M U J Í …

NABÍDKA VOLNÝCH BYTŮ
Město Dvůr Králové nad Labem nabízí k pro-

nájmu dva volné byty. Byt v čp. 2904 v ul. Edu-
arda Zbroje je dispozičně řešen jako 1+0 o celko-
vé výměře 36,99 m2, byt v čp. 35 ve Verdeku je 
dispozičně řešen jako 2+1 o celkové výměře 52,98 
m2. Oba byty se nabízejí formou tzv. obálkové 
metody, ve  které je při splnění podmínek jedi-
ným kritériem výše nabídnutého měsíčního ná-
jemného. Bližší informace získáte na úřední desce 
městského úřadu, na www.mudk.cz nebo přímo 
na odboru rozvoje, investic a majetku města.

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

NABÍDKA VOLNÉHO 
NEBYTOVÉHO PROSTORU

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí k  pro-
nájmu nebytový prostor č. 2 v  čp. 2958 v  ul. 
Štefánikova ve  Dvoře Králové nad Labem (nová 
zástavba ve  Strži, u  hlavní silnice směrem k  zoo). 
Prostor má celkovou výměru 80,42 m2, min. cena 
nájemného pro výběrové řízení byla radou města 
stanovena na 400,- Kč/m2/rok vč. uplatnění mezi-
ročního infl ačního růstu. Kritérii výběru je nabíze-
ná cena a využití nebytového prostoru. Přihlášky 
do výběrového řízení se podávají na předepsaném 
formuláři nejpozději do  18.03.2011. Bližší infor-
mace získáte na  úřední desce městského úřadu 
pod č. zveřejnění 7/2011, popř. na  internetových 
stránkách města www.mudk.cz nebo na  odboru 
rozvoje, investic a majetku města. 

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

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ
Pro komplexnější představu o tom, jaké pro-

středky do každé obce plynou z daňových výno-
sů a na kolik tyto hodnoty může sama nějakým 
způsobem ovlivnit, je uveden níže stručný pře-
hled základních pravidel a  vazeb v  rozdělování 
jednotlivých druhů daní. 

Dle zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém urče-
ní výnosů některých daní územním samospráv-
ným celkům a některým státním fondům (zákon 
o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších 
předpisů každé obci zůstává: 

A  100% v obci vybrané daně z nemovitostí
B  100% daně z příjmu PO placené obcí samot-

nou 
Dále obci zůstává podíl z: 

C  1,50% z  celostátního hrubého výnosu daně 
z příjmu FO ze ZČ podle podílu počtu zaměst-
naců v obci k počtu zaměstanců v ČR

D  30% daně z příjmu FO SVČ, které mají na úze-
mí obce bydliště ke dni splatnosti záloh a k po-
slednímu dni zdaňovacího období u  výnosu 
daně

E  21,40% z celostátního hrubého výnosu:
  - DPH 
  - daně z příjmů PO 
  - daně z přímu FO ze ZČ 
  - daně z příjmu FO placené srážkou
F  21,40% z 60% celostátního hrubého výnosu:
  - daně z příjmu FO SVČ 

Procento, kterým se obec podílí na procent-
ní části výnosu příslušné daně dle bodů E a F, se 
vypočte jako součet procentních podílů následu-
jících kriterií: 

  1. Kriteria výměry katastrálních území obce
  2. Prostého počtu obyvatel v obci 
  3. Násobků postupných přechodů 

Ing. Martin Plecháč 
odbor rozpočtu a fi nancí (RAF)

ZÁLOHOVÝ LIST ZA VODNÉ 
A STOČNÉ OD VaK

Vážení odběratelé, pokud obdržíte zálohový 
list (ZL) za  vodné a  stočné od  společnosti VaK, 
doporučujeme postupovat stejně, jako když obdr-
žíte fakturu, tzn. vrátit ho této společnosti nej-
lépe doporučeným dopisem, nebo se dostavit 
na  odbor RIM, který odeslání zprostředkuje. 
K ZL přiložte vyplněný formulář, který je sou-
částí přílohy. 

Nezaplacením ZL se z právního hlediska 
nestáváte neplatičem. ZL jsou odběratelům 
zasílány zcela neoprávněně!!!

Odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)
vodohospodářské oddělení

• Dne 12. října 2010 město Dvůr Králové nad 
Labem ODSTOUPILO od nájemní smlouvy ze dne 
1. 2. 1994 ve  znění jejich dodatků a  změn uza-
vřených mezi městem Dvůr Králové nad Labem 
a společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králo-
vé n. L., spol. s r. o. (VaK). Důvodem tohoto kroku 
byly zejména závažné nedostatky v provozování 
vodohospodářského majetku, které ve své zprávě 
potvrdil i zpracovatel technického auditu.

• V souladu s ustanovením § 349 odst. 1 ob-
chodního zákoníku nájemní smlouva zanikla oka-
mžikem doručení do dispoziční sféry společnosti 
VaK.

• Žaloba o zneplatnění tohoto úkonu, kterou 
podala společnost VaK, nemá odkladný účinek. 

• Z tohoto vyplývá, že v současné době spo-
lečnost Vodovody a kanalizace nemá platnou ná-
jemní smlouvu.

• V  dopise ze dne 13. 10. 2010 se společnost 
VaK zavázala nadále činit vše potřebné pro zajiš-
tění dodávek pitné vody a  odvádění odpadních 
vod.

• Město Dvůr Králové nad Labem intenzivně 
pracuje na založení vlastní provozovatelské spo-
lečnosti, která převezme provozování vodovodů 
a  kanalizací ve  Dvoře Králové nad Labem ihned 

AKTUÁLNÍ STAV A FAKTA O PROVOZOVÁNÍ 
VODOVODŮ A KANALIZACÍ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

po ukončení platnosti povolení k provozování vo-
dovodů a kanalizací ve Dvoře Králové nad Labem 
stávající soukromé společnosti, VaKu.

• O  záměru založení vlastní provozovatelské 
společnosti města již zastupitelstvo rozhodlo 
usnesením ze dne 16. 12. 2010.

• Při březnovém zasedání budou zastupitelé 
schvalovat založení této nové obchodní společ-
nosti. Ing. Ivo Hubený, odbor RIM

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Kompostér
(prosím, zaškrtněte)

plastový o objemu 400 l

větší komunitní kompostér pro … osob

dřevěný o objemu ……. (prosím, doplňte)

KOMPOSTÉRY
Vážení spoluobčané, pokud jste si objedná-

vali plastový o objemu 400 l nebo dřevěný kom-
postér, dostavte se v  pondělí 14.3. (8.00-13.00 
hod. a  14.30-17.00 hod.) nebo ve  středu 16.3. 
nebo 23.3.2011 (8.00-11.00 hod. a  12.30-17.00 
hod.) na MěÚ, odbor ŽP (náměstí T. G. Masaryka 
59, č. dveří 12), k podpisu nájemní smlouvy. S se-
bou přineste občanský průkaz a  parcelní číslo 
pozemku, na  kterém bude kompostér umístěn. 
Pokud Vám žádný z výše uvedených termínů ne-
vyhovuje, lze dohodnout jiný termín telefonicky 
na  tel. č. 499 318 121 nebo e-mailem na adrese 
sirkova.eva@mudk.cz.

V případě, že jste si kompostér ještě neobjed-
návali a máte o něho zájem, odevzdejte prosím 
vyplněný kupón na podatelnu městského úřadu 
(nám. T.G. Masaryka 38), odbor životního prostře-
dí (nám. T.G. Masaryka 59) nebo na městské infor-
mační středisko (náměstí T.G. Masaryka 2). Kupón 

lze vyplnit i  v  elektronické podobě na  www.
mudk.cz a odeslat na e-mailovou adresu sirkova.
eva@mudk.cz.

Termín dodání kompostérů: do  30. dubna 
2011.

Kompostéry budou poskytovány do  vyčer-
pání zásob. Přednostně budou kompostéry po-
skytnuty občanům, kteří ještě žádný kompostér 
od města pronajatý nemají.

Občané, kteří již mají podepsané smlouvy 
z  měsíce ledna a  února, si již mohou dřevěné 
kompostéry vyzvednout ve sběrném dvoře v Sei-
fertově ulici, plastové kompostéry budou připra-
veny k vyzvednutí od 4.3.2011.

Projekt je realizován s podporou dotace zís-
kané od Královéhradeckého kraje.

Ing. Eva Šírková,
odbor životního prostředí (OŽP)

Do  I. ročníků základních škol zřízených měs-
tem Dvůr Králové nad Labem proběhly pro školní 
rok 2011/2012 zápisy ve dnech 9. a 10. února letoš-
ního roku. K zápisům se dostavilo celkem 191 dítě; 
z  tohoto počtu žádají rodiče pro 34 dětí odklad 
povinné školní docházky.

Do Základní školy 5. května přišlo k zápisu 37 
dětí (z  toho požádáno o  odklad školní docházky 
pro 9 dětí), bude zde otevřena jedna první třída. 
Do  Základní školy Podharť se dostavilo k  zápi-
su 47 dětí (z  toho bude odklad školní docházky 

VÝSLEDKY ZÁPISŮ DO I. ROČNÍKŮ 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

u 3 dětí), ve škole budou otevřeny dvě první třídy. 
Do Základní školy Schulzovy sady přišly celkem 
k zápisu 84 děti (z tohoto počtu žádají rodiče u 19 
dětí o  odklad školní docházky), ve  škole budou 
otevřeny tři první třídy. K zápisu do Základní školy 
Strž se dostavilo 20 dětí + 3 děti do odloučeného 
pracoviště v Žirči (z toho jsou předpokládané od-
klady pro 1 dítě ze Strže + 3 děti ze Žirče), bude 
otevřena jedna třída ve Strži.

Milena Bláhová
odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)
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ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB 
V MĚSÍCI ÚNORU
www.tsdvur.cz

• Také v  tomto mě-
síci se pracovníci 
na  všech úsecích po-
díleli na úklidu sněhu 
a zmírnění následků mrazivého počasí. Průběž-
ně s tím, jak klimatické podmínky dovolily, vy-
konávali práce typické pro toto období. 

• Např. na úseku zeleně dokončili tvarování 315 
kulových korun řezaných stromů, tvarova-
li živé ploty v  ul. Bezručova, Slovany, Fibicho-
va, Čechova, 5. května, u autobusového nádra-
ží a v parku Schulzovy sady, kde současně pro-
vedli průklest keřů.

• Na Slovanech upravili podél Labe břehový po-
rost.

• Na městském hřbitově provedli odstranění su-
chých a slabých neperspektivních stromů.

• Ve Školní ulici u jídelny uskutečnili probírku ná-
letových dřevin a tím započali práce na terén-
ních úpravách, které zde budou pokračovat 
v dalších měsících.

• V sobotu 12. února jsme byli upozorněni měst-
skou policií na poškození 5 stromů neznámým 
pachatelem. Jednalo se o 5 jasanů rostoucích 
v ul. Zátopkova. Rozsah poškození kmenů byl 
značný, proto jsme byli nuceni stromy pokácet.

