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ZDARMA

Zastupitelé rozhodovali o narovnání 
vztahů s VaK
Rada města na  svém jednání 12. dubna 2012 
souhlasila s  konstrukcí konečného návrhu 
finančního narovnání vztahů mezi společností 
VODOVODY A  KANALIZACE Dvůr Králové nad 
Labem a  městem Dvůr Králové nad Labem. 
Z  posledního jednání obou stran konaného  
18. dubna vzešel konečný návrh znění dohody, 
který bude předložen zastupitelům města 
ke  schválení na  zastupitelstvu dne 26. dubna 
v Hankově domě. V době čtení těchto novin bude 
již jasné, zda se situaci ohledně provozování 
vodohospodářské infrastruktury podařilo 
stabilizovat.

Nepochopitelné uložení pokuty 
městu

Ač se to zdá neuvěřitelné, tak prvním po-
kutovaným za  uzavření čistírny odpadních vod 
ve  Dvoře Králové nad Labem 6. února 2012 
bylo město. Česká inspekce životního prostředí 
ve správním řízení uložila městu pokutu ve výši 
300 000 Kč za to, že 6. a 7. února 2012 vypouštělo 
odpadní vody do povrchových vod řeky Labe bez 
povolení vodoprávního úřadu. Podle názoru ČIŽP 
mělo město učinit veškerá opatření k zabránění 
úniku odpadních vod, a to i za cenu, že podlehne 
nátlaku vlastníka a provozovatele ČOV ve věci po-
žadované výše úhrady za čištění odpadních vod. 
Úhradu případných škod a nadbytečně vzniklých 
nákladů si pak město mělo řešit právní cestou. 

S  tímto rozhodnutím a  odůvodněním vedení 
města rozhodně nesouhlasí, a proto se v uvedené 
lhůtě město odvolalo.

ČOV hledá provozovatele
Společnost EWORADO IMPORT, vlastník čis-

tírny odpadních vod, vypověděla společnosti 
WWTP DKNL, stávajícímu provozovateli, nájemní 
smlouvy a smlouvy o provozování ČOV. V průbě-
hu dubna tak začal vlastník hledat nového provo-
zovatele. Na  základě těchto skutečností vyzvalo 
město vlastníka ČOV k  jednání o  možnosti pro-
deje nebo pronájmu ČOV městu.  Odpovědí byla 
výzva k podání nabídky na provozování městské 
ČOV ze dne 5. dubna 2012. Jednou ze smluvních 
podmínek vlastníka ČOV bylo i měsíční nájemné 
ve výši 2,2 mil. Kč, tedy 26 mil. Kč za rok s lhůtou 
pro podání nabídky do  20. dubna 2012. Vedení 
města se tato výše nájemného zdá velmi vysoká. 
Obsah obdržené výzvy neumožňuje posoudit, 
zda je požadované nájemné ve smyslu cenových 
předpisů ekonomicky oprávněným nákladem, 
který lze do  výpočtu ceny za  čištění odpadních 
vod promítnout. Proto požádalo 19. dubna 2012 
vlastníka o  doplnění  výzvy v části „Požadavky za-
davatele na smluvní vztah“ o rozbor  výše nájem-
ného minimálně v rozsahu, který  prokáže soulad 
výpočtu s ustanoveními  zák. č. 526/1990 Sb. a na-
vazujících předpisů (Výměr MF č. 01/2012) o tvor-
bě věcně usměrňovaných cen. Zároveň město po-
žádalo i o prodloužení lhůty pro podání nabídky. 

Starostka a místostarostové

ŽÁDNÁ NEMOCNICE SE 
V KRAjI RušIT NEbuDE

Žádná nemocnice Královéhradeckého kraje se 
rušit nebude. Vyplývá to z prvních jednání vedení 
krajského zdravotnictví se zdravotními pojišťov-
nami o nových smlouvách. 

Ty mají nastavit další rozsah péče a  její do-
stupnost v  kraji od  příštího roku. Krajské ne-
mocnice mají nyní smlouvy se zdravotními 
pojišťovnami pouze do konce roku 2012, a kraj 
proto začal vyjednávat nové podmínky pro 
rok 2013. „Máme za  sebou první kolo jednání. 
Na  nich jsme podepsali závazné dokumenty, 
které zaručují, že žádnou krajskou nemocnici 
není nutné rušit,“ řekl ředitel krajského zdravot-
nického holdingu Martin Scháněl.

Další rušení lůžek krajští zdravotníci odmíta-
jí. Během posledních tří let kraj zrušil ve svých 
nemocnicích na 170 lůžek. „Nemyslíme si, že by 
to byl krok nejlepším směrem, ale v určitých pří-
padech by si nemocnice mohly s redukcí počtu 
lůžek poradit,“ uvedl Scháněl.

Královéhradecký kraj se na  svém území 
stará o  čtyři oblastní nemocnice - v  Trutnově, 
Jičíně, Náchodě a Rychnově nad Kněžnou a jed-
nu městskou nemocnici ve Dvoře Králové nad 
Labem. Celkem v krajských nemocnicích slouží 
lidem na 1500 lůžek a pracuje v nich 2,5 tisíce 
zaměstnanců.

Imrich Dioszegi
odbor kanceláře hejtmana

NAšE MěSTO OpěT NA STupNI VíTěZů V SOuTěŽI „ČISTÁ ObEC“
Vážení spoluobčané, díky množství 
využitelných a  nebezpečných odpadů, bio-
odpadů a  elektrozařízení, které se podařilo 
v loňském roce vytřídit, se naše město umístilo 
na třetím místě v soutěži „Čistá obec“ v kategorii 
nad 5  000 obyvatel a  obdrželo odměnu 
30 000 Kč. Třídit se tak občanům našeho města 
skutečně vyplatí.
Soutěž již po  několikáté vyhlásil 
Královéhradecký kraj, letos ve  spolupráci se 
společnostmi EKO-KOM a  ASEKOL v  rámci 
krajského projektu na  podporu třídění 
a  recyklace odpadů „Čistá obec, čisté město, 
čistý kraj“ v roce 2011. 
Vám všem, kteří jste k tomuto krásnému umístění 
pomohli tím, že odpady třídíte, bych chtěla touto 
cestou moc poděkovat. Věřím, že budete třídění 
odpadu nakloněni i v dalších letech.  

Ing. Eva Šírková,
odbor životního prostředí (OŽP)

INTENZIVNí DubNOVÁ jEDNÁNí VEDENí MěSTA O VODě

Paní starostka Edita Vaňková a pracovnice odboru ŽP Eva Šírková na předávání ceny „Čistá obec“  Foto: M. Spáčil
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MLADí LIDÉ uKLíZELI příKOpY O CELKOVÉ DÉLCE 64 KM

pOSLEDNí 3 VOLNÉ pOZEMKY MěSTA V SYLVÁROVě K pRODEjI

V  dubnu zorganizovalo naše město úklid příko-
pů u příjezdových komunikací do města. Akce se 
zúčastnil Klub Natura při zdejším gymnáziu a TJ 
Sokol Žireč. Úklid proběhl na  trasách o  celkové 
délce 64 km. Odvoz odpadu zajistili pracovníci 
SÚS Královéhradeckého kraje. 
Akce byla velmi kladně hodnocena občany nejen 
našeho města, ale i z okolí. Věříme, že tento jarní 
úklid bude mít i výchovný efekt – student, který 

několik slunečných dnů strávil úklidem odpadků, 
je pravděpodobně nikdy nebude vyhazovat tam, 
kam nepatří. Tímto bych chtěla poprosit i  vás, 
všechny ostatní, abyste se chovali tak, aby příští 
rok po vás nemusely uklízet vaše děti nebo děti 
vašich příbuzných a známých. 

Ing. Eva Šírková
odbor životního prostředí (OŽP)

Ve dnech 2. - 5. dubna 2012 proběhl letošní první 
mobilní svoz nebezpečných odpadů, spojený 
se sběrem elektrozařízení, objemného odpadu, 
železného šrotu a  textilu. Při letošním jarním 
svozu bylo sebráno 5,92 tuny nebezpečných 
odpadů, 54 ks televizorů a  počítačových 
monitorů, 28 ks ledniček, 16 kusů velkých 
spotřebičů, 150 kusů malých spotřebičů, 29,2 
tuny objemného odpadu, 400 kg železného 
šrotu, 650 kg plastů a  4,2 tuny pneumatik. Dále 
bylo svezeno 1,5 tuny textilu použitelného pro 
humanitární účely. Sběr zajistila společnost SITA 
CZ, a.s., Diakonie Broumov a  Technické služby 
města Dvora Králové nad Labem.
Ve dnech 22. - 28. března 2012 proběhl mobilní 
svoz zahradního odpadu, při kterém občané 
odevzdali 54,6 tuny větví a listí.
Další svozy nebezpečných odpadů, 
elektrozařízení, objemného odpadu, železného 
šrotu a textilu se budou konat v termínech 15. - 
18. října 2012. Podzimní svoz zahradního odpadu 
připravujeme na 1. – 7. listopadu 2012.

