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Novinky v NKR
Od  tohoto čísla mají Noviny královédvor-
ské radnice (NKR) novou podobu. Podílel 
se na  ní profesionální grafik na  základě 
poptávkového řízení, o  jehož výsledcích 
rozhodli členové redakční rady. Doufáme, 
že se vám NKR takto budou číst o  něco 
lépe. 
Věříme také, že distribuce v  podání Farní 
charity Dvůr Králové nad Labem bude 
číslo od  čísla lepší. Buďte, prosím, trpěliví 
k  novému distributorovi, který má zájem 
dodat NKR do každé domácnosti v našem 
městě a postupně distribuci NKR vylaďuje. 
Jsme rádi, že se na  distribuci NKR podílí 
místní organizace spolu se studenty gym-
názia, kteří jistě budou vděčni za jakouko-
liv vaši informaci při distribuci NKR (kde je 
schránka, kolik je v domě domácností atd.).

Ing. Kateřina Sekyrková
šéfredaktorka

Úsekové měření rychlosti 
na Královédvorsku
Město Dvůr Králové nad Labem připravilo 
v  rámci prevence a  zvýšení bezpečnosti 
dopravy projekt s  úsekovým měřením 
rychlosti. První místem s  nainstalovaným 
zařízením pro úsekové měření se stala 
v našem městě ulice Tyršova. 
Během prvního pololetí letošního roku 
bude měření instalováno i  v  dalších 
lokalitách: Lipnice, Choustníkovo Hra-
diště, Kocbeře, Horní Dehtov, Vlčkovice 
v Podkrkonoší. 
Při úsekovém měření rychlosti jízdy je poří-
zena fotografie vozidla s  přesným časem 
při vjezdu do  úseku a  poté při výjezdu 
z úseku. Následně je na základě zjištěného 
času průjezdu úsekem o dané délce vypo-
čítána průměrná rychlost vozidla.
Rychlost bude také nadále namátkově 
měřit městská policie mobilním radarem. 
Dále jsou na  několika místech ve  městě, 
která se průběžně střídají, umístěny uka-
zatele okamžité rychlosti. Ty však mají 
pouze informativní a  preventivní charak-
ter – aktuálně v  Krkonošské ulici, Lipnici, 
Verdeku a Žirči.

Jan Sedláček
vedoucí ODP
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Masopust pořádá ve Dvoře Králové iž od roku 2008 ZŠ Podharť, letos se k ní nově přidá i město a další školy. 
 Foto: archiv ZŠ Podharť

Občanské sdružení Krkonoše a  Podkrkonoší 
ve  spolupráci s  MAS  Královédvorsko a  Městskou 
knihovnou Slavoj ve  Dvoře Králové nad Labem 
nabízejí nově možnost celoživotního vzdělávání 
formou Univerzity třetího věku (U3V), jehož garan-
tem je Zemědělská univerzita v Praze. 

U3V jsou specifickou součástí celoživotního 
vzdělávání. Poskytují občanům nad 50 let vzdě-
lání na vysokoškolské úrovni, které je založeno 
na  osobním rozvoji, nikoliv profesní přípravě. 
Nezakládá tak nárok na  vysokoškolský titul. 
Jejich smyslem je nabídnout seniorům druhý 
životní program, když ten první, pracovní, již 
skončil.
Přednášky vysokoškolských učitelů budou pro-
bíhat virtuálně v sálku Městské knihovny Slavoj. 

Po přednášce bude následovat diskuze k tématu 
mezi účastníky semináře. Cena jednoho semes-
tru (6 výukových přednášek) je 210 Kč. 
První setkání se uskuteční ve  středu 26. února 
od  10:00 hod. a  další ve  čtrnáctidenním inter-
valu. Počet účastníků je omezen. 
Přihlášky, které je nutné odevzdat do 20. února 
2014, jsou k dispozici v knihovně v oddělení pro 
dospělé. Bližší informace na  tel. 499  320  157 
nebo 721 390 348.
Studium je složeno ze šesti semestrů. V prvním 
semestru je hlavním tématem pro všechny při-
hlášené zájemce astronomie, v dalších semest-
rech je již možné vybírat z dalších 16 témat.

Mgr. Marta Staníková
Městská knihovna Slavoj

Univerzita třetího věku v městské knihovně

Zveme širokou veřejnost 4. března 2014 
na  náměstí T. G. Masaryka, kde se odehraje  
1. královédvorský masopust. 

Dopoledne dorazí průvodem na  náměstí žáci 
mateřských a  základních škol v  maskách. 
V  podání členů divadla Kvelb budou k  vidění 
tradiční rituály a  zvyky spojené s  vyhláše-
ným českým svátkem. Není vyloučeno, že zde 
potkáte něco, co jste v životě nepotkali anebo 
někoho, koho důvěrně znáte jen ze svých nej-
fantastičtějších snů. V  tomto tyátru je radost, 

humor a  lehkost a  hlavně kus dávných zvyků 
našich předků. 
Odpolední program doplní vystoupeními žáci 
ZUŠ R. A. Dvorského a  děti z  nízkoprahového 
zařízení Střelka, hry a  soutěže připraví pro 
děti v  dopoledních hodinách DDM Jednička.                                                                                                                                        
Nebudou chybět zabijačkové speciality, koláče, 
trdelník, medovina...
Přijďte se s námi poveselit před postním obdo-
bím. Vítány jsou maškary moderní i tradiční. 