• Pracovníci na úseku elektro průběžně opravo-
vali poruchy veřejného osvětlení, dále instalo-
vali v  ul. Přemyslova novou lampu veřejného 
osvětlení, ta stávající byla poškozena při do-
pravní nehodě.

• Zaměstnanci na úseku údržby komunikací opa-
kovaně opravovali výtluky na  komunikacích, 
např. v  ul. Macharova, Palackého, Na  Karlově, 
Pod Lesem, ve Zboží, v Žirečské Podstráni.

• Po oblevě v první půlce měsíce zahájili mecha-
nické čištění hlavních chodníků od  posypové 
drti, zbytků listí a psích exkrementů, a to přede-
vším v ul. 17. listopadu, v ul. Legionářská, v Tyr-
šově ul., v  Heydukově ul., Jaroměřské, na  ná-
břeží Ed. Beneše, ve Štefánikově ul., 5. května, 
28. října, v ul. Smetanova až k Lipnici atd.

• Průběžně opravovali výtluky v  průjezdu sta-
veništěm na nám. TGM a zároveň zde doplnili 
kostky v chodnících.

• Pokračovali ve  vyklízení zahrádkářské kolonie 
v Sylvárově.

• Provizorně opravili zničené zábradlí na  konci 
ul. Presslova u Hartského potoka.

• Ve  spolupráci s  odborem ŽP rozmístili nové 
kontejnery na drobný elektroodpad.

Sezóna na zimním stadionu končí 19. 3. 2011.

Jiřina Kubíčková
asistentka ředitele TSM

MÁTE ZAJIŠTĚNOU POPELNICI  
NEBO KONTEJNER PRO VAŠI NEMOVITOST?
POKUD NE, UČIŇTE TAK CO NEJDŘÍVE – BUDOU PROVÁDĚNY DŮSLEDNÉ KONTROLY!

V  našem městě platí obecně závazná vy-
hláška č. 2/2009, kterou se stanovuje poplatek 
za  komunální odpad (dále jen vyhláška). Tato 
vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, 
které pobývají na území města. 

Dle vyhlášky poplatníkem je každá fyzická 
osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. 
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde 
vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve kte-
ré vzniklo společenství vlastníků jednotek, je plát-
cem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje 
na  jednotlivé poplatníky. Plátce poplatku má 
ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní 
tím, že správci poplatku doručí prohlášení plátce 
poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze 
č.1 k této vyhlášce, do 30 dnů ode dne, kdy se stal 
plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná 
pro výpočet výše poplatku. 

Poplatek zahrnuje svoz a likvidaci zbytko-
vého komunálního odpadu, poskytnutí sběr-
né nádoby, využití kontejnerů na  separova-
ný sběr papíru, skla a  plastů a  odkládání ne-
bezpečného, objemného a  zahradního odpa-
du ve sběrném dvoře nebo při mobilním svozu.

Správu poplatků provádí Městský úřad Dvůr 
Králové nad Labem, odbor rozpočtu a  fi nan-
cí (bližší informace podá paní Janečková na  tel.: 
499 318 109).

Při kontrole bylo zjištěno, že někteří vlast-
níci nemovitostí dosud nesplnili ohlašova-

cí povinnost, tzn. že nemají přihlášen svoz 
komunálního odpadu pro svoji nemovitost 
a neplatí poplatek za komunální odpad. Upo-
zorňujeme tyto vlastníky, že městský úřad bude 
v  příštích měsících provádět důsledné kontro-
ly zaměřené na  to, zda všichni plátci poplatku 
splnili svoji ohlašovací a  registrační povinnost 
a  zda každá nemovitost má zajištěnou nádobu 
na  zbytkový odpad. Vyzýváme tímto vlastní-
ky, kteří tak dosud neučinili, aby vyplnili pro-
hlášení plátce poplatku (viz níže) a  odevzdali 
jej neprodleně na městský úřad, odbor rozpočtu 
a fi nancí, paní Janečkové, která zajistí přihlášení 
ke  svozu a  zároveň vydá poukázku na  nádobu. 
Vlastníkům nemovitostí, kteří tak učiní sami 
bez vyzvání nejpozději do  31.3.2011, nebu-
dou za  porušení vyhlášky ukládány žádné 
sankce ani nebude poplatek vymáhán zpět-
ně. Po tomto datu již budou sankce uplatňo-
vány (dle zákona o přestupcích je možno uložit 
pokutu až do výše 30.000,- Kč).

Vlastníci a  správci nemovitostí, kteří měli 
v  minulosti uzavřenou „Smlouvu o  likvidaci 
směsného komunálního odpadu“ s Technickými 
službami města a mají pro svoji nemovitost zajiš-
těnou nádobu na zbytkový komunální odpad, se 
automaticky považují za  zapojené do  systému 
stanoveného vyhláškou.

Ing. Eva Šírková 
odbor životního prostředí (OŽP)

Objem sběrné nádoby 

Frekvence svozů

1 x za 7 dní 1 x za 14 dní
(lze objednat pouze pro 1 až 6 poplatníků u plátce)

110 l, 120 l
110 l, 120 l s vynáškou
1100 l nelze objednat

Náležitosti „Prohlášení plátce poplatku“ (bytové domy, rodinné domy):

a) ÚDAJE O PLÁTCI

• Jméno a příjmení / název ; datum narození / IČ; 

•  Adresa / sídlo: ulice; číslo popisné; číslo orientační; obec; PSČ

b) ÚDAJE O NEMOVITOSTI (BYTOVÝ DŮM, RODINNÝ DŮM, REKREAČNÍ STAVBA, JINÉ)

•  Číslo popisné:

•  Počet poplatníků:

c) VÝŠE POPLATKU

•  Počet sběrných nádob pro nemovitost. Plátce vyplní počet sběrných nádob určeného 
objemu a frekvenci svozu:

ŠETŘENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK 
DOMÁCNOSTÍ

Oznamujeme vám, že Český statistický úřad 
organizuje v  roce 2011 šetření o  životních 
podmínkách domácností v  ČR, které navazuje 
na  předchozí ročníky tohoto šetření. Šetření se 
uskuteční od 19. února do 15. května 2011. Pra-
covníci zapojení do šetření se budou prokazovat 
průkazem tazatele a příslušným pověřením, které 
jim vydá Český statistický úřad, anebo průkazem 
zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích  zpracování je 
zaručena anonymita zjištěných údajů podle přís-
ných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o  státní 
statistické službě.

Kateřina Červená
odbor všeobecné vnitřní správy (VVS)

Počínaje třetím zasedáním zastupitelstva 
města (10. 3. 2011) bude celý průběh zase-
dání nahráván a  následně zveřejňován 
na  internetových stránkách města (www.
dvurkralove.cz). Zvukový záznam pořizo-
vaný z  jednání zastupitelstva města bude 
dostupný v sekci Orgány města -> Zastupitel-

10. BŘEZNA 2011 • OD 15 HODIN • SÁL HANKOVA DOMU 
3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

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

stvo města. Vystoupení občanů města v dis-
kusích bude podléhat podepsání souhlasu se 
zveřejněním. V  případě, že souhlas nebude 
udělen, tato část záznamu bude odstraněna. 

Ing. Ondřej Samek
vedoucí odboru informatiky (OI)

ZÁZNAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA NA INTERNETU

PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE Č. 2/2009
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Strážník napaden za  bílého dne!  Za  ránu 
pěstí do  arestu! V  nočních ulicích není bez-
pečno! Takovými a podobnými titulky by jistě 
leckteré bulvární noviny rády uvedly zprávy 
o případech napadení strážníků. Nám postačí 
nadpis bez nádechu senzace.

ÚTOK NA ÚŘEDNÍ OSOBU, TREST-
NÝ ČIN, PŘEČIN NEBO ZLOČIN?

Protože v nedávné době došlo ve Dvoře Králo-
vé nad Labem v krátkém časovém rozmezí hned 
ke dvěma fyzickým útokům na strážníky MPDK při 
výkonu jejich pravomoci, také proto, že jsou tyto 
skutečnosti v  současné době šetřeny a  posuzo-
vány orgány činnými v  trestním řízení, zejména 
však proto, že se v těchto případech může jednat 
o trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu ve-
řejné moci a úřední osoby, připomínáme paragra-
fové znění trestního zákoníku. 

ZÁKON Č. 40/2009, TRESTNÍ ZÁKONÍK…
Hlava X: Trestné činy proti pořádku ve věcech ve-
řejných
Díl 1: Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu 
veřejné moci a úřední osoby

§ 325 Násilí proti úřední osobě

(1) Kdo užije násilí a) v úmyslu působit na výkon 
pravomoci úřední osoby, nebo b) pro výkon 
pravomoci úřední osoby, bude potrestán od-
nětím svobody až na čtyři léta.

(2) Odnětím svobody na  šest měsíců až šest let 
bude pachatel potrestán a) spáchá-li čin uve-
dený v odstavci 1 se zbraní, b) ublíží-li takovým 
činem jinému na zdraví, nebo c) způsobí-li ta-
kovým činem větší škodu.

(3) Odnětím svobody na  tři léta až dvanáct let 
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 a) těžkou újmu na zdra-
ví, nebo b) škodu velkého rozsahu.

(4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude 
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvede-
ným v odstavci 1 smrt.

(5) Příprava je trestná.

Na vysvětlenou. Trestné činy se dělí na přečiny 
a zločiny.

Co jsou to přečiny?
Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy 

a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon sta-
noví trest odnětí svobody s  horní hranicí trestní 
sazby do pěti let.

Co jsou to zločiny?
Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou 

podle trestního zákona přečiny; zvlášť závažnými 
zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní 
zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně deset let.

Více také na  stránkách Krkonošského deníku 
- http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/straz-
nici-se-setkavaji-s-agresi20110207.html.

VE ZKRATCE
KONTROLY PODÁVÁNÍ ALKOHOLU…

...provedla MPDK od  začátku nového roku 
v  řadě královédvorských restauračních podniků, 
kde kontrolovala zejména podávání alkoholu 
osobám mladším 18 let. Kontroly probíhaly buď 
zcela v režii MPDK, nebo ve spolupráci s místním 
Obvodním oddělením Policie ČR, orgánů sociální 
péče. V namátkových kontrolách bude MPDK po-
kračovat bez omezení jak samostatně, tak v sou-
činnosti s dalšími orgány.

CENÍK
Za loňský rok převezli strážníci MPDK více jak 

dvacet osob na  protialkoholní záchytné stanice, 
převážně do PAZS Hradec Králové a v několika pří-
padech i na PAZS v Pardubicích. Opatření k převo-
zu podnapilé osoby do specializovaného zařízení 
jsou nákladnou činností, která je hrazena z  pro-
středků MPDK. Mimo jiné proto, aby se tato situace 
změnila, vzniká tzv. ceník úkonů městské policie, 
zahrnující mimo poplatku za převoz na PAZS na-
příklad také poplatky za přiložení TBZOV (botička), 
za odchyt zvířete a sběr kadáveru nebo za odtah 
vozidla. V  nejbližších týdnech bude tento ceník 
uveden do  praxe a  v  konkrétních případech bu-
dou strážnicí předávat přestupcům i složenky.