Ing. Eva Šírková 
odbor životního prostředí (OŽP)

ZhODNOCENí jARNíCh SVOZů 
ODpADů

Již jste si v našem městě určitě všimli červených 
kontejnerů na drobné elektro. Město je nechalo 
instalovat, aby se občané nemuseli trmácet 
na  sběrný dvůr s  každým mobilem nebo 
doslouživším dálkovým ovladačem.
Nezisková organizace ASEKOL, která se zabývá 
zpětným odběrem elektrozařízení a  červené 
kontejnery vymyslela a  provozuje, chce nyní 
lidem poděkovat za  jejich svědomité třídění. 
Proto do Dvora Králové ve čtvrtek 3. května 2012 
zavítá od  9 do  17 hodin se zábavně-osvětovou 
akcí Najdi si svůj červený kontejner. Na náměstí 
T. G. Masaryka bude připraven bohatý program 
pro malé i  velké návštěvníky a  spousta soutěží. 
„Chceme povědomí o  červených kontejnerech 
ještě více rozšířit, tak aby o nich věděli skutečně 
všichni. A  pro ty, co elektro již třídí, chceme 

připravit hezký a  zajímavý program jako 
odměnu,“ řekla Jitka Šimková, manažerka 
projektu.
Návštěvníci se ale na akci především dozvědí, kde 
všude jsou ve městě červené kontejnery umístěny 
a  jak je mohou využívat. V celé České republice 
je již na  1  500 červených kontejnerů a  za  dobu 
jejich působení do  nich lidé vytřídili téměř 700 
tun elektroodpadu. Ve Dvoře Králové je nyní 11 
a  v  Královéhradeckém kraji je v  současné době 
instalováno 103 červených kontejnerů. Díky nim 
se podařilo vybrat třicet tun starých spotřebičů. 
Loni takto občané ČR tříděním televizí a monitorů 
ušetřili např. téměř 2 miliony litrů ropy či 500 
tisíc litrů vody. Letos ASEKOL provede analýzu 
i za drobné spotřebiče.

Ing. Eva Šírková (OŽP)

NAjDI SI SVůj ČERVENý KONTEjNER!

Od konce března 2012 je v našem městě umístěn 
oranžový kontejner na  použité oblečení, 
textil, obuv, kabelky a  dětské hračky. Nachází 
se na  stanovišti kontejnerů na  tříděný odpad 
u křižovatky ulic Mánesova a nábřeží Benešovo 
(mezi PENNY marketem a Diakonií ČCE).

jaké věci lze do kontejneru odevzdat?
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), 
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte 
odřezky a zbytky látek), peří, péřové a vatované 
přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, obuv 
(nepoškozenou a  svázanou, aby se páry 
nerozhodily), tašky, kabelky, batohy (ale jen 
funkční), plyšové hračky.
Savý textil může být i  potrhaný, jelikož se 
upotřebí na  čistící hadry. Nesavé (umělé, 
silonové) věci, které jsou roztrhané nebo 
mají rozbité zapínání (zip, chybí knoflíky) 
do kontejneru, prosím, nedávejte.
Veškeré věci musí být čisté, suché a zabalené 
do  igelitových tašek či pytlů, aby se 
transportem nepoškodily!
Další informace vám rádi sdělí pracovníci 
Diakonie Broumov na  tel. č. 224  316  800, 
224  317  203 nebo pracovníci odboru životního 
prostředí na  tel. č. 499  318  121 nebo e-mailem 
na adrese sirkova.eva@mudk.cz. 

Ing. Eva Šírková
odbor životního prostředí (OŽP)

KONTEjNER NA  SběR TExTILu 
A huMANITÁRNí pOMOCI

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí zbývající 
3 pozemky k  výstavbě rodinných domů 
v  ulici Nepraktova k  prodeji formou obálkové 
metody.  Minimální kupní cena za pozemek je 
700 Kč/m2.
Kritériem výběru je cena za m2 pozemku, vítězí 
nejvyšší nabídka.

Složení kauce
Kauce je stanovena u všech pozemků na částku 
50.000 Kč a  může být uhrazena bankovním 
převodem na  účet města vedený u  ČSOB -  
č. ú.: 187580614/0300 (variabilní symboly jsou 
uvedeny v tabulce pozemků) - nebo může být 
uhrazena též složením v hotovosti v pokladně 
MěÚ, a to nejpozději v den podání žádosti. 

podmínky účasti
Zájemci o  odkoupení pozemků musí své 
nabídky (pouze na  předepsaném formuláři 

pro příslušný pozemek!) na  výši kupní ceny 
spolu s  čestným prohlášením, že splňují 
podmínky pro účast v tomto řízení, a dalšími 
doklady (viz. podmínky účasti dle zveřejnění 
č. 53/2012 uveřejněné na  úřední desce 
MěÚ Dvůr Králové nad Labem) doručit 
na  podatelnu MěÚ Dvůr Králové nad Labem 
do dne 11. května 2012 do 13:30 hodin.
Všeobecné informace a  formuláře 
k vyzvednutí jsou na odboru rozvoje, investic 
a  majetku města (RIM) u  Marie Kadrmasové, 
tel.: 499  318  152 nebo e-mail: kadrmasova@
mudk.cz. Veškeré informace najdete také 
na  úřední desce na  www.mudk.cz (modrý 
subweb Radnice, rubrika Úřední deska, RIM - 
prodej pozemků).

Marie Kadrmasová
odbor RIM

uZAVíRKA uLICE FIbIChOVA 
DNE 20. KVěTNA 2012
Upozorňujeme obyvatele a  návštěvníky 
ulice Fibichova na  částečnou uzavírku 
v  neděli 20. května 2012 od  09:00 
do  15:00  hodin z  důvodů pořádání 
skateboardových závodů.
Komunikace bude uzavřena od křižovatky 
ulic Fibichova a  Puchmajerova 
po odbočku k „Tramvaji“.

Kateřina KAŠPAROVÁ
odbor dopravy a silničního hospodářství

Čištění příkopů silnic v okolí Dvora Králové nad Labem Foto: Klub Natura

Pozemek 
číslo

Parcelní číslo Výměra 
pozemku v m2

Minimální 
cena za 1 m2 

pozemku

Minimální 
nabídková cena 

za pozemek

Variabilní 
symbol pro 

složení kauce

1 2277/8 1.509 700 1.056.300 8015000375

4 2277/11 770 700 539.000 8015000379

5 2277/12 767 700 536.900 8015000380
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V Technických službách 
panují intenzivní práce 
související s  jarním 
úklidem. Po  delší 
zimě, spojené s  přívaly 
sněhu, se letos víc 
než v  předchozích 
letech budeme muset 
vypořádat s nepořádkem po té, co sníh nadobro 
zmizel. Do jarního úklidu jsme zařadili nový prvek, 
a  to blokové čištění. V  rezidenčních oblastech 
bude probíhat během dne, v  centru města pak 
pozdě odpoledne a ve večerních hodinách, takže 
se podřídíme dennímu režimu ve městě. 
Velká pozornost je věnována také komunikacím, 
kde probíhá oprava výtluků, dále chodníkům, 
kde napravujeme zanedbanou údržbu, 
a  komunikacím bez asfaltového povrchu, kde 
dochází k vyrovnání  povrchů, obnově  příkopů 
a úpravě krajnic. V dubnu se chystáme i na první 
seče, při kterých otestujeme nové mechanismy 
připravené pro tuto činnost. 
Avízované rozšíření činnosti Technických služeb 
o  komerční služby nabídne z  jara možnost 
přistavit kontejner či objednat úklid komunikací 
ve  firemních areálech. Doposud se o  tom 
v Technických službách příliš neuvažovalo a TS se 
braly jako společnost pro zajišťování městských 
potřeb. Protože ale disponujeme potřebnou 
technikou, je ideální zajišťovat takové služby 
firmám za  poplatek. Zvýší se tím příjmy, které 
mohou posloužit pro další rozvoj. 
V  průběhu jara budeme veřejnost informovat 
o  dalších službách, které budou nabízeny 
komerčně. V první řadě je to komplexní nabídka 
a  ceník za  reklamní plochy, přibude však také 
konkrétní nabídka na  údržbu a  správu zeleně, 
úklid venkovních ploch, svoz odpadu, úklid 
sněhu nebo výškové práce. Sledujte naše nové 
internetové stránky www.tsdvur.cz.

Vybrané činnosti TSM v měsíci břez-
nu a dubnu:
• Oprava komunikací: mětská komunikace 

lokality ul. Krkonošská (odbočka vpravo 
k  areálu firmy Šubrt), Hrubá luka, ul. 
Zátopkova, Žireč u  hřbitova, Žirecká 
Podstráň - cyklostezka, ul. Dukelská 
(za  mostkem přes Hartský potok směrem 
k  parku), Palackého, nám. Repuliky, ul. 
Macharova.

• Oprava chodníků: nám. V. Hanky, ul. 
Revoluční, nám. TGM, na mostě J. Palacha, 
ul. Nedbalova (u  mostu), Erbenova, 
Presslova, Roosveltova.

• Dne 6. dubna 2012 bylo zprovozněno 
veřejné WC u Šindelářské věže.

• Byly zahájeny stavební práce na  úseku 
veřejného osvětlení v  rámci jeho 
rekonstrukce v ul. Dukelská.

Ing. Miroslav Petrů

Od 1. května 2012 bude spuštěna služba SMS 
parking, prostřednictvím které bude možno 
uhradit parkovné pomocí mobilního telefonu. 
Podmínkou je aktivovaná služba Premium SMS 
(aktivace u  operátorů zdarma). Kromě placení 
v automatu nebo zakoupení parkovací karty tak 
mají řidiči další dvě možnosti, jak parkovné zapla-
tit, a to dokonce přímo z auta. 

První možností je zaslání SMS zprávy ve tva-
ru „DKmezeraRZmezeraDOBA STÁNÍ“, např. DK 
3H21234 1, na číslo 90230. Dobu stání je možno 
volit v  celých hodinách, maximálně lze jednou 
zprávou uhradit devět hodin. Odeslaná zpráva 
bude účtována jako běžná SMS.

Druhou možností je prozvonění čísla 
910 309 06X, kdy poslední číslo (X) určuje dobu 
stání. Prozvonění není zpoplatněno, ale podmín-
kou využití této služby je předchozí registrace. 
Registrační SMS ve  tvaru „DKRmezeraRZ“, např. 
DKR 3H21234, zašlete na číslo 90230. K jednomu 
mobilnímu telefonnímu číslu lze zaregistrovat 
jednu registrační značku.

V obou případech vám bude následně doru-
čen SMS parkovací lístek s vyznačenou platností 
doby parkování pro zadanou registrační značku. 
Tento SMS parkovací lístek je zpoplatněn cenou 
odpovídající objednané době stání, tedy sazbou 
10 Kč/1 hod. Návod k  využití těchto služeb je 
umístěn na  každém parkovacím automatu. Po-
drobné informace je možné také získat na webo-
vých stránkách města www.mudk.cz, kde máte 
dokonce možnost vytisknout si daňový doklad 
za poskytnutou službu. 

Kontrolu úhrady parkovného zajišťuje Měst-
ská policie Dvůr Králové nad Labem pomocí on-
line zařízení. V případě využití této formy úhrady 
parkovného neplatí povinnost viditelně umístit 
parkovací lístek za  předním sklem vozidla tak, 
aby údaje na něm byly čitelné zvenku. Podrobně-
ji toto upravuje Nařízení města Dvůr Králové nad 
Labem č. 1/2012 o placeném parkování na míst-
ních komunikacích.

Jan Sedláček
odbor ODP

SEZNAMTE SE: SMS (ELEKTRONICKý) pARKOVACí LíSTEK

jARNí ÚKLID V TEChNICKýCh 
SLuŽbÁCh CENíK KOupALIšTě 2012

Děti do 6 let, držitelé průkazu  
ZTp a ZTp-p   zdarma

Mládež od 6 do 18 let, studenti 
celodenní   30 Kč
po 17. hodině   15 Kč

Dospělí
celodenní    50 Kč
po 17. hodině   25 Kč

Důchodci nad 60 let
celodenní   40 Kč
po 17. hodině   20 Kč
hromadné vstupné (od 10 osob)   
   20 Kč
Hromadné vstupné v rámci školního
vyučování (doprovod zdarma)  20 Kč

Sezónní permanentní vstupenky
mládež od 6 do 18 let, důchodci  650 Kč
dospělí    950 Kč

Rodinné permanentní vstupenky
pro 30 vstupů   700 Kč
pro 60 vstupů   1.300 Kč
Zapůjčení slunečníku  20 Kč/den
Zapůjčení kabiny   30 Kč/den
+ vratná záloha   50 Kč
pronájem kabiny 
na celou sezónu (1-4 osoby) 1.000 Kč

pROVOZ LETNíhO STADIONu 
Letní stadion je zpřístupněn veřejnosti zdar-
ma. Otevírací doba je pro veřejnost (v zá-
vislosti na konání sportovních akcí, tréninků 
sportovních oddílů apod.) dle aktuálního 
rozpisu uvedena na webových stránkách 
organizace nebo na tel.: 499 320 114. V so-
botu, neděli a o svátcích je stadion mimo 
sportovní akce pro veřejnost uzavřen.  

duben, říjen - 14. listopad
pondělí - pátek  8.00 hod. - 19.00 hod.

květen - září
pondělí - pátek  8.00 hod. - 21.00 hod.

Farní charita 
Dvůr Králové nad Labem 

společně 
s Děkanským úřadem 
a Diakonií Broumov 

pořádá ve dnech 
7. 5.  – 11. 5. 2012

ChARITNí SbíRKu OšACENí
v prostorách římskokatolické fary

(příjem sbírky - vrata vedle požární stanice).

Farní prostory pro účel sbírky budou 
otevřeny v tuto sobotu 9 – 12, 13 – 17 hodin.
Prosíme dárce o  čisté a  nepoškozené 
ošacení, ložní prádlo a  použitelnou obuv. 
Sbírka bude darována potřebným. Pro 
usnadění manipulace vložte darované věci 
do pevných převázaných igelitových pytlů.

Tuto akci podpořily: Městský úřad Dvůr 
Králové n. L., Technické služby Dvůr Králové 
n. L. Touto cestou děkujeme všem našim 
dárcům za pomoc. 
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VíTÁNí jARA V pODKRKONOší - 5. KVěTNA 2012

Každým rokem pořádá Hasičský záchranný 
sbor Královéhradeckého kraje „Dny otevřených 
dveří“. Na požární stanici ve Dvoře Králové nad 
Labem se tato osvětová akce letos opět usku-
teční v návaznosti na den oslav svátku sv. Flo-
riána – patrona všech hasičů, a  to v  neděli 13. 
května 2012. Prostory stanice budou široké ve-
řejnosti přístupny od 9:00 do 17:00 hodin. Děti 
i  dospělí si budou moci osobně prohlédnout 
(i  prolézt a  vyzkoušet) moderní i  historickou 
hasičskou techniku a  stát se alespoň na  chvíli 
hasičem s tou jedinou pravou helmou na hlavě.

V  pondělí 14. května bude stanice otevře-
na pro organizované skupiny školní, případně 
předškolní mládeže a  zájmové kluby. Vedoucí 
těchto skupin žádáme o  dohodnutí termínu 
návštěvy na telefonní lince 950 526 485. Po vzá-
jemné dohodě lze stanovit termín návštěvy 
i na kterýkoliv jiný den.

Jsme přesvědčeni, že tato akce je jedineč-
nou příležitostí pro občany města a  okolí jak 
se seznámit s  technickým vybavením hasičů, 
s jejich výcvikem a rozsahem náplně práce pří-
slušníků Hasičského záchranného sboru České 
republiky. 

npor. Bc. Jaromír Brdička 
 velitel stanice ve Dvoře Králové nad Labem 

Co možná nevíte…
Svatý Florián je patronem profesí, které 
souvisejí (nebo kdysi souvisely) s ohněm. Jeho 
kult byl značně rozšířen i  v  českých zemích, 
kde se budovaly jeho sochy na  ochranu 
proti požáru. Většinou se jedná o  římského 
důstojníka s nádobou na hašení. 
požární stanice ve Dvoře Králové nad Labem 
se stěhovala v roce 2010 do nových prostor. První 

směna na  této stanici se konala 16. listopadu. 
Hasičům se tak splnil jeden z velkých snů – mají 
velkou světlou garáž bez sloupů, kde mohli 
konečně po 37 letech zaparkovat i hasičský vůz 
s žebříkem a trávit tam při práci až tři čtvrtě délky 
směny.
Město Dvůr Králové nad Labem nemá 
funkční jednotku sboru dobrovolných hasičů 
(tedy jednotku plně vybavenou a  zřízenou 
městem). Budova „hasičárny“ u  kostela 
a pozemek v centru města patří sice dvorským 

dobrovolným hasičům, ti již však nemají 
statut jednotky sboru, fakticky svoji roli tedy 
nevykonávají (i vzhledem k jejich průměrnému 
věku). Dobrovolní hasiči v  zahraničí patří 
mezi velmi vážené občany a  zaměstnavatelé 
je, na  rozdíl od  českých, rádi zaměstnávají. 
Dobrovolný hasič přímo na  místě neštěstí je 
totiž zárukou rychlého a  hlavně správného 
zásahu do  doby příjezdu celé jednotky 
hasičského sboru. Pro město i  zaměstnavatele 
tak tvoří důležitou část požární ochrany.

DEN OTEVřENýCh DVEří u hASIČů VE DNECh 13. - 14. KVěTNA 2012

V sobotu 5. května 2012 bude probíhat Vítání jara 
v  Podkrkonoší, které zahájí letošní turistickou 
sezonu. Jedná se o  několik akcí probíhajících 
během jediného dne na  různých místech v  rámci 
Podkrkonoší. Veškeré akce jsou propojeny 
autobusovou linkou OSNADO zdarma.
Celodenní zábava začíná v 10:00 hod. akcí zvanou 
„Otevírání sezony na Zvičině“, následně je možný 
přejezd na krajový oběd do hotelu Pod Zvičinou, 
dále prohlídka nádherné přehrady Les Království 
a  v  neposlední řadě akce Vítání jara na  Kuksu. 
K přiblížení bude k dispozici i motorový vláček, 
kola, kočárky a vozíčky nejsou překážkou! 