KONZUMACE ALKOHOLU 
NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH… 

…je problémem, se kterým se nepotýká jen 
naše město. Situaci by měla pomoci změnit při-
pravovaná obecně závazná vyhláška, zakazující 
konzumaci na  veřejném prostranství, respektive 
na vybraných konkrétních místech, v okolí někte-
rých budov či v určeném čase. 

ŽE BY ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM ZVÍTĚZIL?
Jak to tak vypadá, změna zákonných ustanove-

ní o označování úseku, kde strážníci provádějí mě-
ření rychlosti, je na spadnutí. Když vše dobře do-
padne, zmizí ze silnic ty nesmyslné značky, které 
„radí“ řidičům, kde musí jet pomalu a kde naopak 
mohou „šlápnout na plyn“.

CHODNÍK JAKO PARKOVIŠTĚ
Kdysi jsem napsal: „Slovo chodník je bez-

pochyby odvozeno od  slov „chůze“ či „chodit“. 
Vzniklo mimo jiné i  proto, že chodci potřebovali 
pojmenovat ono bezpečné místo, kudy mohou 
chodit neohrožování různými vozidly. Ať už to byly 
kočáry tažené koňmi, nebo moderní vozidla mo-
torová. Těm vždy byla, je a bude pro jízdu i postá-
vání určena silnice…“

Po  sedmi letech se k  těmto slovům vracím 
zejména proto, že řada řidičů si je k  srdci nevza-
la a  neustále se snaží parkovat zčásti nebo zcela 
na chodnících, jedno zda na starých či na nových, 
bez ohledu na  to, že po  těchto často procházejí 
chodci. Pro konkrétní případy nemusíme chodit 
daleko, stačí zajít do Jiráskovy nebo Komenského 
ulice. A protože domluvy zcela zjevně nestačí, při-
bude blokových pokut!

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

„Na  svatého Tomáše oraniště jsou jak kaše.“ 
Zbývá jen přání, aby „jak kaše“ nebyl žádný chod-
ník, ani žádná silnice.

Bc. Jindřich Hauke, určený strážník MPDK

Po deseti letech opět nastal čas, kdy je nutné 
provést sčítání lidu, domů a bytů. Tomuto sčítání 
podléhá každá fyzická osoba s  trvalým nebo 
povoleným přechodným pobytem na  území 
ČR. Dále sčítání podléhá každý dům určený pro 
bydlení a  byt – včetně neobydlených. Rozhod-
ným okamžikem pro zjištění všech údajů byla 
stanovena půlnoc z  pátku 25. března na  sobotu 
26. března 2011. Podrobné informace vám sdělí 
sčítací komisaři, kteří vás v období od 7.3.2011 
-  25.3.2011 do  18.00 hodin navštíví a  předají 
vám sčítací formuláře a obálku, do které vložíte vy-
plněné formuláře. Dále se s vámi domluví na pře-
dání vyplněných formulářů, které by se měly sbírat 
v období od 26.3.2011-14.4.2011. Máte několik va-
riant, jak vyplněné formuláře předat: 

-  osobně sčítacímu komisaři jako volné listy 
nebo v obálce, kterou vám na vyžádání vydá 
komisař,

-  zaslat bezplatně ČSÚ poštou v obálce s před-
tištěnou adresou P.O.Boxu,

-  vyplnit je elektronicky (formuláře na www.sci-
tani.cz).

Zákon číslo 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů 
a  bytů, stanovuje povinnost fyzickým osobám 

poskytnout údaje potřebné pro sčítání a v přípa-
dě, že nebudeme spolupracovat, vystavujeme 
se řízení o přestupku a možné sankci až do výše 
10.000,-- Kč.

Jak poznáte sčítací komisaře? Sčítací komisař 
bude mít vystavený průkaz a předloží ho společ-
ně s občanským průkazem, dále na úřední desce 
města Dvůr Králové nad Labem, na  webových 
stránkách města Dvůr Králové nad Labem a  dal-
ších obvyklých místech bude od  4.3.2011 vy-
věšeno Oznámení o  sčítání, vymezení sčítacích 
obvodů, jmen, čísel průkazů a kontaktních údajů 
sčítacích komisařů působících na území obce. Tak-
že již dopředu si budete moci zjistit jméno a pří-
jmení vašeho komisaře a číslo jeho průkazky. V le-
tošním roce budete mít možnost poprvé vyplnit 
tyto formuláře elektronicky.

Veškeré informace o sčítání lidu jsou k dispozi-
ci na adrese www.scitani.cz, další informace najde-
te i na naší webové adrese www.mudk.cz.

Přeji vám dobrou spolupráci se sčítacím ko-
misařem a trpělivost při vyplnění formulářů, další 
možnost bude opět za 10 let…..

Jaroslava Kirschová
odbor všeobecné vnitřní správy (VVS)

BLÍŽÍ SE SČÍTÁNÍ LIDÍ, DOMŮ A BYTŮ

MC ŽIRAFA HLEDÁ MAMINKY
Hledáme šikovné maminky, které by se rády 

připojily k těm aktivním a pomáhaly nám při tvor-
bě programu a zajištění služeb ve všedních dnech. 
Naše řady prořídly díky návratům maminek do za-
městnání, a je tedy třeba zajistit fungování našeho 
mateřského centra i v budoucnu. Maminky, neče-
kejte pasivně na to, co vám někdo nabídne! Přijďte 
samy se svým návrhem, nápadem nebo pomocí! 
Centrum bude takové, jaké si ho samy vytvoříme. 
Program na březen naleznete v příloze KdeCo.

Kontakt: tel: 604 433 355, Mgr. Linda Mocová, 
Email: mczirafa.dknl@centrum.cz

http://mc-zirafa.wz.cz nebo www.mudk.cz

FINANČNÍ ODMĚNA
ZA DOPADENÍ PACHATELE

V  sobotu 12. února byla  městská policie 
upozorněna na  poškození 5 stromů neznámým 
pachatelem. Jednalo se o jasany rostoucí v ul. Zá-
topkova. Z  důvodu značného poškození kmenů 
bylo nutné stromy bezodkladně pokácet. K útoku 
vandalů došlo v období 5.-12.2.2011.

Rada města Dvůr Králové nad Labem 
vypsala fi nanční odměnu ve  výši 10.000 Kč 
za  poskytnutí informací, které povedou 
k  identifi kaci pachatele a  jeho následnému 
pravomocnému odsouzení. 

Obrátit se můžete na telefonní číslo 158 nebo 
na Městskou policii a Policii ČR ve Dvoře Králové 
nad Labem. Vedení města

Detail poškození kmene  Foto: archiv MěÚ
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ZMĚNA 
V PŘIJÍMÁNÍ NA GYMNÁZIUM

Vzhledem k rozhodnutí odboru školství Králo-
véhradeckého kraje o  povinnosti konání přijíma-
cích zkoušek na gymnáziích, které nám bylo ozná-
meno až na konci ledna, dochází ke změně pod-
mínek přijímacího řízení pro čtyřleté studium, 
tedy pro žáky z 9. tříd základních škol. Omlou-
váme se tímto všem zainteresovaným, že jsme jim 
na „Odpoledni otevřených dveří“ 12. ledna poskyt-
li jiné informace. Pro zájemce o šestileté studium 
se nic nemění.

V čem změna spočívá? Uchazeči, kteří nemě-
li na  všech třech posledních vysvědčeních (po-
loletí a  konec osmé třídy, pololetí devítky) pro-
spěch s  vyznamenáním, budou muset absolvo-
vat přijímací zkoušky. Pravidla přijímacího říze-
ní se tak sjednocují pro oba typy studia, šestile-
tý i čtyřletý. Také forma přijímacích zkoušek bude 
stejná. Zkoušky proběhnou z českého jazyka (dik-
tát a krátká slohová práce) a z matematiky v těchto 
termínech: v úterý 26.4. pro šestileté i čtyřleté stu-
dium, v pátek 29.4. jen pro čtyřleté studium.

Uchazečům, kterých se přijímací zkoušky týka-
jí, nabízíme z obou předmětů konzultace. Ty plá-
nujeme na středu 30. března a 6. dubna od 14:30 
na  gymnáziu. V  březnu proběhne konzultace 
z  matematiky pro žáky 7. tříd a  z  českého jazyka 
pro žáky 9. tříd, v dubnu tomu bude naopak.

RNDr. Vladimír Hušek

ZŠ SCHULZOVY SADY
Základní škola Schulzo-
vy sady, Dvůr Králové 
n.L. zve šesťáky z  města 
i okolí pro šk.rok 2011/12 
do  matematické třídy 
a třídy cestovního ruchu. 

Více informací na
www.zsschsady.cz.

ZŠ SCHULZOVY SADY 
STÁLÉ ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Jedním z hlavních úkolů ZŠ Schulzovy sady je 
zapojit co nejvíce žáků do  vědomostních, spor-
tovních a dalších soutěží. Nejprve probíhají škol-
ní kola v rámci tříd jednoho ročníku, odkud ti nej-
lepší postupují do okresních kol. Tam je už velká 
konkurence za  účasti žáků ze všech základních 
škol a gymnázií okresu.

Tradicí naší školy jsou výborná umístění 
v okresních a vyšších kolech soutěží. I letos nám 
naši olympionici udělali radost. Vynikající výsled-
ky jsou v chemické olympiádě, kde žáci Michal 
Tlamicha, Daniel Ondráček a  Markéta Malá 
obsadili první tři místa a soupeřům nedali vůbec 
žádnou šanci. I v matematické olympiádě se mů-
žeme pochlubit krásným 2. místem Michaela Pe-
tráčka. Výborné výsledky dosáhli žáci i v olympi-
ádě anglického jazyka. Tam získal  2. místo Jan 
Janovský a  3. místo  Radek Pozler. Podobně 
zasloužené 2. místo v  okresním kole dějepisné 
olympiády získal David Moravec. Všichni jme-
novaní olympionici postupují do krajského kola 
a my jim držíme palce k dalším dobrým výsled-
kům.

Úspěchy se nedostavily samy. Stojí za  nimi 
mnoho hodin každodenní dobré práce při vyu-
čování i v další přípravě pod vedením zkušených 
pedagogů. Všem žákům, kteří dobře reprezentují 
školu, patří naše uznání a poděkování.

Mgr. Josef Sedláček, ředitel školy

PROJEKT TŘI MAPY KRAJE 
F. A. ŠPORKA VRCHOLÍ

Pilotní projekt Gymnázia Dvůr Králové n. L. Tři 
mapy kraje F. A. Šporka, který je součástí celostát-
ního programu Kulturně historické dědictví, začal 
téměř souběžně se začátkem školního roku. Měl 
nás na  základě vlastních prožitků a  aktivit 
blíže seznámit s  touto fascinující osobností. 
V těchto dnech už všechna práce vrcholí. Rád bych 
stručně zrekapituloval průběh celé události pro 
lepší orientaci. 