Otevírání turistické sezony na Zvičině
Kromě akce „Běh na  Zvičinu“ čeká návštěvníky 
u  Raisovy chaty program v  podání DDM 
Jednička v  rámci akce Otevírání sezony 
na Zvičině. Přijďte si zasoutěžit v malování nebo 
,,sochání“ z modelíny, posedět při poslechu živé 
hudby, okusit kostelní atmosféru při flétnovém 
vystoupení souboru Pifferaios, ochutnat 
PODKRKONOŠÍ regionální produkt® nebo si 
prohlédnout informační materiály Podkrkonoší. 

hotel pod Zvičinou
V  rámci „Jarního putování za  poklady pod 
Zvičinou“ v  hotelu Pod Zvičinou bude tamější 
restaurace nabízet k obědu regionální speciality 
i s recepty. Děti mohou shlédnout, jak se stříhají 
ovce, a  vyrobit si jednoduché výrobky z  vlny 
a  z  korálků. Bude probíhat malování triček, 
na  sklo i  na  obličej. Dále bude možné projet 
se na  ponících, zaskákat si na  trampolínách 
a ve skákacím hradu, pohrát si na dětském hřišti.

přehrada
Nabízí se i  zajížďka na  kouzelnou přehradu Les 
Království. 

Kuks
Na  Vítání jara v  Kuksu se můžete těšit 
na  ochutnávku vinných vzorků, komentovanou 
prohlídku Naučné vinařské stezky, v  kostele 
Nejsvětější Trojice se bude konat mše svatá 
s  májovou pobožností a  v  neposlední řadě 
také na  řízenou degustaci vín v  Galerii vín 
v  hospitalu Kuks. V  rámci projektu „Zážitky 
na dosah – cestování dostupné všem“ připravila 
dopravní společnost OSNADO na Kuksu bohatý 
doprovodný program pro rodiny s  dětmi. 
Můžete se těšit na  živou hudbu a  profesionální 
moderátory, různé soutěže o  upomínkové 
předměty a atrakce pro děti (trampolína, divadlo 
atd.). Občerstvení bude zajištěno.
Otevírání sezony na  Zvičině je pořádáno 
sdružením Podzvičinsko, které spravuje cestovní 
ruch na  území Podkrkonoší. Ostatní akce jsou 
pořádány: Hotel Pod Zvičinou, Siduri, o.s., (Kuks), 
XANTIPA AGENCY, s.r.o., (OSNADO).

DM Podzvičinsko

V  měsíci květnu budou vrcholit více 
než tříleté přípravy na  rekonstrukci 
královédvorského muzea. V průběhu května 
2012 bude možné naposledy vidět stálou 
expozici v  její současné podobě. Pak bude 
následovat roční kompletní uzavření celého 
objektu. Rekonstruovat se bude najednou 
hlavní budova i  Špýchar. Ve  Špýcharu se 
zbuduje výtah, který propojí všechna patra 
– přednáškový sál, výstavní sál a  galerii 
s  Křížovou cestou J. V. Bergera. Imobilním 
spoluobčanům se přizpůsobí i  sociální 
zázemí Špýcharu. Hlavní budova projde 
kompletní rekonstrukcí od  střechy, fasády, 
až po  vybudování nového patra expozice 
a nového  depozitáře. 
Kulturní život muzejní tím však nebude 
úplně přerušen, výstavy bude muzeum 
po  dobu rekonstrukce pořádat ve  Staré 
radnici. První výstava nazvaná „Včelařství 
na  Královédvorsku“ se v  těchto prostorách 
otevře 27. dubna 2012. 

Kateřina Sekyrková, odbor KTÚ

ROČNí REKONSTRuKCE 
MuZEA SE bLíŽí

Jízdní řád historických motorových vlaků dne 5. 5. 2012 
9 00    Hradec Králové hl.n. příj.  19 00 
9 10    Všestary   18 53 
9 40    Hněvčeves   18 32 
9 48    Hořiněves   18 22 
9 58    Račice nad Trotinou   18 15 

10 08    Sendražice   18 08 
10 18   příj Smiřice   18 00 
10 27    Smiřice příj.  17 57 
10 36   příj. Jaroměř   17 49 
10 40 14 30   Jaroměř příj. 13 30 17 26 
10 52 14 45   Kuks  13 16 17 14 
10 57 14 52   Žireč  13 08 17 08 
11 04 15 00  příj. Dvůr Králové nad Labem  13 00 17 00 
11 18 15 18   Dvůr Králové nad Labem příj. 12 59 16 59 
11 28 15 28  příj. Bílá Třemešná  12 52 16 52 

       Provozovatelem vlaků je Společnost pro revitalizaci místních drah, o.s.  
       Ve vlaku platí tarif dopravce MBM Rail, s. r. o. Prodej jízdenek ve vlaku. 

                     Vlaky vedeny historickým motorovým vozem M 131.1 „Hurvínek“.  
                     Ve vlaku je zajištěna přeprava kol (max. 4 kola). Přeprava kočárků zdarma.  

Na Dni otevřených dveří vám hasiči předvedou, do jaké výše lze vysunout žebřík na tomto hasičském autě 
Foto: Kateřina Sekyrková
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FARMÁřSKÉ TRhY NA NÁMěSTí
M Ě S T O  D V Ů R  K R Á L O V É  N A D  L A B E M

V Á S  Z V E  N A  T R A D I Č N Í

NÁMESTÍ T. G. MASARYKA
DVUR KRÁLOVÉ NAD LABEM

ˇ

PONDĚLÍ  30. 4. 2012
16.00    ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE SE SAXANOU PETROU ČERNOCKOU            
17.30     TRIO DIAMANTES - ŠÁRKA HULÍKOVÁ, MARTINA STŘÍBRNÁ, PETRA STŘÍBRNÁ
19.00    WISHMASTERS NIGHTWISH REVIVAL
20.00    VAŤÁK
21.00     LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 
21.30     OHŇOSTROJ na náměstí Václava Hanky
22.00    Čarodějnická zábava s kapelou ČVAJMAJS 
Uvádějí: Marcela Robková a Václaff Vaňura

ÚTERÝ 1. 5. 2012
 9.30    BIG BAND DVORSKÝ
10.00    SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA A ZUŠ  R. A. DVORSKÉHO
10.15     VYSTOUPENÍ SOUBORŮ ZUŠ -  MAŽORETKY, CARPE  DIEM  A  CRAZZY  BAND  
11.00     BIG BAND DVORSKÝ
13.00    KYTICE – SÁL ZUŠ           
13.30     CREEDENCE REVIVAL
15.00    BLUE EFFECT 
Uvádí: Iveta Hanušová

• HRY A SOUTĚŽE PRO DĚTI S HITRÁDIEM MAGIC 
• PO CELÝ DEN 1. FARMÁŘSKÝ TRH – OD 1. 5. KAŽDÉ ÚTERÝ
• O DOBRÉ JÍDLO A PITÍ SE POSTARÁ ZÁBAVNÍ CENTRUM ZÁLABÍ 
• LUNAPARK NA NÁMĚSTÍ ODBOJE

 SOuČASNÁ I buDOuCí pODObA NÁMěSTí T. G. MASARYKA

Farmářské trhy ve Dvoře 
Králové nad Labem 
zahajují provoz v  úterý 
1. května 2012. Dále se 
budou trhy konat každé 
úterý od 8 do 17 hodin. V prodeji budou lokální 
zemědělské a  potravinové produkty – maso, 
uzeniny, chléb, pečivo, koláče, med, zelenina, 
ovoce, marmelády, mošty, houby, vejce, mléko, 
sýry, jogurty atd. Nejen místní občané budou mít 
možnost nabízet přebytky ze zahrádek, sadbu, 
květiny a  další doplňkový sortiment, řemeslné 
výrobky, koše aj. Zájemci o  prodej na  trzích, 
kontaktujte naše sdružení na tel.: 605 259 729.

Občanské sdružení Bokouš

Letošní zima důkladně prověřila zrekon-
struované náměstí T. G. Masaryka i novou část 
ulic Palackého a J. Hory. V souladu s předáva-
cími protokoly byly v  dubnu ještě provedeny 
drobné práce a úpravy. 

Betonové lavičky mají po dobroušení a osa-
zení skleněnými čočkami, které budou ještě 
zmatněny, již definitivní podobu. Po  setmění 
jejich vlastní spodní osvětlení pronikající vzhůru 
může vytvářet iluzi, že lavičky levitují v prostoru. 
Jednoduchá křesílka a  lavice z  ocelových prutů 
působí zcela nahodile a  vnášejí demokratický 
prvek do jinak strohého řešení náměstí. Občané 
a  návštěvníci města si zvykají přenosné lavičky 
dle libosti přesunovat v prostoru náměstí. 

Časově omezené parkování na  náměstí 
umožňuje motoristům snadnou dostupnost ko-
merčních objektů i úřadů v centru města. Cyklis-
tům jsou již také plně k dispozici stojany na kola. 
Chtěli bychom důrazně upozornit, že PÍTKO NENÍ 
POPELNÍK a CHODNÍK NENÍ PARKOVIŠTĚ! 

Připravuje se nová květinová výzdoba, která 
spolu se stromy bude v létě zpříjemňovat pobyt 
na  náměstí.  Kromě košů na  tříděný odpad při-
byly u Mariánského sousoší klasické odpadkové 

koše, další budou umístěny v  blízkosti pevně 
umístěných laviček. Zrekonstruované náměstí 
je připravené přivítat v  následujících měsících 
čilý ruch. Na náměstí se určitě kromě pravidelně 
se konajících farmářských trhů objeví i  kulturní 
akce, např. prázdninové koncerty.

Ing. Veronika Tomková, odbor RIM

Součástí programu letošního majálesu 
na náměstí T. G. Masaryka bude dne 30. dubna 
2012 i  třídění odpadů. Na  náměstí budou 
od  15:30 hodin probíhat hry s  tématikou 
zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení. 
Malí i  velcí návštěvníci si budou moci zaházet 
s  nefunkčními mobily na  cíl - do  červené 
popelnice na elektro, zahrát si hru „Člověče, šup 
do  sběrného dvora“, zaskákat si na  trampolíně 
nebo na  obří nafukovací skákací konvici. 
Soutěžící obdrží drobné ceny.
Tuto akci pořádá Regionální rozvojová agentura 
Pardubického kraje ve  spolupráci s  Centrem 
evropského projektování a kolektivními systémy 
ELEKTROWIN a ASEKOL.

Ing. Eva Šírková, odbor ŽP

běhEM MAjÁLESu SE buDEME 
„uČIT“ TříDIT ODpAD

Dne 1. května 2012 je veřejnost zvána ve  13:00 
hodin do  sálu školy na  náměstí, kde se chystá 
představení Kytice - Zlatý kolovrat v  podání 
žáků literárně-dramatického oboru, školního 
orchestru a  tanečního oboru. V  galerii školy 
budou po  celý slavnostní den probíhat 
ukázky výroby a  tisku textilu vázané na  lidové 
tradice, které si bude moci každý vyzkoušet. 
Další květnové akce včetně týdnu otevřených 
dveří v  nové budově ZUŠ najdete v  příloze 
KdeCo.

Mgr. Ivana Černá, ředitelka školy

AKCE Zuš R. A. DVORSKÉhO

Také kola již mají na náměstí svá parkovací místa - stojany na kola. Používejte je! Autor: archiv odboru RIM
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ŠTÍPANÉ
PALIVOVÉ DŘÍVÍ

vyrábí a dodávají
Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o.

Raisova 2824, 544 01 Dvůr Králové n. L.

Objednávky osobně v sídle firmy,
nebo na tel. 777 711 231 (p. Rapáč)

CENÍK PLATNÝ OD 1. 1. 2012

Tvrdé listnaté      1150 Kč/prms
Měkké listnaté        950 Kč/prms
Jehličnaté         900 Kč/prms

Délky polen dle požadavku zákazníka 25, 33, 40 a 50 cm.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 14% DPH a dopravy do 20 km.
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Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 

Oblastní ředitel vypisuje
výběrové řízení na pozici finanční poradce

pro oblast Dvůr Králové a Jaroměř. 

 Nabízíme:
 • nadstandardní příjem
 • organizaci práce dle vašich potřeb
 • firemní výhody 
 • práci ve finančním sektoru 
 • zaškolení a podporu stávajícího týmu. 

 Vhodné i pro ženy na mateřské dovolené.

Leták noviny Dvůr Králové 
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774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

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

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 m2,centrum - 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  640.000,-Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,51 m2,předěl.na 2+1,zděný,část.rek.,zahrada  890.000,-Kč 
byt 1+1 OV Kocléřov,52 m2,prostorný,vč.nové kuchyně,dobrý st .  420.000,-Kč 
byt 1+1 OV Kocléřov,45 m2,volný,k nastěhování,nová elekřina,zahr.  390.000,-Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,68 m2,centrum,2p.,velký,nutná vnitřní rek.  850.000,-Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,56 m2,2.p.,pod ZOO,výb. stav,volný  7.570,-Kč/měs. vč.ink. 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,42 m2,zděný,kompl.vybavení,po rek.  7.400,-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  1,190.000,-Kč 
byt 2+1 OV Dolní Lánov,62 m2,přízemí,zděný,část.rek.,terasa,pěkný 890.000,-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 3+1 OV Úpice,64 m2,zd.,balkon-fr.okno,centrum,sklep,dobrý st.  650.000,-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  1,999.000,-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 V.Vřešťov,4+1,2104 m2,obyt.část+stodola-nová střecha  1,490.000,-Kč
býv.usedlost Ch.Hradiště,cca 950 m2,lukr.poloha,k podnik.či na RD  799.000,-Kč 
st.pozemek Dvůr Král.,2762 m2,st.pov.na studnu,projekt,pod lesem  550,-Kč/m2

st.pozemek Dvůr Král.,2834 m2,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  145.000,-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
garáž Dvůr Králové,Střž, 22 m2,dobrý stav,el.ano,vyklápěcí vrata 85.000,-Kč

pLOšNÁ INZERCE - 
VOLITELNÉ MODuLY

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

Inzerci objednávejte na noviny@mudk.cz, tel. 499 318 258.

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

Tento inzerát (89,4 mm x 57 mm) za 2012 Kč

Tomáš Rademacher, obchodní ředitel ČMSS 
Mobil: 602 168 910 
E-mail: tomas.rademacher@cmss-oz.cz
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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 21. května 2012.

řešení z minulého čísla NKR naleznete v článku vedle fotografie.
Výherci z minulého čísla NKR:
1. místo - jan škvarka, Tyršova 554
2. místo - jana Theresia Roupová, blahoslavova 2054
3. místo - Gustav Minář, Tyršova 554

Výhru je možné si vyzvednout
v městském informačním centru

NOVí  
ObČÁNCI 
MěSTA
V  březnu 2012 se 
narodilo v  našem 
městě 7 občánků - 4 
chlapci a 3 děvčata.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

ÚMRTí
V  měsíci březnu zemřelo ve  Dvoře Králové 

nad Labem 20 lidí, z toho bylo 13 dvorských  ob-
čanů, 7 mužů a 6 žen.

Dne 11. dubna 2012 zemřela ve věku 106 let 
nejstarší občanka Dvůra Králové nad Labem - 
paní Růžena Mrkvičková.

Simona Vykouřilová, matrika

jubILEA A VíTÁNí ObČÁNKů
Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 9 no-
vorozených občánků našeho města.

Členové komise pro občanské záležitosti navští-
vili při životních jubileích v  březnu 26 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavily 
3 manželské páry stříbrnou svatbu a 2 páry zlatou 
svatbu. 

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

pODěKOVÁNí
Dne 1. dubna 2012 oslavila paní Miroslava Sryová 
90. narozeniny. Tímto děkuje paní starostce Editě 
Vaňkové za  projevené blahopřání - dar, medai-
lónek a květiny, které ji nechala v jejím domově 
bohužel v době její nepřítomnosti, osobně paní 
Sryová.

VZpOMíNKA
Dne 22. dubna 2012 uplynul smutný rok bez 

mého muže Zdeňka Materny, dobrého a laska-
vého manžela, tatínka a dědečka. S díky vzpo-
mínáme. Za tichou vzpomínku děkujeme všem 
známým.

Manželka Zdeňka, dcera Dagmar 
a syn Zdeněk  s rodinami

Dne 15. dubna tohoto roku uplyne neu-
věřitelných 30 let od  úmrtí mého milovaného 
manžela, táty, bráchy a  prima kamaráda Petra 
Kmínka. Kdo jste ho znali a měli rádi, zavzpomí-
nejte s námi.

Manželka Ivana, dcera Markéta, 
syn Petr, sestra Věra a bratr Martin

bLAhOpřÁNí

KDE SE NAChÁZí NAFOCENÉ MíSTO?

Dne 29. dubna 2012 se dožívá 90 let paní 
Jaroslava Kalendová. K  tomuto významnému 
životnímu jubileu jí všichni přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti. 

Blahopřeje rodina

V ážení soutěžící, 74 luštitelů 
správně určilo zbouraný 

dům ve  Fügnerově ulici a  8 
to doplnilo ještě krásnými 
pamětnickými dopisy. Byli to: dr.  Jaroslava 
Rejlová, Olga Škrchánková, pí.  Vyšohlídová, 
Božena Voňková, Marie Kudrová, Ing.  Oldřich 
Štěpánek, Antonín Valášek a  Jaroslav Sahánek. 
Tímto se také omlouvám za  přepis jména pana 
Františka Kočího na  Frantu Kočího v  minulém 
čísle, kde jsem zveřejňoval správnou odpověď na  
předešlou otázku.