Třídy 2.A a 4.C se rozdělily do pěti skupin. Je-
denáctého října jsme se vydali do  Kuksu „nasát“ 
autentickou atmosféru a natáčet naše vlastní fi lmy, 
které nás měly už v předstihu motivovat k pečlivé-
mu shromažďování informací a  maximální tvoři-
vosti. Do  sedmnáctého prosince jsme ještě měli 
čas podle potřeby dotočit další scény a vše tech-
nicky zpracovat, protože tohoto dne přijela naše 
odborná konzultantka Ing.  Jana Hnilicová, před-
sedkyně Asociace české videokultury MEDILOG, 
o. s. V lednu se dolaďovaly detaily. Třetího února 
letošního roku měly fi lmy premiéru pro studenty 
gymnázia v budově kina Svět. Nesmíme ovšem za-
pomenout ani na další průběžné aktivity výtvarné, 
počítačové a publicistické.

Chtěli byste se také blíže seznámit s projek-
tem anebo se pokochat tvůrčími schopnostmi 
našich studentů? Máte jedinečnou příležitost. 
Prezentace pro veřejnost proběhne ve  Špý-
charu patnáctého března od 17 hodin. Blíže vás 
seznámíme s podstatou celého projektu a uvidíte 
nejen fi lmy jednotlivých skupin, ale také premié-
ru fi lmu o fi lmu. Večer uzavře vyhlášení zajímavé 
soutěže, jejíž vítězové se stanou spolutvůrci jedné 
velké výstavy dvorského muzea. Více už neprozra-
dím... Michal Hroch, 2.A

ZŠ STRŽ - ORION FLORBAL CUP
Kvalifi kací o republikové fi nále skončila vel-

mi úspěšná reprezentace našich žáků ZŠ Strž 
v soutěži AŠSK Orion Florbal Cup.

Nejlepšího výsledku dosáhli naši mladší žáci. 
Ti po  postupu z  druhého místa na  okrsku doká-
zali své výkony zopakovat i  v  okresním kole, kde 
teprve na nájezdy prohráli ve fi nále se žáky ZŠ ná-
městí Míru Vrchlabí. Své dobré výsledky potvrdili 
v krajském fi nále, ve kterém dokázali zvítězit a po-
stoupit na republikovou kvalifi kaci, která se konala 
v naší tělocvičně ZŠ Strž 1. února 2011.  

V  této kvalifi kaci, ač oslabeni o  dva hráče 
základní sestavy (Procházka David a  Martin Hej-
na), sehráli dvě velmi vyrovnaná utkání. Nejprve 
podlehli pozdějšímu vítězi kvalifi kace ZŠ U  Školy 
Liberec 2 : 1, když vítěznou branku vstřelili naši 
soupeři až v samém závěru utkání. Ve druhém zá-
pase s žáky ZŠ T.G. Masaryka Kutná Hora si po celé 
utkání udržovali vedení a teprve v poslední minu-
tě utkání dvěma slepenými góly přišli o  vítězství 
a prohráli 3 :4.

Velmi pěkného výsledku dosáhli naši starší 
žáci, kteří po  překvapivém vítězství v  okresním 
kole své dobré výkony zopakovali i v krajském fi -
nále, kde nejprve porazili žáky Lepařova gymnázia 
Jičín   2 : 0 a  ZŠ Javornickou Rychnov nad Kněžnou 
4: 1. Po prohraném utkání se ZŠ Sever Hradec Krá-
lové  1 : 3 se vše rozhodovalo v posledním utkání 
se žáky ZŠ Červený Kostelec. Vítěz tohoto zápasu 
měl zajištěný postup na  republikovou kvalifi ka-
ci. Po velmi hezké kombinaci vstřelil Denis Kozák 
hned v úvodu utkání branku a toto vedení si naši 
žáci dokázali udržet téměř po celý zápas. Bohužel 
v posledních dvou minutách dvěma góly soupeř 
utkání otočil ve svůj prospěch a vítězstvím 2 : 1 si 
vybojoval postup na republikovou kvalifi kaci.

Naši chlapci tak skončili na  velmi pěkném 
3. místě.

Dobrého umístění dosáhly i naše starší žákyně. 
Po vítězství v okrskovém kole přesvědčivě dokáza-
ly zvítězit i v okresním kole. Bohužel v krajském fi -
nále svoje předešlé výkony nezopakovaly a po ne-
přesvědčivých výkonech v  jednotlivých utkáních 
nakonec skončily na 4. místě.

Všem zúčastněným žákům naší školy ZŠ Strž 
děkuji za úspěšnou reprezentaci.

Falta Miloslav a Mgr. Kacetl Vratislav, vedoucí družstev

ZŠ PODHARŤ 
VYSVĚDČENÍ VE VĚŽI

Naše první vysvědčení jsme v loňském roce do-
stávali v pyžamu. Moc se nám líbilo společné spaní 
ve škole, a proto jsme si zase vše zopakovali. Tento-
krát jsme předávání pololetního vysvědčení spojili 
i s pobytem na čerstvém vzduchu a pořádnou roz-
cvičkou. V 17:30 hodin jsme se s paní učitelkou a vy-
chovatelkou vydali do  kostela. Nevadilo nám ani 
mrazivé počasí. Pěkně jsme se zahřáli při zdolává-
ní schodů na věž kostela. Ve věži nám paní učitel-
ka rozdala vysvědčení a společně jsme si prohléd-
li večerní město. Obohatili jsme se novými poznat-
ky o původních obyvatelích věže a historii našeho 
města. Velkým zážitkem pro nás bylo vyzvánění 
zvonu. Děkujeme tímto panu Langfelnerovi, který 
nám umožnil prohlídku věže a ochotně se nás hned 
po příchodu ujal. Po krásných zážitcích jsme již po-
spíchali do tepla školy a na dobrou večeři. Společně 
jsme si ještě zadováděli a zalehli do připravených 
spacáků. Celý večer se nám moc líbil.

Žáci 2.B, paní učitelka Mirka Kubicová,
paní vychovatelka Milena Procházková

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



PLASTOVÁ OKNAPLASTOVÁ OKNA
LUŠTINEC LIBOR
REHAU SCHŰCO

TEL: 605 451 234
DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

V bývalé prodejně keramiky
ve spojovací ulici mezi kostelem 

a Šindelářskou věží

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

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 Králové,56 m2,centrum,u náměstí,nutná kompl.rekonstrukce  610.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Dvůr Králové,60 m2,pěší z.,ke kompl.rekonstrukci,vysoké stropy  649.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Trutnov,32 m2,Horní Předměstí u Alberta,zděný,2NP,ihned volný  599.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Dvůr Králové,34 m2,zděný,přízemí,u kostelíčka,výborný stav,volný  670.000,-Kč
-byt 1+1 OV Vlčkovice v Podkrk.,45 m2,2.p.,zděný,část.rek.,pěkný,se zahr.  570.000,-Kč 
-byt 2+1 OV Dvůr Králové,67 m2,nadstandard,zděný,kompl.rek.,komf.bydlení  1,590.000,-Kč
-byt 2+1 OV Dvůr Králové,49 m2,dlouhodobý nájem,2p.,zděný,volný  4.500,-Kč/měs.+ink.
-byt 2+1 OV Dvůr Králové,2+1,48 m2,zděný,2p.,kompl.revital.,pěkný,volný  940.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Dvůr Králové,66 m2,pod ZOO,zděný,zv.přízemí,nové okna,volný  1,130.000,-Kč
-byt 3+1 OV Dvůr Králové,70 m2,Strž,panel,nové okna,zatepl.,dobrý stav,volný  960.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Dvůr Králové,57,7 m2,kompl.rek.,přízemí,zděný,nová kuchyň  1,190.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Dvůr Králové,57m2,panel,balkon+lodžie,zděné jádro,nová okna  1,270.000,-Kč
-byt 3+1 OV Mostek, 104 m2,podíl.spol.,přízemí,střed obce,vč. řad.garáže  1,270.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Trutnov,90 m2,kompl.revital.,nová okna,u Kaufl andu,prostorný  1,550.000,-Kč 
-dr.byt 3+1 Trutnov-HSM,72 m2,panel,rekonstrukce,převod do OV možný  1,280.000,-Kč 
-rod.řad.dům Dvůr Králové,4+1,412 m2,výb.stav,garáž,pěkný pozemek,volné  2,650.000,-Kč 
-rod.dům V.Vřešťov,3+1,232 m2,rekonstrukce 2006,výb.stav,bazén,2xlodžie  1,590.000,-Kč 
 -rod.dům Jaroměř,8+1,2402 m2,centrum,výb.stav,bydl.+podnikání,lukrativní  3,990.000,-Kč
-rod.dům Vítězná-Kocléřov,2+1,1783 m2,nová fasáda,k vnitřní rek.,sleva ano! 1,690.000,-Kč
-rod.dům Dvůr Králové,4+1,1+1,poz. 651 m2,bazén,garáž,výb.stav,krb,lukr.  3,300.000,-Kč 
-rod.dům Vítězná-Huntířov,6+kk,812 m2,výb.stav,vč.garáže,prostorný,slun.  1,950.000,-Kč 
-rod.dům Kuks,histor.centrum,2x3+1,1x4+1,pozemek 669 m2,lukr.nabídka  4,300.000,-Kč 
-rod.dům Heřmanice-Slotov,4+1,4298 m2,dobrý stav,garáž,ihned volné  999.000,-Kč 
-rod.dům Zdobín,podíl ¾ na celku, a to: 5+1,1342 m2,zajímavé,býv.usedlost  999.000,-Kč 
-rod.domek Havlovice,rozestavěný,1789 m2,nyní 2+1,slunné místo,zajímavé  650.000,-Kč 
-rod.domek Rtyně v Podkrk.,2+1,549 m2,nové přípojky,zděné,centrum,dobrý st. 899.000,-Kč 
-rod.domek Bílé Poličany,3+1,přízemí po rek.,ihned k bydlení,poz. 327 m2  1,390.000,-Kč
-rozest.nový RD Dvůr Král.-Lipnice,3+kk,na pozemku 2063 m2 starší chalupa 1,690.000,-Kč 
-zem.usedlost Velký Vřešťov,obyt.č.4+1,2104 m2,stodola s novou stř.,chlévy  1,880.000,-Kč 
-pozemky Záboří,cca 18.000 m2 -louka, kousek lesa, potok,supr slunné místo  315.000,-Kč
-staveb.pozemek Bílá Třemešná,663 m2,oploceno, mírný svah,pěkný výhled 250.000,-Kč 
-staveb.pozemek Dvůr Král.,2275 m2,el.230/400 V,ostatní sítě 40 m,centrum  673,-Kč/m2 
-staveb.pozemek Mostek,12 880 m2,lze rozdělit,ÚP obce,všechny sítě,u lesa  200,-Kč/m2

-zahrádka s chatkou Dvůr Králové,585 m2,Strž,nájemní sml.na dobu neurčitou  65.000,-Kč 
-roubená chalupa B.Třemešná,2+1,202 m2,výb.stav,ihned volné,lze trvale bydlet  899.000,-Kč 
-poloroub.chalupa Vítězná-Huntířov,2+1,740 m2,v rekonstrukci,kousek DK  750.000,-Kč 
-rekr.chata Hořice,1+1,1107m2,zděné zákl.,pergola,supr místo,studna,zateplené  588.000,-Kč 
-rekr.chata Velký Vřešťov,3+1,677 m2,dřevěná,zděné základy,výhled na rybník  499.000,-Kč
-rekr.chata Úpice,u hvězdárny,2+1,poz.1454 m2,zděná,výb.stav,výhled do údolí  590.000,-Kč
-garáž Dvůr Králové,lok.Strž,21 m2,zděná,řadová,vč.elektřiny,výborný stav  98.000,-Kč 
-garáž Dvůr Králové,lok.5.květen,21 m2,řad.,výb.stav,el.230/400,lze jako dílna  110.000,-Kč 

• 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

•  Pronajmu 2+1 v DKnL. Cena 6500,-Kč 
vč. inkasa. Tel. 737 141 306

• VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
 daňová evidence, účetnictví, mzdy 

pro menší i střední fi rmy, lékaře apod.
 Tel.: 605 779 539

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

v   p ř í p a d ě  v ý h r y :

 ANO NE

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

odpověď na otázku, kterou naleznete v článku.

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

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

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

Losování soutěže proběhne 22.3.2011.

Řešení z NKR 1/2010 naleznete v článku vedle fotografi e.

Výherci z NKR 1:
1. místo - Alena Hladíková, El. Krásnohorské 2358
2. místo - Stanislav Štěpař, Nerudova 986
3. místo - Jaroslava Lepšová, Všehrdova 1638

Výhru je možné si vyzvednout 
v městském informačním centru

NOVÍ 
OBČÁNCI 
MĚSTA
V lednu 2011 se v na-
šem městě narodilo 
8 občánků - 5 chlap-
ců a 3 děvčata.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

SŇATKY
V měsíci lednu byly uzavřeny 2 sňatky  ve Dvoře 
Králové nad Labem.  

ÚMRTÍ
V měsíci lednu zemřelo ve Dvoře Králové nad La-
bem 16 lidí, z  toho bylo 10 dvorských občanů, 
6 mužů a 4 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Členové komise pro občanské záležitosti na-

vštívili při životních jubileích v  lednu 19 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 
5 manželských párů stříbrnou svatbu. 

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

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

N a snímku z minulého čísla 
nebyl zachycen stadion 

v Podharti, jak se někteří z vás 
domnívali, ale stadion SKDK na 
Hrubých lukách. 

Těší nás, že jste ke svým odpovědím přiložili 
i několik řádků svých vzpomínek. Poděkování za 
ně od pana Janouška naleznete hned o pár řádků 
níže. V dohledné době vše umístíme na naše strán-
ky k ostatním dopisům z minulých čísel. Jak již 
víte, přepsané dopisy naleznete na webu www.
mudk.cz v sekci Tiskoviny / Noviny král. radni-
ce. Stačí zvolit kterýkoli ročník novin a zaměřit se 
na spodní část stránky - pod zobrazený seznam 
jednotlivých čísel. Texty můžete psát i k foto-
grafi ím z dřívějších výtisků. Těšíme se.

Redakce

PODĚKOVÁNÍ
Velmi děkuji touto cestou všem, kteří se zú-

častnili posledního rozloučení s  mým manželem 
Františkem Vyhnálkem.

Děkuje manželka s dětmi

Městská organizace Svazu důchodců ČR, o.s., 
Dvůr Králové n. L. pokračovala v  loňském roce 
ve své činnosti se stejným cílem, tj. realizovat zá-
jmovou, kulturní, osvětovou a vzdělávací činnost 
a také získávat podporu v prosazování oprávně-
ných požadavků důchodců. 

Naši činnost fi nančně podpořily zejména 
Královéhradecký kraj, fi rma J. Pišta, spol. s  r.o., 
a fi rma Jiří a Marie Goldšmídovi. Symbolickou fi -
nanční částkou přispělo také město Dvůr Králo-
vé n. L. Díky těmto příspěvkům jsme mohli reali-
zovat zájezd s prohlídkou zámku Liblice, exkurzi 
ve Školním statku Mělník a zájezd do historických 
sklepů Velké Žernoseky. 

Naši zástupci se zúčastnili také pietního aktu 
ke Dni osvobození a v  této souvislosti bylo jed-
náno se zástupcem vedení města, aby věnovalo 
odpovídající pozornost i  hrobům rudoarmějců, 
kteří jsou pochováni mimo hlavní pietní místo. 
Ve spolupráci se Sdružením českých spotřebitelů 
byla realizována v Klubu důchodců Sadová před-
náška na  téma „Kvalita potravin a  senior“, kte-
rá byla zaměřena na  rozšíření povědomí o bez-
pečnosti potravin a jejich značení. Menší fi nanč-
ní částkou jsme podpořili Klub důchodců Sado-
vá k uspořádání hudební produkce na závěr roku. 

V rámci komise Královéhradeckého kraje pro 
ochranu spotřebitelů a pacientů jsme se podíle-
li na realizování a vyhlášení ceny „Spokojený zá-
kazník“. Toto oceňování bylo prvním rokem udě-
lováno zejména malým a  středním podnikate-
lům v oblasti obchodu a služeb a také spokoje-
nosti v oblasti lékařských služeb. Z našeho regi-
onu jej obdržela Vinotéka a nápoje Jiří Goldšmíd 

a zakázkové krejčovství Moda Lisa Ludmila Bro-
žová. I v roce 2011 bude takové ocenění v rámci 
Královéhradeckého kraje probíhat s tím, že návr-
hy do uvedené komise k ocenění, zejména ma-
lých a středních podnikatelů, budou moci podá-
vat i naši spoluobčané, podrobnosti budou zve-
řejněny

V  návaznosti na  připravované volby do  za-
stupitelstva města jsme jednali v druhém polo-
letí m.r. se zástupci některých politických stran 
o tom, aby důchodci ve městě měli své zastoupe-
ní v sociální komisi města, což doposud nebylo. 
S předsedou Klubu důchodců Sadová a předsed-
kyní Klubu důchodců Žireč pak bylo dohodnuto, 
že námi navrhnutý zástupce by měl v této komisi 
obhajovat a prosazovat i jejich zájmy. 

Protože v jednotě je síla, mohou se zájem-
ci o  členství přihlásit na  členských schůzích 
Městské organizace Svazu důchodců ČR, o.s., 
které se konají v Hankově domě, MKZ – čtvrtky 
od 14.00 hod., a to ve dnech 27. 1., 24. 2., 24. 3., 
21. 4., 19. 5. a 30. 6. 2011, nebo se mohou přihlásit 
telefonicky na tel. 603371211. Členský příspěvek 
na příslušný rok činí 50,- Kč.

Výbor MěO SDČR, o.s., Dvůr Králové n. L.

POZVÁNKA SPCCH
Členská schůze Svazu postižených civilizač-

ními chorobami v  ČR, o.s, základní organizace 
Dvůr Králové nad Labem, se koná dne 11.3.2011 
od  14.oo hodin v  sále Hankova domu. Od 
13.oo hod.se prodávají členské známky.

Za výbor ZO SPCCH srdečně zve J.Šmelhausová

SVAZ DŮCHODCŮ ČR, O.S., DVŮR KRÁLOVÉ N. L. V ROCE 2010 

V aše vzpomínky potěšily Vás i  nás. Z  řady 
Vašich soutěžních odpovědí máme veli-

kou radost. Je vidět, že máte město svého mlá-
dí v  paměti. Svědčí o  tom dopisy plné hezkých 
vzpomínek. Není možné na všechny odpovídat, 
ale napadlo mě, že by mohly být vystaveny nebo 
přečteny na mé první přednášce ve „Špejcharu“. 
Děkujeme, pište dál. Možná, že najdeme způsob, 
jak se Vašimi zdařilými dopisy potěšit společně. 
Vaše psané dopisy bych rád předal městskému 
muzeu, mohly by doplnit Geislerovu sbírku.

Pavel Janoušek

T entokrát si uděláme malou procházku 
po okolí a Vaším úkolem je napsat, čemu 

tato budova původně sloužila a kde se dosud 
ve špatném stavu nachází. Málo napovím, že se 
tudy v roce 1927 chodilo naposledy podél zaniklé 
sáňkařské dráhy, která musela ustoupit velmi po-
třebné stavbě města. 

Mimo soutěž se můžete krátce rozepsat, jak se 
budově, podle tehdejšího majitele, říkalo a  kudy 
a podél čeho se tam tehdy chodilo.

Text k obrázku na požádání dodal Pavel Janoušek
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DNY R.A.DVORSKÉHO
17. ročník festivalu jazzové a swingové hudby 

Dny R. A. Dvorského zahájí 22. března vokální 
kvarteto Sester Havelkových, které nabídnou 
zajímavé, ideálně ladící vícehlasé zpívání, dobové 
kostýmy a  věrnou atmosféru dvacátých a  třicá-
tých let za  doprovodu osmičlenného orchestru 
pod vedení Jaroslava Šimíčka. Newyorský swing 
třicátých a čtyřicátých let zahraje Harlemania, 
jejímž uměleckým vedoucím je Marek Rejhon. 
Orchestr posluchačům nabídne hudbu Duka 
Ellingtona, Caba Callowaye a  dalších legend 
Newyorského jazzu třicátých a  čtyřicátých let 
v originálních aranžích. Tento program bude mít 
na našem festivalu premiéru.

Ve  čtvrtek 24. března vystoupí Big band 
Aldis. Toto osmnáctičlenné hradecké hudební 
těleso, s  obsazením jako měl legendární orches-
tr Glenna Millera, R. A. Dvorského či Karla Vlacha 
- 5 pozounů, 4 saxofony, 5 trubek a  4 rytmické 
nástroje, se představí se swingovými a  jazzo-
vými skladbami, kterých ve svém repertoáru má 
na dvě stovky. Jako host vystoupí Jiří Stivín, který 
patří k  nejlepším fl étnistům našeho kontinentu, 
a tento orchestr s ním spolupracuje již od minulé-
ho roku. Šéfem orchestru je Jiří Beneš. Zpívat bu-
dou Daniela Filó a sólista Bigbandu Felixe Slováčka 
Jiří Ševčík.. 

Závěr festivalu bude patřit KYX Orchestra, 
partě mladých lidí z  Chrudimi a  blízkého okolí, 
kteří hrají jazzrockové, latinskoamerické, swin-
gové a  funky skladby v  moderních aranžích 
pro obsazení big-band. Kapela vznikla na jaře roku 
2004 v rámci neziskové organizace Hudební spo-
lek Chrudim. Orchestr řídí pan Roman Fišer.

Festival bude pokračovat svými dozvuky 
v  měsících dubnu a  květnu koncerty sloven-
ských Funny Fellows, královéhradeckým jazzo-
vým seskupením On line session a  závěr bude 
patřit Laco Deczimu a Celule New York.

Festival se koná za každoroční podpory Králo-
véhradeckého kraje. Mediálním partnerem je Čes-
ký rozhlas Hradec Králové.