Pavel Janoušek

DOšLÉ DOpISY
„Uvedený snímek je dům pana Ježka, který 
provozoval truhlářství. Jeho dcera učila ve  hře 
na piano. Bratr byl učitelem a pracoval v Sokole. 
Za války byl popraven. Po něm jest pojmenován 
sokolsky tábor Ježkov u Doubravice. ...“ 

Jaroslav Sahánek
Došlé dopisy budou uveřejněny na  webových 
stránkách města www.dvurkralove.cz v sekci 
Radnice / Noviny radnice. 

T entokrát je zadaná otázka příliš lehká. 
Troufám si napsat, že touto ulicí prošly tisíce 

návštěvníků města, aby se jim dostalo poznání 
a potěšení. Vaším úkolem je napsat, odkud je za-
daná fotografie a čemu ještě ve třicátých letech 
minulého století sloužil vlevo stojící objekt. Ná-
povědy není, kdyby byla napsána, tak prozradí 
všechno. 

Pavel Janoušek

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

STřEChA SOS
Opravy
- zatékání - plechování komínů 
- okapů - všech klempířských prvků
pROhLíDKA A OpRAVA IhNED!
Telefon: 603217922

Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové, 
Pro – Charitu, s.r.o., nabízí rozvoz obědů. 
Cena od 53,- Kč. Kontakt: tel. 605 883 035

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

Nabízím k pronájmu pěkný, slunný byt 2+1 
s balkonem v 6. n. p. s výtahem 
ve Dvoře Králové nad Labem. 
Cena Kč 6500,- včetně poplatků 
+ vlastní elektroměr.
Informace na tel.: 605 219 341.

řÁDKOVÁ INZERCE

pOZVÁNKA
na  setkání bývalých zaměstnanců firmy 
Dietfurt,s.r.o., které se bude konat 26. května 
2012 v  18.00 hodin v  restauraci U  Hlaváčků 
(Riegrova 346, DKnL). Účast opět přislíbil pan 
Simoni. Prosím potvrdit účast na e-mail: 
vesela.sraz@seznam.cz nebo mobil: 734 841 248. 

Kateřina Veselá

Základní škola Schulzovy sady 
zve všechny bývalé žáky 

a přátele školy na oslavu 100 let dne 
19. 5. 2012 

Vice na www. zsschsady.cz 
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CMYK STRÁNKA

NOVÉ KNIhY V KNIhOVNě 
SLAVOj

FuČíKOVÁ RENÁTA, 
KROLuppEROVÁ DANIELA: 
hISTORIE EVROpY: 
ObRAZOVÉ puTOVÁNí
nakl. práh, 2011

Jen jednou za  několik desetiletí může 
vzniknout taková kniha. Původní česká 
kniha, která si klade veliký cíl: seznámit 
čtenáře s historií Evropy přehlednou, sro-
zumitelnou, ale především čtivou formou. 
Kniha, ve které je všechno podstatné, ale 
zároveň není zahlcena nesrozumitelnými 
pojmy a letopočty.

S její pomocí začnou i malé děti vnímat 
poznávání dějin jako úžasné dobrodružství. 
V  bublinách, připomínajících komiks, mo-
hou děti číst jednoduchá sdělení. Starší děti 
ocení, že dějinné události jsou zde předsta-
veny jako živé příběhy. Rozdělení na 70 ka-
pitol a časová osa dole pod ilustracemi jim 
pomohou dát si obsah knihy do souvislosti 
s látkou probíranou ve škole.

S MěSTSKOu KNIhOVNOu 
SLAVOj V pRAZE

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

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům 
Domova sv. Josefa za  uspořádání velikonoční 
dílny. Naše MŠ přijala pozvání a  děti i  s  rodiči 
prožily krásné odpoledne. Děti si mohly vyrobit 
různé předměty s  velikonočními nebo jarními 
motivy- od  zajíčků, přes kytičky až po  pletení 
pomlázky. Každý si našel něco, čím si udělal 
radost. Poznali jsme i jiné techniky – paličkování, 
háčkování nebo zdobení voskem – čili činnosti, 
které s  dětmi v  MŠ nemůžeme dělat. Všem se 
výrobky líbily a odpoledne v příjemné tvořivé 
atmosféře rychle uteklo.
Svoji návštěvou Domov sv. Josefa poctili 
i  dvorští hasiči. Jejich přítomnost ocenili 
především chlapci, kteří mohli ,,prolézt“ celé 
auto. Viděli i  veškeré vybavení a  jako správní 
malí ,,hasiči“ troubili a houkali na celou Žireč.
Velmi si vážíme spolupráce s  Domovem sv. 
Josefa a  věříme, že i  naše děti občas svojí 
návštěvou klienty potěší. Těšíme se na  další 
shledání.

Sommerová Hana
MŠ Žireč

VELIKONOČNí DíLNA pRO Mš 
ŽIREČ V DOMOVě SV. jOSEFA

Ve  středu 4.4. 2012 se 4 výherci lokálního 
kola ankety SUK (O  nejlepší dětskou knihu) 
zúčastnili předávání ocenění autorům 
nejlepší dětské knihy vydané v  roce 2011 
v Památníku národního písemnictví v Praze.  
Byly to děti ze základní školy Podharť: Matěj 
Stříbrný, Anna Horáčková a ze ZŠ Strž: Daniel 
Fiedor, Aneta Bourová. Akce se zúčastnila 
řada významných spisovatelů, ilustrátorů 
a  zástupců jednotlivých nakladatelství. 
Zakončena byla autogramiádou těchto 
osobností.  Nejlepšími knihami za  rok 2011 
byly dětmi, knihovníky a  učiteli vybrány 
následující tituly: Jeff Kinney: Deník 
malého poseroutky a  Renáta Fučíková, 
Daniela Krolupperová: Historie Evropy. 
Výherci z  MěK Slavoj spolu s  knihovnicemi 
z  dětského oddělení pak strávili krásný 
slunečný den procházkou po historické části 
města, zpestřené zábavnými soutěžemi. 
Všichni si společně tento den užili a  akci 
ohodnotili velkou jedničkou. Příští rok může 
stejné zážitky mít třeba vaše dítě. Stačí se 
jen v  březnu 2013 zapojit do  ankety SUK 
v  Městské knihovně Slavoj. Více na  www.
slavoj.cz.

Mgr. Petra Vondroušová
ředitelka  knihovny 

Dne 17. května 2012 připravují Lesy ČR, Lesní 
správa Dvůr Králové n. L. a ZŠ Schulzovy sady 
tradiční Den lesů v  osadě Hájemství. Srdečně 
zveme všechny děti MŠ a 1. stupně ZŠ na tuto 
akci. Akce bude probíhat od  8:30 – 14:00 
hodin. Pro děti je připraven zajímavý program 
s ukázkami lesních činností a lesnické techniky, 
proběhne stezka lesem se stanovišti z  oblasti 
turistiky, rybářství, myslivosti, ornitologie, 
botaniky, přírodní lékárny, mineralogie, 
včelařství, střelby z kuše. Na všechny účastníky 
čeká kolo štěstí. Součástí akce bude výstava 
dětských výtvarných prací na téma „Co se děje 
v lese?“.
Zájemci o  účast na  akci a  bližší informace 
na ZŠ Schulzovy sady – Mertlíková, Paulusová 
Fišerová, den.lesů@zsschsady.cz.

Jana Paulusová Fišerová
ZŠ Schulzovy sady

pOZVÁNKA pRO DěTI Mš A Zš

Ze středy 4. 4. na čtvrtek 5. 4. jsme my, žáci 7. 
tříd, společně spali ve škole. V 17:00 jsme se sešli 
u školy, „ubytovali se“ a šli na bowling do ZOO. 
Zde jsme si užili spoustu zábavy, rozdělili jsme 
se do čtyř skupin a asi hodinu hráli. Nejlepším 
hráčem se stal Jára Guzán, kterého stíhala svým 
výkonem Áďa Antušová.  
Po  návratu do  školy jsme se navečeřeli 
a  posilněni se vydali na  florbalový turnaj 
do tělocvičny. Aby nás nebylo málo (29), pozvali 
jsme rodiče na  zocelení a  utužení kondice. 
Někteří stateční tatínkové a  jedna maminka 
opravdu přišli. Okamžitě jsme je zapojili 
do  družstev, stali se velkou posilou týmů. 
Vítězem se nakonec stali všichni, každý vyhrál 
i  prohrál jeden zápas. Poté jsme šli do  třídy, 
kde jsme hráli kolektivní hry. Pustili jsme si film 
na dobrou noc a šli spát. 
Ráno jsme si ještě zahráli florbal holky: kluci. 
Spaní ve škole bylo super!
Děkujeme za  sponzorský dar panu Janákovi 
a paní Faltusové z Pekařství Katka.

A. Voňková, D. Matějková, D. Klejšmídová
žáci 7. tříd ZŠ Podharť

Zš pODhARť NESpí ANI V NOCI 

FRANCOuZSKÁ ChuťOVKA V pODÁNí STuDENTů KRÁLOVÉDVORSKÉhO GYMNÁZIA
„Tam, kam cestovky nejezdí,“ takový podtitul 
nesl zájezd do  země galského kohouta, který 
přilákal 21 studentů gymnázia a  asi stejný počet 
dospělých, přátel agentury NoBl, jinak profesorky 
Hofmanové a  profesora Neumanna, kteří zájezd 
pořádali.
Již první den ráno, po noci strávené v autobusu, 
nám bylo jasné, že slogan nelhal. Klikatými 
silničkami Alsaska, které ale nebyly problém 
pro šikovné pány řidiče, jsme se dostali 
k  zajímavému výtahu pro lodě i  k  optickému 
telegrafu. Technické zajímavosti jsme mohli 
obdivovat naprosto nerušeni, bez davů turistů.
Jako v jiném světě jsme si proto připadali, když 
jsme přijeli do  krásného, ale přelidněného 
Štrasburku. Nemohli jsme opomenout Radu 
Evropy, u které se zrovna pořádala demonstrace, 
a Evropský parlament. Příjemné bylo objevování 
historického centra s hrázděnými domy.
A  pak už výprava utíkala jako voda v  Seině. 
Každý den jsme se setkali s  mnoha protiklady, 

jako jsem se pokusila nastínit na  příkladech 
z prvního dne. S turistickými cíli i klidnými místy, 
historií i  současností, kulturou i  technikou. 
Vinařská vesnička jako z pohlednice, „obyčejné“ 
provinční město, římský amfiteátr, starověké 
bojiště, zámek na  Loiře, prameny Seiny či 
katedrála v Chartres, všechno se to poskládalo 
do jedné barevné a voňavé mozaiky.
A  samozřejmě Paříž! Prohlédli jsme si všechny 
slavné památky od  Versailles po  Notre Dame, 
vyšplhali jsme na „Eiffelovku“ i nakoupili podle 
libosti. Jedno z  nejkrásnějších měst světa nás 
okouzlilo svou nezapomenutelnou atmosférou 
ve  dne i  v  noci. Závěrečné večerní zastavení 
na  Montmartru s  výhledem na  ozářené město 
a  rozlučkový pohled na  osvětlenou Eiffelovu 
věž se nám zaryly hluboko do srdce i paměti.
Ale Francie nejsou jenom památky. Se 
zvědavostí jsme ochutnávali speciality, 
jako slané koláče nebo čokoládovou pěnu, 
a vychutnávali si slavné dobroty, třeba bagety, 

croissanty a sýry. Užívali jsme si na konec března 
mimořádně slunné a  teplé počasí, vlídnosti 
Francouzů a ti z nás, kteří francouzštinu studují, 
měli skvělou možnost si pohovořit s  rodilými 
mluvčími, vždy ochotnými se s  námi dát 
do  řeči. To se to učí slovíčka v  nějaké útulné 
kavárničce nad hromadou zákusků, které doma 
neseženete!    
Na závěr bychom chtěli poděkovat profesorům, 
kteří pro nás tento výjimečný zážitek připravili 
s  nezměrnou pečlivostí a  nasazením. Pod 
jejich vedením by se snad i  Brit stal zarytým 
milovníkem všeho francouzského. V tak krátké 
době, pouhém týdnu, je nemožné evropskou 
zemi „nej“ poznat pořádně. Ale jako odrazový 
můstek k dalším objevitelským cestám jistě více 
než stačil. 
Na  shledanou a  brzy se uvidíme. Tedy vlastně 
au revoir et à bientôt…

Kristýna Kotíková
za studenty gymnázia a účastníky zájezdu
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DůM ŽOFIE OSLAVIL pRVNí ROK pROVOZu

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

Vážené klientky,

K O S M E T I K A
YvOnY ČErníKOvé

Je pro Vás opět oteVřena.
přiJďte si odpočinout  

 – zasloužíte si to!
legionářská 563 (budoVa geodézie)

TEL.: 777 907 438

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

Dům Žofie oslavil dne 5. dubna 2012 jeden rok 
od  svého založení. Bylo skutečně co oslavovat. 
Sociální služba si hned zpočátku našla své uživatele, 
kteří potřebovali pomoci s  řešením nepříznivé 
sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Během 
několika málo měsíců provozu byla kapacita Domu 
Žofie, která čítá 9 lůžek, naplněna. 
Jsme důkazem toho, že službu vyhledávají 
skutečně lidé, kteří se znenadání ocitnou na ulici 
a  nevědí, kam složit hlavu, ale zároveň lidé, 
kteří nechtějí složit odevzdaně ruce do  klína 
a  mají zájem spolupracovat na  řešení svých 
problémů. Stát se bezdomovcem, nebo lépe 
řečeno člověkem bez přístřeší, není dnes zas tak 
velký problém. Oslavit jsme přišli i první úspěchy, 
mezi které patří především vyřešení tíživé životní 
situace některých našich, dnes již bývalých 
uživatelů. Na oslavě líčili, jak se jim žije v novém 
prostředí, jak se jim podařilo se opět sociálně 
začlenit a jaké měli osobní zkušenosti se sociální 
službou. Současní uživatelé pak popisovali své 
osudy a současné prožitky z Domu Žofie. 
Poděkování si zaslouží především vedení města 
za  podporu sociální služby, zástupci odboru 
školství, kultury a  sociálních věcí, bez kterých 
by spolupráce na  celé problematice dané 

služby nebyla možná, a  ředitelka Pečovatelské 
služby Města Dvůr Králové nad Labem, která se 

významně podílí na organizaci sociální služby.  
PhDr. Petr Prokop, vedoucí Domu Žofie
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V prostorách Domu Žofie v rámci oslav debatovali jeho současní i bývalí uživatelé se zástupci města i sociálních služeb 
 Foto: Jindřich Hauke
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K  příležitosti výročí 120 let od  založení 
„Včelařského spolku pro Dvůr Králové a  okolí“ 
se koná v  Městském muzeu ve  Dvoře Králové 
nad Labem výstava o historii spolku a včelaření. 
Výstava s názvem “Včelařství na Královédvorsku“ 
potrvá od 27. dubna do 27. května 2012. 
Náš spolek podporuje včelařský kroužek při ZŠ 
Dubenec, který letos slaví 10 let své působnosti. 
Spolupráce s  včelařským kroužkem probíhá 
formou kontroly přítele včelaře pana Marka 
z  Dubence, který pomáhá s  vedením kroužku. 
Náš včelařský spolek vyřizuje případné dotace 
od  státu na  kroužek, snaží se odměňovat děti 
úspěšné v soutěžích věcnými cenami a dovybavit 
kroužek pomůckami ke  včelaření. Když byl 
kroužek v roce 2002 založen, pomáhal náš spolek 
se stěhováním včelínu ze Dvora Králové nad 
Labem na pozemek. 
Za  tuto krátkou dobu si již dokázal kroužek 
vybudovat nejen jméno v  České republice, ale 
také v Evropě. Loni se žákyně Veronika Šebková 

na  Mezinárodním setkání mladých včelařů 
v  rakouském Warthu umístila na  třetím místě, 
v družstvech byla Česká republika druhá. V této 
soutěži byli mladí včelaři ze 16 evropských států 
ve věku 12-16let. V celostátní soutěži Zlatá včela 
v  Nasavrkách byla slečna Šebková na  prvním 
místě.
Soutěže ve včelařství pro mládež spočívají např. 
v  poznávání pomůcek ke  včelaření, poznávání 
rostlin, které včely buď využívají jako zdroj pylu, 
nebo nektaru, ale také rostlin, které jsou pro včely 
jedovaté. Mladí včelaři umějí rozeznat části těla 
včely, kvalitu medu a umějí  pracovat se včelami, 
mimo jiné i přesunout roj do úlu. 
Srdečně zveme všechny na  výše zmíněnou 
výstavu a  nadále se budeme snažit přiblížit náš 
včelařský spolek - ZO ČSV Dvůr Králové nad 
Labem, včelaření a  vše s  ním spojené našim 
spoluobčanům. 

Jaroslava Hrdinová,
Včelařský spolek pro Dvůr Králové a okolí

KuLATÉ VýROČí ZALOŽENí DVORSKÉhO VČELAřENí 
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Po dlouhé době můžeme mluvit o úspěchu dvor-
ské krasobruslařky. Jde o Dominiku Schmidtovou 
(17 let), která je stále členkou krasobruslařského 
oddílu TJ Dvůr Králové n. L. Poté co ukončila svoji 
neméně úspěšnou sólovou dráhu, začala se vě-
novat synchronizovanému bruslení. Nyní hostuje 
v pardubickém krasobruslařském TEAMU ORION.
Tato skupina vznikla v  roce 1994. V  té době se 
jednalo o  novou krasobruslařskou disciplínu, 
kdy na  ledové ploše bruslí společně najednou 
16 krasobruslařek. V  letech 1999 -2006 vyhrával 
TEAM ORION na mistrovstvích ČR a získával tím 
nominace na  mistrovství světa, která se konala 
v Evropě i v USA.
Letos znovu TEAM ORION zazářil tím, že zvítězil 
na mistrovství ČR v synchronizovaném bruslení. 
V dubnu se zúčastnila Dominika Schmidtová mis-
trovství světa v této disciplíně v Göteborgu. 

G.H.