Zuzana Čermáková, ředitelka MKZ Hankův Dům

V  loňském roce nás kontaktovali manželé 
Paulovi z Doubravice s tím, že mají návrhy diva-
delních a fi lmových kostýmů Vladimíra Synka. 
Vypravili jsme se za nimi na návštěvu a k našemu 
velkému překvapení jsme zjistili, že jde o  návrhy 
k pohádce Princezna se zlatou hvězdou a Císařův 
pekař a  Pekařův císař. Také jsme se dozvěděli, že 
manželka pana Synka žije v Praze a má další návrhy. 
Pak už to šlo jako na drátkách. S pomocí manželů 
Paulových se shromáždily všechny dostupné ná-
vrhy. A následně jsme kontaktovali fundus Studia 
Barrandov s dotazem, zda by bylo možné kostýmy 
zapůjčit a bylo....  Z toho všeho snažení vznikla vý-
stava JAK SE OBLÉKAJÍ PRINCEZNY. 

A  jaká je spojitost s  naším regionem? Vla-
dimír Synek (1922 – 1980) relaxoval a  tvořil 
v  malebném prostředí Nových Lesů, je možné, 
že některé vystavené návrhy vznikly právě zde. 
Vystudoval architekturu a scénografi i. Dlouhé roky 
pracoval pro divadlo S.K. Neumanna (dnes Divadlo 
pod Palmovkou) a  pro Studio Barrandov. Za  svůj 
život navrhl na 200 scén pro různá divadelní před-

OZDRAVOVNA KRÁLOVSTVÍ 
AKCE A UDÁLOSTI V ÚNORU

V rámci sponzorství k nám přijela loutková scé-
na Maminy z Jaroměře a dětem předvedla krásné 
loutkové představení. Připravené kulisy i  loutky 
byly vytvořeny a vedeny se zjevnou láskou. Nad-
šení byli malí i  velcí diváci. Děkujeme za  úžasný 
zážitek.

Děti byly pozvány do  Městské knihovny Sla-
voj, kde je trpělivá a hodná paní knihovnice pro-
vedla budovou a seznámila je s náplní a smyslem 
knihovny. 

V  muzeu, kde právě byly vystaveny dobové 
kostýmy, se děti skutečně vyřádily. Z  děvčat se 
v  okamžení staly princezny, královny i  dobové 
mladé dámy a  z  chlapců chrabří rytíři, králové či 
vojáci.

Vážení spoluobčané, prosím, vzpomeň-
te si opětovně na „naše“ děti a pomozte nám 
službou, dárkem či fi nančně. Vždyť sami zná-
te, že děti stále něco potřebují. Od  oblečení, 
bačkorek, botiček, přes hračky , knížky, míče, 
kola. Prostě cokoliv. Děkujeme všem případným 
dárcům či sponzorům současným i  budoucím 
za podporu. Vladimíra Zilvarová

PET LAHVE DO MUZEA
Máte nesešlapané pet lahve a  nepotřebujete je? 
Přineste je do  8.4.2011 do muzea, využijeme je 
na jarní dílnu. Děkujeme. Muzeum

stavení. Navrhoval také fi lmové kostýmy. Ty jsme 
mohli vidět ve fi lmu Císařův pekař a Pekařův císař 
(1951), Jan Hus (1954), Jan Žižka (1955), Proti všem 
(1957), Princezna se zlatou hvězdou (1959), Dařbu-
ján a Pandrhola (1959), Spanilá jízda (1963), Vražda 
v hotelu Excelsior (1971), Smrt černého krále (1971). 

Tato výstava je fi nančně nejnáročnější projekt 
v dějinách městského muzea, který by nebylo mož-
né uskutečnit bez sponzorů. Jsou to: Trade Fides, 
a.s., Hradec Králové, United Energy Trading, a.s., 
Praha, Juta, a.s., Pavel Bořek – PENZION ZA VODOU, 
J.PIŠTA & SPOL., stavební společnost s.r.o., Hasičská 
vzájemná pojišťovna, a.s., V+J RODOS, mezinárod-
ní doprava a  spedice, tiskárna ARPA a  mediální 
partneři výstavy Rádio Černá Hora, portál www.
královédvorsko.cz. Pohoštění pro vernisáž zajistil 
Masokombinát POKR, a.s. Markoušovice.

Doufáme, že si tento jedinečný projekt ne-
necháte ujít a přijdete nás podpořit i vy! Těší-
me se na Vaši návštěvu. 

Alexandra Jiřičková, ředitelka městského muzea

JAK SE DOSTAL MYŠÍ KOŽÍŠEK DO MUZEA?
KDE SE VZAL NÁPAD USPOŘÁDAT VÝSTAVU „JAK SE OBLÉKAJÍ PRINCEZNY“ A JAKOU MÁ SPOJI-
TOST S NAŠÍM REGIONEM?  

Rada města Dvůr Králové nad Labem usnese-
ním č. R/118/2011 – 7. RM ze dne 8.2.2011 schváli-
la termín pro předkládání návrhů na cenu města 
Osobnost města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2010.

Termín předkládání návrhů 
od 14.02.2011 do 01.04.2011.

Cena Osobnost města Dvůr Králové nad 
Labem za rok 2010 se udílí v oblastech:

1.  Hudba, hudební dílo 
2.  Výtvarné dílo, fotografi e, fi lm 
3.  Organizace kulturního podniku
4. Vědecká a  odborná činnost, popularizace 

vědy, publicistická a vydavatelská činnost
5.  Politická a  společensky významná veřejná 

činnost
6.  Hrdinský čin
7.  Významný studijní výsledek – žák nebo stu-

dent roku 
8.  Sportovní výkon v kategoriích:
 a) jednotlivci – mládež do 18 let
 b) jednotlivci – dospělí
 c) trenér, cvičitel 

Cena může být udělena rovněž in memoriam.

Návrhy na udělení ceny:

1) Návrh na  udělení ceny může podat každý 
občan, který dosáhl 18 let a  má trvalé bydliště 
ve Dvoře Králové nad Labem, nebo právnická oso-
ba se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem.

2) Návrh na  udělení ceny je nutné doručit 
na Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – od-

bor školství, kultury a sociálních věcí, a to ve vy-
hlášeném termínu daného roku.

3) Návrh na  udělení ceny musí být písem-
nou formou na předepsaném formuláři, viz pří-
loha č. 1, který bude k  dispozici na  webových 
stránkách města, na městském úřadu, nám. 
T. G. Masaryka 38, odbor školství, kultury a soci-
álních věcí, kancelář č. 303 a v městském infor-
mačním centru.

4) Všechny návrhy došlé ve  stanoveném 
termínu připraví odbor školství, kultury a soci-
álních věcí k posouzení kulturní komisi RM (ob-
last č. 1 – 7) a sportovní komisi RM (oblast č. 8) 
a  následně budou předloženy radě města.

Postup při udělování ceny:

1) O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo 
města na základě doporučení rady města.

2) Cena může být udělena nejvýše jednomu 
oceněnému v  každé oblasti č. 1 – 7 a  nejvýše 
jednomu oceněnému v každé kategorii oblasti 
č. 8.

Předání ceny Osobnost města Dvůr Králové 
nad Labem:

Ceny budou slavnostně předány starostkou 
nebo místostarostou. Při předávání cen obdrží 
oceněný diplom, stříbrnou pamětní minci a věc-
nou cenu. Cena města nemusí být udělena kaž-
doročně. Na cenu není právní nárok.

Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)

OSOBNOST MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ZA ROK 2010

NOVINY - KONTAKT
Své náměty, příspěvky, dotazy či připomínky mů-
žete zasílat na emailovou adresu noviny@mudk.cz 
nebo na  adresu: NKR, náměstí T.G.Masaryka 38, 
544 17 Dvůr Králové nad Labem.

Uzávěrka každého čísla je vždy k 15. dni v měsíci. 
Další informace viz tiráž na straně 11.

POZVÁNKA DIAKONIE
ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ RODINNÝCH PŘÍ-

SLUŠNÍKŮ PEČUJÍCÍCH O OSOBY S DEMENCÍ, 
KTERÉ PROBĚHNE 24. 3. OD  17:00 HODIN 
VE STŘEDISKU DIAKONIE. 

Smyslem setkání je výměna zkušeností a vzá-
jemná podpora, zlepšení kvality života lidí posti-
žených demencí a  jejich rodinných příslušníků. 
Navazujeme na tradici setkávání, která probíhají 
po  celém území ČR za  podpory ČALS. Prosíme, 
abyste se nám ohlásili předem, abychom věděli 
počet účastníků. 

Kontakty:
Vladimíra Derdová – 499 621 094/724 230 270

Lenka Stádníková – sociální pracovnice, 
499 621 094/739 244 728;

 e-mail: stadnikova.dk@diakoniecce.cz

VÝSTAVA ZNAKŮ MĚSTA NA MěÚ
V  prostorách městského úřadu (1. patro) jsou 

vystaveny znaky města zhotovené z odpadových 
materiálů. Vytvořili je žáci ZŠ a PrŠ ve Dvoře Králo-
vé nad Labem pro pokus vytvořit světový rekord, 
který pořádala společnost Dobrý den Pelhřimov, 
s.r.o. Se svým znakem se žáci v rámci krajské výsta-
vy umístili na 2. místě. Výstava potrvá do 31.3.2011.
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DDM JEDNIČKA ZÍSKAL DOTACI 
OD T-MOBILE NA PROJEKT NÁŠ 
VÁŠ LES

DDM Jednička Dvůr Králové zažádal na začát-
ku září loňského roku o grant z Fondu T-Mobile. 
Ten mu byl již v listopadu 2010 potvrzen. Projekt 
s  názvem VÁŠ NÁŠ LES získal dotaci ve  výši 
75 170,- Kč.

Cílem projektu je regenerace pozemku 
skrytého za budovou Jedničky. Tvoří ho z vět-
ší části lesní plocha, k té přiléhá skalka s vypuště-
ným jezírkem, kurt a prostor ohniště. Jak napo-
vídá název projektu, chtěli bychom do obnovy 
a  revitalizace dosud opomíjené části areálu za-
pojit veřejnost, která by měla spolu se zájmo-
vými kroužky obnovenou část zahrady a  lesa 
také v budoucnu využívat.

V  první fázi projektu bychom chtěli zajistit 
znalecký posudek stavu zeleně zejména v  les-
ní části pozemku a dle jeho výsledků se věnovat 
proměně těchto prostor. Bude zde nutné vyčistit 
les od odpadků a ztrouchnivělých dřev, vykácet 
suché stromy a vyřezat nevhodné náletové dřevi-
ny. Tam, kde to bude vhodné a užitečné, naopak 
stromy a keře dosázíme. Zároveň bude probíhat 
oprava a dostavba oplocení. Regenerace se bude 
týkat i původní příjezdové cesty k lesu, zcela za-
rostlé nálety, a následně i  přiléhající skalky s jezír-
kem, která je na tom obdobně. Nutné bude zpev-
nění břehu spadajícího od kurtu do lesa a stavba 
dřevěných schůdků pro bezpečný sestup, opra-
va rozpadajícího se betonového trativodu a jeho 
zabezpečení poklopem. Práce v lesním prostoru 
zakončíme instalací několika „zastavení“ s  infor-
mačními tabulkami na téma „Život lesa“, umístí-
me sem lavičky a na stromy zavěsíme ptačí bud-
ky. 

V další fázi projektu se budeme věnovat pro-
storu ohniště a jeho nejbližšího okolí. Chtěli by-
chom ho vyčistit, zpevnit břeh spadající do lesa 
a postavit přístřešek na dříví, kolem ohniště nain-
stalovat nové lavičky, jejich část případně ohradit 
kůlovou palisádou.

Poslední část úprav pozemků bude věnována 
vyčištění jezírka, jeho napuštění a  osazení vod-
ními živočichy. I zde bude lavička a jedno ze „za-
stavení“. Zároveň bude zpracován textový mini-
průvodce nejen obnovenou částí zahrady. Ten  
krátce za  pomoci plánku představí trasu stezky 
a bude obsahovat i další informace o budově bý-
valé Sochorovy vily a o DDM Jednička.

Hotový projekt představíme veřejnosti 
na  slavnostním otevření za  přítomnosti zástup-
ců města.

Jak bylo již v  úvodu naznačeno, chceme 
do práce na projektu zapojit co nejvíce veřejnost, 
zejména její mladší část. Proto oslovíme nejen 
členy zájmových kroužků Jedničky, ale zejména 
základní a střední školy a různé zájmové i jiné or-
ganizace Královédvorska. Brigády na úpravu ze-
leně budeme pořádat zejména v dubnu v rámci 
akcí ke Dni Země, ale i v dalších měsících letošní-
ho roku. Uvítáme každou pomoc.

Po ukončení všech prací bychom nově zrege-
nerované prostory chtěli využít nejen pro činnost 
kroužků, setkávání se s  jejich vedoucími nebo 
třeba při organizování příměstských táborů, ale 
i pro akce věnované mladé i dospělé veřejnosti. 
Les a skalka s jezírkem budou vhodným místem 
pro pořádání soutěží, besed a dalších akcí s tema-
tikou přírody a její ochrany. Ohniště s kurtem vel-
mi dobře poslouží při pořádání sportovních tur-
najů, turistických pochodů a dalších akcí pro ro-
diče s dětmi.

Bc. Vladimír Jiřička

Do tíživé životní situace se může dostat kaž-
dý z nás. Podle statistik jsou ve větší míře ohrože-
ni lidé s nižším vzděláním, osoby sociálně slabé, 
osoby, které se dostaly do  platební neschop-
nosti, neboli „dlužníci“, ale i osoby závislé nebo 
osoby propuštěné z výchovných či nápravných 
zařízení. Ne každý člověk se dostatečně orientu-
je v již tak komplikované společnosti a ne každý 
člověk má dostatečnou schopnost uplatnit svá 
občanská práva. Mnozí z výše uvedených osob 
nebudou schopni řešit své náročné životní situ-
ace vlastními silami. Jejich nepříznivá sociální 
situace pak může často vést ke  ztrátě bydlení. 
Nesmíme dopustit, aby na nás v době fi nanční 
krize dolehla i krize společenská. 

Právě z výše zmíněných důvodů začalo měs-
to Dvůr Králové nad Labem na počátku tohoto 
roku provozovat prostřednictvím své příspěvko-
vé organizace Pečovatelská služba města Dvůr 
Králové nad Labem ubytovnu pro osoby v  mi-
mořádně tíživých životních situacích spojených 
se ztrátou bydlení. 

Jedná se o samostatně stojící budovu v klid-
né části města Dvora Králové nad Labem - bý-
valý dům s pečovatelskou službou (v „Mandlov-
kách“), nacházející se v ul. Bezručova 1006. Bu-
dova ubytovny má tři nadzemní podlaží, z nichž 
je prozatím plně funkční a  kompletně zrekon-
struované přízemí budovy. Pro potřeby služeb 
ubytovny je k  dispozici 6 pokojů s  kapacitou 
9 lůžek. Jeden z  pokojů je určen převážně pro 
matky s dětmi a jeden pro imobilní klienty. Jed-
na z místností ubytovny slouží, mimo jiné, jako 
kontaktní místo městské policie. K budově uby-

tovny náleží oplocená zahrada, na které se na-
chází menší zděná budova, která by v budouc-
nu mohla být využita jako ergoterapeutická díl-
na, resp. společenská místnost. Zahrada bude 
do budoucna využívána jako relaxační část uby-
tovny. Rekonstrukce ubytovny bude v následu-
jících letech pokračovat a  ubytovna bude dále 
rozšířena. 

Vzhledem k tomu, že by nebylo možné pro-
vozovat ubytovnu tohoto typu bez odborné so-
ciální práce, byl pro tyto účely přijat sociální pra-
covník, který je zároveň vedoucím pracovníkem 
ubytovny. Ubytovnu vede PhDr.  Petr Prokop, 
který má mnohaleté zkušenosti v práci s cílovou 
skupinou ubytovny.

Osoba nacházející se v tíživé životní situ-
aci spojené se ztrátou bydlení má možnost 
si podat žádost o ubytování na odboru škol-
ství, kultury a sociálních věcí městského úřa-
du ve  Dvoře Králové nad Labem. O  umístění 
do  ubytovny rozhoduje následně rada města 
na základě doporučení sociální komise. 

„Dveře ubytovny“ jsou otevřeny všem, kteří 
se chtějí dozvědět více o naší práci, ale i o zmí-
něné sociální problematice obecně. Dne 28. 12. 
2010 jsme uskutečnili první setkání s  obyvateli 
místní části Dvora Králové nad Labem. Tato se-
tkání budou pokračovat i  v  budoucnu. Těšíme 
se i na Vaši návštěvu! 

Bc. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby města 
Dvůr Králové nad Labem, 604 212 697

PhDr. Petr Prokop, vedoucí ubytovny 
a sociální pracovník, 734 684 104

UBYTOVNA PRO OSOBY
V MIMOŘÁDNĚ TÍŽIVÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH

ZAPŮJČENÁ KRONIKA MĚSTA
Řeč je o soukromé kronice zesnulého pana 

Oldřicha Šíla, narozeného 15. února 1896. Ten 
tuto kroniku nadepsal: „Dvůr Králové nad Labem, 
kronika obrázková a psaná I.“ Psaná je ručně, vždy 
jedna stránka s  dvěma vlepenými texty a  druhá 
s vloženými historickými fotografi emi. Kronika je 
o rozměrech 30x45x10 cm.

Autor Oldřich Šíl nadepsal tuto kroniku slovy: 
„Psal jsem kroniku a sbíral obrázky mého rodné-
ho města na paměť všem, kteří Dvoreček mají rádi 

a prosím, by kronika tato byla uchována generaci 
příští. Šíl Oldřich, Věžní 104, léta 1956.“

Majiteli této kroniky jsou Martin a  Pavel Šílo-
vi, oba rodáci našeho města. Tato kronika vešla 
ve známost již v letech 1968-1972, kdy zde praco-
val „Vlastivědný kroužek.“ Ten byl vedený panem 
Radomírem Roupem s hrstkou nadšenců a desít-
kami členů. Toto uskupení si dodnes zasluhuje 
veliké úcty. Zaniklo v roce 1972. Nestalo se to však 
nezájmem jeho členů, ale těch úředníků národní-
ho výboru, kteří měli v  našem městě na  starosti 
kulturu a jejich činnost nepodpořili.

Aktivním členem tohoto „Vlastivědného 
kroužku“ byl i  Jan Šíl, který v  té době pracoval 
ve  Výzkumném (textilním) ústavu zušlechťova-
cím se sídlem v našem městě. Jeho zásluhou, vy-
plývající z  příbuzenského svazku se samotným 
autorem, byla tato kronika známa i  uvedenému 
kroužku. Když zanikl kroužek, zesnul sám autor, 
tak se kronika dostala do rukou další jmenované 
generace Šílů, kteří ji dodnes opatrují. 

Po  čtyřiceti letech se kronika dostala z  rukou 
ochotných majitelů do rukou bývalého kronikáře 
Pavla Janouška, kterému byla zapůjčena. Cílem je 
tuto knihu badatelsky zpřístupnit a to představuje 
mnoho hodin usilovné práce. My však máme ko-
lektiv „Přátelé drobné historie,“ který by byl scho-
pen tuto záslužnou práci udělat. To je však ještě 
ve  stadiu zrodu. Zatím se usiluje o  okopírování, 
originál se vrátí majitelům. Teprve s vytvořenými 
kopiemi bychom mohli začít pracovat.

S uvedenou kronikou byla seznámena pí sta-
rostka Mgr. Edita Vaňková a místostarosta Mgr. Du-
šan Kubica, kteří nabídli rychlou pomocnou ruku 
s  kopírováním. Byli, spolu s  dalšími přizvanými 
zaměstnanci městského úřadu, kronikou nadšeni. 
Poděkování náleží tvůrci a jmenovaným maji-
telům kroniky. 

Pavel Janoušek

Autor kroniky pan Oldřich Šíl. Kroniky města jsou k  na-
hlédnutí na internetových stránkách města v sekci Tisko-
viny / Kroniky města. V současné době je v přípravě ně-
kolik dalších obrazových kronik, které by se měly spolu 
s kronikou pana Šíla do budoucna v této sekci objevit.

 Foto: archiv MěÚ
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
V KRASOBRUSLENÍ  

Ve dnech 5. – 6. února 2011 se v Českých Bu-
dějovicích konalo MR juniorů a přebor seniorek 
2011. V  rámci soutěže juniorek reprezentovala 
náš oddíl Dominika Schmidtová, která postu-
povala na toto mistrovství ze 14. místa v žebříč-
ku Českého poháru (do  soutěže se nominovalo 
prvních 24 závodnic – šlo převážně o závodnice 
z  Prahy a  Brna). V  rámci této vrcholné soutěže 
předvedla Dominika krátký program a  volnou 
jízdu a  celkově skončila na  krásném 10. místě. 
Dominika Schmidtová je členkou našeho oddílu 
od r. 2002, od roku 2007 trénuje v oddíle Kraso 
Náchod a od loňského roku je též členkou týmu 
synchronizovaného bruslení ORION Pardubice. 

Michaela Koblasová

MALÁ KOPANÁ
Vážení přátelé malé kopané, nabízíme Vám 

možnost účasti v  havlovické Tropical lize, která 
se hraje už řadu let mezi mužstvy z trutnovského 
a náchodského okresu. Tato celoroční soutěž má 
první a druhou ligu, s průměrnou účastí 16 týmů 
a od loňského roku také senior ligu pro hráče nad 
40 let. Hrací dny jsou převážně neděle dopoled-
ne. Hraje se formou dvojzápasů 2 x 20 minut, 
v  počtu hráčů 6+1 (5+1). Máte-li zájem o  bližší 
informace, rád Vám je poskytne jeden z pořada-
telů - Miloš Tohola na tel. 737 141 504 nebo na e-
mail: tohola.sport @ seznam.cz. Těšíme se, že se 
do naší celoroční soutěže přihlásí další družstva. 

Miloš Tohola
www.toholasport.wz.cz

KRÁLOVÉDVORŠTÍ KARATISTÉ 
NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI

Mrazivé počasí neodradilo královédvorské ka-
ratisty od  účasti na  mezinárodní soutěži Prague 
Open, která se konala 30. ledna ve  sportovní 
hale Lužiny. Ze Dvora se vyjíždělo v 6 hodin a tep-
loměr ukazoval -14°C. Po  tradičních problémech 
najít volné parkovací místo na přeplněném sídlišti 
jsme se zaprezentovali do soutěže obsazené více 
než 350 závodníky z ČR, Polska a Slovenska. Ozdo-
bou soutěže pak byla reprezentace Dánska, pro 
niž byl Prague Open kontrolním závodem před 
nastávajícím mistrovstvím Evropy.