Žáci I. stupně základní školy a  praktické školy 
se vydali v  čase předvelikonočním do  Hradce 
Králové na  Velikonoční turnaj málotřídních škol 
ve  vybíjené. Ten již 15. rokem pořádá ZŠ a  MŠ 
Malšova Lhota.
Ačkoliv byla naše škola na  turnaji nováčkem, 
zhostili se žáci reprezentace úspěšně a  z  devíti 
družstev se probojovali až do  semifinále. 
Po  úporných závěrečných soubojích nakonec 
skončili v celkovém pořadí čtvrtí. Děkujeme všem 
hráčům i  fanouškům za  úspěšnou reprezentaci 
školy. Doufáme, že se v  příštím školním roce 
zúčastníme i turnaje vánočního.

Kateřina Píšová
ZŠ a PrŠ ve Dvoře Králové nad Labem

VELIKONOČNí VYbíjENÁ

V  neděli 18. března 2012 se starší přípravka 
fotbalistů ze Dvora Králové nad Labem ve složení: 
Adéla Vojtěchová, Lukáš Hrneček, Tomáš Franc, 
Matěj Zdražil, Honza Ryba, Víťa Vejnar, Šimon 
a  Matyáš říhovi a  golman Adam Šenfeldr pod 
taktovkou Martina Kazdy zúčastnila halového 
turnaje v Hořicích.
Hned do prvního souboje se pustili s velkou chutí 
a elánem. První zápas vyhráli. Pak přišla remíza, 
dokonce i  jedna prohra. Tou se však nenechali 
odradit a statečně bojovali „jako jeden muž“ až 
do posledního zápasu.
Oceněním jim bylo krásné 3. místo, pohár, 
každému medaile a taška plná sladkostí.
Tímto bychom chtěli poděkovat nejen trenérovi 
a našim dětem za skvělé výkony, ale i pořadateli 
Jiskře Hořice za skvěle zorganizovaný turnaj.

za rodiče
Francová Pavlína

Ve středu 4. dubna se 11 závodníků ze Sokola Dvůr 
Králové n. L. zúčastnilo závodu ve skoku vysokém 
v  Jaroměři. Tohoto závodu se zúčastňuje Sokol 
každoročně od  jeho založení a  pokaždé si jeho 
závodníci odvezli celou řadu medailí. Nebylo 
tomu jinak ani tentokrát. V kategorii nejmladších 
žákyň obsadily sokolky celé stupně vítězů. 
Na  první místo se po  vzájemných rozskocích 
postavila Monika Fišerová před Dominikou 
Horníkovou, když obě dosáhly při svém prvním 
závodu v této disciplíně 113 cm. 3. místo obsadila 
s 90 cm Sára Erbenová. V kategorii mladších žákyň 
se dařilo Janě Hynkové, která výkonem 129 cm 
obsadila 1. místo. Na  3. místo se probojovala 
Aneta Černohubová. V kategorii starších žákyň si 
stupně vítězů zajistila trojice Dvoraček Dominika 
Hysková se 153 cm, Vanessa Godárová se 151 cm 

a  Zuzana Vítková se 145 cm. Tento závod byl 
zároveň rozloučením Z. Vítkové se sokolským 
atletickým oddílem, protože v  nadcházející 
sezóně bude závodit za TJ Dvůr Králové n. L.
Za  velmi chladného počasí, ale bez deště, se 
konal 7. dubna Běh Safari. Součástí tohoto 
závodu byl vložený závod pro děti a  mládež. 
V  kategorii mladšího žactva absolvovali žáci 
a  žákyně 1000 m, pro kategorii staršího žactva 
byla připravena trať 2000 m. Sokol Dvůr Králové 
se radoval ze zisku hned tří zlatých medailí, když 
jednu získal mladší žák Matěj Poličanský, další 
mladší žákyně Jana Špatenková a  třetí zlato 
vybojoval starší žák Matěj Šturm.
Blahopřejeme úspěšným závodníkům a přejeme 
jim hodně štěstí do dalších soutěží.

P. Špatenková

ÚSpěChY SOKOLů NA pRAhu ATLETICKÉ SEZÓNY

Ano, je to k  nevíře, ale 11. září 2012 uplyne 
již 80 let od  doby, kdy na  Hrubých lukách 
byl proveden členy Masarykovy letecké ligy 
(předchůdce dnešních aeroklubů) první vzlet 
kluzákem Skaut vlastní výroby, zkonstruovaný 
panem Peterou podle dodaných plánů. 
Tento první let, v  knize startů a  přistání z  té 
doby zvaný „skok“, v  trvání několika vteřin 
provedl pan Svatopluk Tásler. Do  konce roku 
1932 nalétali všichni členové Masarykovy 
letecké ligy za 98 skoků 3 min, 37 vteřin. Jaký 
je to rozdíl proti dnešním kluzákům! Kluzák 
Skaut měl klouzavost max. 1 : 9, tj. z  výšky 
1 km by za  nulového opadání ovzduší uletěl 
9 km. Dnešní výkonné větroně mají klouzavost 
kolem 40 km, současný nejvýkonnější kluzák 
na světě ETA má klouzavost 70 km!   
Dnes nejsou ničím mimořádným lety v trvání 5- 
7 hodin, přelety kluzákem na vzdálenost 500, 
700 i 1000 km. Světový rekord na vzdálenost, 
uletěný v Andách, je přes 2000 km.
I na našem letišti najdeme řadu úctyhodných 
výkonů v  této kategorii. Připomeňme 
zasloužilou mistryni sportu Janu Vepřekovou  
(dvanáctinásobná mistryně republiky, 1 
x mistryně světa, 2 x vicemistryně světa 
v  bezmotorovém létání), zasloužilého mistra 
sportu Jaroslava Vávru (stříbrná medaile 

na  mistrovství Evropy, v  60. – 80. letech 20. 
století na  špičce evropského plachtění), 
bratry Michala a  Jiřího Filipovi (zlaté, stříbrné 
a  bronzové medaile z  mistrovství světa 
v  navigačních soutěžích), Přemysla Vávru 
(zlaté a  stříbrné medaile z  mistrovství světa 
a  Evropy v  akrobacii kluzáků), Lukáše Hynka 
(zlaté a  stříbrné medaile z  mistrovství světa, 
Evropy a  republiky v  ultralehkém létání )
atd… Nemluvíme ani o  mnoha lidech, kteří 
se starají o provoz na letišti, o administrativní 
a  technické záležitosti, bez těchto lidí by 
provoz letiště nebyl možný.
Pokud vás létání zajímá, třeba jen se dívat, 
můžete o  víkendech za  pěkného počasí 
přijít na  letiště, posedět na  zahrádce bistra  
„U  Vrtule“, pozorovat provoz na  letišti, 
případně si zakoupit vyhlídkový let a  dopřát 
si osobní zážitek z  létání. Nemusíte čekat až 
na 15. září, kdy bude na Dnu otevřených dveří, 
pořádaném právě k  tomuto výročí, mnoho 
k vidění (předběžný program již můžete nalézt 
na www.akdk.cz). 
Rádi vás na  letišti přivítáme již během jara 
a léta o každém víkendu.    

Eva Hořejší
Aeroklub Dvůr Králové nad Labem
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Paní starostka Edita Vańková přijala 13. dubna v prostorách Staré radnice studenty kato-
lického gymnázia z dolnosaského Cloppenburgu , kteří k nám jezdí na pozvání místního 
gymnázia každé dva roky. Foto: K. Sekyrková

Běh Safari není jen závodem zkušených vytrvalců. Na letním stadioně si změřili  v so-
botu 7. dubna za chladného počasí své běžecké schopnosti mladší a starší žáci na tra-
tích 1000 a 2000 m. Foto: Zdeněk Haman

Studenti gymnázia  se zastavili během své návštěvy země galského kohouta také u pra-
menů Seiny. Celá reportáž z Francie je zveřejněna na str. 11. Foto: archiv agentury NoBi

Letos se konal 7. ročník školního kola Miss panenka na ZŠ Schulzovy sady. Kromě toho, 
že žáci vyrábějí panenky, jejichž prodejem se získávají peníze na vakcinaci dětí v roz-
vojových zemích, také sami příspívají na koupi vybrané panenky. Foto:  archiv ZŠ

Žáci 6. třídy ze ZŠ Strž se přišli v rámci výuky občanské výchovy podívat na městský 
úřad a seznámit se s jeho fungováním. Na fotografii obdivují v zasedací místnosti paní 
starostky obraz města z roku 1943 Fr. Soukupa. Foto: K. Sekyrková

Přestěhované informační centrum nabízí návštěvníkům ve větších prostorách mimojiné 
nově i veřejně přísupný internet, který je do půl hodiny zdarma.  Foto: K. Sekyrková

O víkendu 14. a 15. dubna předvedli v sále Hankova domu tanečníci z mnoha koutů re-
publiky své sestavy v rámci DVORSKÉ JEDNIČKY. Potlesk si zasloužili všichni - nejmlaší 
i nejstarší účastníci stejně jako organizátoři a porotci. Foto: K. Sekyrková

Kontejner na textil je umístěný mezi Diakonií ČCE a Penny marketem. Více o sběru tex-
tilu prostřednictvím tohoto kontejneru čtěte na str. 2. 

Foto:  Eva Šírková