Do soutěže kata se za Dvůr Králové prezento-
vali závodníci Kopecký, Mencl, Radetskyy a Šam-
ko. Jediným medailistou v náročné konkurenci se 
stal Miloš Mencl, který si z Prahy odvezl bronz 
za kategorii mužů 18-39 let. Ostatním katařům 
se nedařilo, většinou neprošli prvním kolem.

V  kumite jsme měli jediného zástupce, 
Honzu Dostála, závodícího v  kategorii dorostu, 
který v  prvním kole vyřadil závodníka Litvynet-
se, Litevce v  barvách pražského klubu Spectra. 
Ve  druhém kole Honzovi vystavil stop do  fi nále 
pozdější vítěz Homola ze Slovenska, čímž ale 
umožnil královédvorskému závodníkovi bojovat 
v  repasáži o  bronzovou medaili. Ve  vyrovnaném 
zápase s dalším pražským závodníkem Poláčkem 
se Honzovi podařilo zvítězit nejtěsnějším možným 
rozdílem 1:0 a zaslouženě si tak odvezl bronzo-
vou medaili.

V  převážné většině kategorií jak kata, tak ku-
mite excelovali především zahraniční závodníci 
z výše zmiňovaných zemí, o to větší cenu tak má 
pro královédvorský klub zisk dvou bronzových 
medailí.

Petr Kocmánek

Tělocvičná jednota Sokol v  Lipnici byla jako 
odbočka Sokola Dvůr Králové n/L založena již 
v roce 1908. Osamostatnila se v roce 1911, kdy 
se 12. února konala první valná hromada. Prvním 
starostou byl zvolen bratr Josef Hojný, hos-
tinský, náčelníkem bratr Josef Munzar. V  létě 
se cvičilo na  upravené zahradě bratra Hojného, 
v  zimě v  sále hostince a  později v  jedné třídě 
místní školy. Cvičení pilně navštěvovalo 10 bratří, 
11 dorostenců, 10 dorostenek a 1 členka, později 
pak, v roce 1914, též žáci v počtu 13. Byl ustano-
ven zábavní kroužek – hrála se divadla, konaly se 
koncerty, večírky akademie, a tím byly získávány 
peníze pro jednotu. V  letech 1916 – 1919 byla 
činnost zastavena, neboť mnoho členů, zejména 
cvičitelů, muselo odejít do 1. světové války. Hod-
ně se jich nevrátilo, ale činnost se rozvíjela dál. 
Cvičební prostory už byly malé a nedostatečné, 
a proto bylo rozhodnuto  o výstavbě tělocvičny 
a zřízení cvičiště. V  roce 1923 došlo k  jednání 
o  odprodeji pozemku pro zřízení cvičiště, který 
byl v  roce 1924 připsán do  vlastnictví jednoty, 
a ještě téhož roku se začalo s jeho úpravou.  K vý-
stavbě vlastní tělocvičny již nedošlo, ale kapitálo-
vě se jednota podílela na stavbě sálu s jevištěm 
při hostinci bratra Hynka Holuba. V  roce 1925 
bylo pro jednotu vloženo právo nájemní, dle do-
hody s bratrem Holubem, na dobu 20 let. 

Tělocvična a  vlastní cvičiště vytvořily přízni-
vé podmínky pro rozvoj jednoty. Koncem roku 
1927 dosáhla TJ 137 členů a cvičitelský sbor měl 
7 mužů a 3 ženy. Podporovalo se lyžování a pla-
vání, rozvíjela se odbíjená. V  roce 1930 bylo za-
koupeno piano a  ustanoven hudební kroužek. 
Na X. všesokolský slet v roce 1938 bylo z lipnické 
jednoty přihlášeno 48 cvičících. Ještě v roce 1940 
byl na  hřišti postaven kuželník a  založen kužel-
kářský kroužek.

V roce 1941 byla zastavena činnost všech so-
kolských jednot a znovu obnovena až po ukonče-
ní 2. sv. války. V roce 1946 se již začalo v lipnické 
jednotě s pravidelným cvičením a nadšeně se na-
cvičovalo na slet v roce 1948. Také v následujících 
letech měla jednota zastoupení na  všech pořá-
daných spartakiádách a  její členové vystupovali 
se svými skladbami na  přehlídkách ve  Dvoře 
Králové n/L, v  Trutnově, Hradci Králové, Přerově 
a Praze. Obnovenou činnost vykazoval divadelní 
kroužek. Byly pořádány tělovýchovné akademie, 
hudební večírky, taneční zábavy. Závodně se hrál 
volejbal. V roce 1947 vznikl hokejový oddíl. Hokej 
se hrál v Lipnici 50 let vždy dobrý a po celá léta 
se udržel na prvních místech v okresním přeboru. 
Pro velkou fi nanční náročnost však musela být 
činnost hokejového oddílu v roce 1997 ukončena.

Po sjednocení dobrovolné tělovýchovy v roce 
1957  a  vytvoření ČSTV navázal na  Sokol oddíl 
Svazu základní tělesné výchovy, jehož název byl 
později, v  roce 1974, změněn na  Český svaz zá-
kladní a  rekreační tělesné výchovy. V  roce 1992 
se Tělovýchovná jednota Sokol Lipnice začlenila 
do České asociace Sportu pro všechny. 

V současné době má TJ Sokol Lipnice 172 
členů. Cvičí osm složek – rodiče a děti, nejmladší 
žactvo, žáci a žákyně, dorost, mladší ženy, zdra-
votní cvičení žen, aerobik, orientální tance. Mimo 
pravidelné cvičební hodiny se cvičitelé se svými 
svěřenci zúčastňují okresních, případně kraj-
ských přeborů, v  letní atletické soutěži a  zimní 
soutěži všestrannosti, orientační soutěži Medvě-
dí stezkou. Pro děti a mládež připravují cvičitelé 
další akce jako večerní stezky odvahy, karnevaly 

na ledě, výlety. Pro širokou veřejnost pak Dětský 
den, utkání ve  volejbalu a  nohejbalu a  v  celém 
okolí známé jarní pochody za pohádkovými by-
tostmi.

Celou tuto mnohaletou a  úspěšnou čin-
nost jednoty bude prezentovat výstava 
k oslavám výročí založení ve dnech 19. – 20. 
března 2011 v  tělocvičně v  Lipnici od  10:00 
do 17:00 hod. Vernisáž výstavy bude v pátek 
18. března 2011 od 17:00 hod.

PhDr. Jana Koníčková

100 LET VZNIKU TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL LIPNICE

DEN D SE BLÍŽÍ, NOMINOVAT 
LZE I NA INTERNETU

Práci dobrovolníků pro zdravotně postiže-
né, děti, seniory, nemocné a další potřebné už 
sedmým rokem oceňuje anketa Den D neboli 
Den dobrovolníka. Veřejnost má možnost nyní 
nominovat ty, kteří pro své okolí dělají něco 
navíc. Letos bude oceněno dvacet dobrovolníků. 
Slavnostní vyhlášení, galavečer Dne D, se usku-
teční 7. dubna od 17 hodin v Sukově síni v Pardu-
bicích. 

Nominace je možné posílat do  18. března. 
Využít lze buď tiskopis, nebo vyplnění nominace 
na internetu. On-line formulář najdou zájemci na 
www.den-d.eu. 

 Navrhovatel může poslat kandidaturu pouze 
dvou osob. Každý návrh musí obsahovat kromě 
jména, adresy a kontaktu také popis činnosti a dů-
vod navržení dobrovolníka, dále písemný souhlas 
navrženého s kandidaturou, stručnou charakteris-
tiku navrhovatele a kontaktní spojení na něj. Dob-
rovolnická činnost musí být vykonávánana na úze-
mí Pardubického a Královéhradeckého kraje nebo 
se musí jednat o  organizaci se sídlem v  těchto 
krajích. Dobrovolník svou práci musí vykonávat 
nejméně šest měsíců. Nominace posílejte na adre-
su: Terra Nostra – Malebný kraj o.ps., Jasmínová 97/ 
15, Hradec Králové 503 32. 

Z  došlých návrhů vybere odborná komi-
se, složená ze zástupců veřejné správy, zná-
mých osobností, zástupců médií a  sponzorů, 
dvacet oceněných. Zároveň bude udělena 
i  Cena veřejnosti. V  letošním roce proběhne 
hlasování veřejnosti od  18. března do  6.dubna. 
Více na www.den-d.eu. Kontakt: Jan Machek

ředitel Terra nostra – malebný kraj, o.p.s. 
774 658 585, dend@den-d.eu , www.den-d.eu

Dominika Schmidtová  Foto: archiv MěÚ
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17. ročník festivalu jazzové a swingové hudby Dny R. A. Dvorského je za dveřmi. Zahájí 
ho 22. března vystoupení vokálního kvarteta Sester Havelkových a orchestr Harlema-
nia. Více informací na straně 9 nebo na www.hankuv-dum.cz. 

Tělovýchovná jednota Sokol Lipnice si letos připomíná 100 let své existence. Činnost 
jednoty bude prezentovat výstava k oslavám výročí založení ve dnech 19. – 20. března 
2011 v tělocvičně v Lipnici. Více v článku na straně 11.  Foto: archiv TJ Sokol Lipnice

Vedení města jednalo 18.2.2011 s  ředitelkou zoo a  zástupci místních podnikatelů 
ve službách o možnostech rozvoje cestovního ruchu ve Dvoře Králové nad Labem. Po-
drobnější informace naleznete v článku na titulní straně.  Foto: Tomáš Vlk

Královédvorští karatisté zaznamenali úspěch na mezinárodní soutěži Prague Open. 
Na snímku bronzový Jan Dostál (vpravo). Více informací naleznete na straně 11.   
 Foto: archiv MěÚ

Dne 27. ledna byla v městském muzeu zahájena výstava Jak se oblékají princezny. Ve-
dle možnosti vidět šaty z pohádek Princezna se zlatou hvězdou a Císařův pekař - Peka-
řův císař děti nejvíce láká pohádková kostymérna.  Foto: Bedřich Machek

Během jednodenních pololetních prázdnin a víkendu dorazila do ZOO Dvůr Králové 
spousta školáků. Hrdě předkládali na pokladně svá vysvědčení se samými jedničkami 
nebo vyznamenáním a odměnou jim byl volný vstup a malý dárek. Foto: Z. Čermák

Dne 10. března 2011 se od  15 hodin bude v sále Hankova domu konat 3. zasedá-
ní zastupitelstva města. Program jednání naleznete na webových stránkách města 
www.dvurkralove.cz. Ilustrativní foto: Tomáš Vlk

Blíží se 27. ročník tradičního Safari běhu. Akci zahájí 2. dubna v 11 hodin startovní vý-
střel u bran zoo. Na závodníky čeká trať dlouhá 18,4 km s cílem na stadionu pod Han-
kovým domem. Ilustrativní foto: Tomáš Vlk 