Zuzana Čermáková
ředitelka Hankova domu, městského kulturního zařízení

Pozvánka na masopust 4. března 2014
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Prezentace města na veletrzích 
cestovního ruchu
I v letošním roce se naše město prezentuje 
na  několika veletrzích cestovního ruchu 
v  různých koutech naší republiky. Kromě 
již proběhlého veletrhu GO a REGIONTOUR 
v Brně (16.–19. ledna) to dále bude v únoru 
Holiday World 2014 v Praze, v březnu Dovo-
lená a  Region, Lázeňství 2014 v  Ostravě 
a  také INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA 
v Hradci Králové (14.–15. března).
Naše město bylo na  brněnském veletrhu 
Regiontour prezentováno již tradičně 
v rámci expozice Královéhradeckého kraje 
společně s Revitalizací Kuks, o. p. s., městem 
Hořice a občanským sdružením Podzvičin-
sko. Součástí naší expozice byly i  ukázky 
a prodej regionálních produktů – vánoční 
ozdoby z  královédvorských dílen, bylinné 
kapky z Kuksu, domácí mošt z Ostroměře, 
keramika z Hořic, preclíky z Lázní Bělohrad 
a trubičky Pravé hořické, s. r. o. 

Bc. Petra Sklenářová, odbor ŠKS

Podomní prodej je na území 
našeho města zakázán
Od 1. května 2013 je na území města Dvůr 
Králové nad Labem zakázán:
• pochůzkový prodej zboží a poskytování  
služeb,
• podomní prodej zboží a  poskytování 
služeb, kdy je bez předchozí objednávky 
nabízeno, prodáváno zboží a  poskyto-
vány služby uživatelům v bytech, domech 
a v budovách.
V  poslední době se opět v  našem městě 
objevili podomní prodejci. Pokud by 
vámnabízeli jakýkoliv produkt či službu, 
neprodleně kontaktujte pracovníky 
odboru obecní živnostenský úřad (OŽÚ) 
na  telefonu 499  318  126 (na  konci 
i  118 a  115) nebo strážníky městské 
policie (MPDK) na  telefonních číslech: 
603 237 858, 499 320 520. 
Ti jsou oprávněni provádět kontrolu 
dodržování tohoto nařízení. 

Hana Pokorná, vedoucí OŽÚ

Tříkrálové koledování 
na Královédvorsku
I  letos do  ulic vyrazili koledníci – Tři krá-
lové. Sbírka probíhala ve  Dvoře Králové 
nad Labem i  přilehlých obcích ve  dnech 
3.1.2014 až 8.1.2014, někde i 10.1.2014 až 
12.1.2014. Podařilo se nám opět rozšířit 
počet skupinek. Mohli jsme tak  navštívit 
více domácností, kde jsme tradičně popřáli 
vše dobré v novém roce. Obyvatelé mohli 
přispět na  činnost Farní charity Dvůr Krá-
lové nad Labem i podpořit projekty Charity 
ČR. Celkem se vybralo 244 703 Kč. 
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo při-
spěli do  kasičky, mnozí z  vás obdarovali 
i  koledníky nějakou sladkostí. Zároveň 
děkujeme všem, kdo se na zajištění Tříkrá-
lové sbírky podíleli. ,
Zajímavostí letošní sbírky byla návštěva 
u  řezbáře Leoše Pryšingera, který dětem 
ukázal svůj model Betlému (originál je 
vystaven v  Muzeu Betlémů v  Třebechovi-
cích pod Orebem), děti zapózovaly i u sochy  
sv. Antonína (foto na str. 12).

Kateřina Veselá
Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Po vánoční pauze pokračují díky vhodným klima-
tickým podmínkám práce na  projektu „Regene-
race zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové 
nad Labem“. 

Do  Vánoc proběhlo kácení v  lokalitách Žireč 
náves, dopravní hřiště – starý hřbitov, parčík 
Bezručova, Berlínek a park Schulzovy sady, kde 
se bude ještě dokončovat frézování pařezů. 
Od  čtvrtka 9. ledna 2014 se kácelo v  lokali-
tách Rašínovo náměstí, Lipnice hřbitov, Zboží 
u  pomníku, Žireč hřbitov, Verdek alej, ulice 
5. května – ostatní plochy. Jako poslední při-
šel na  řadu městský hřbitov, ulice 5. května 
a Verdek-hřbitov.
Káceny jsou pouze stromy vykazující zhorše-
nou provozní bezpečnost nebo tzv. neperspek-
tivní jedinci, jejichž pokácením vzniká prostor 

a  uvolnění pro jedince perspektivní. Prioritou 
je odstranit provozně nebezpečné a  rizikové 
stromy – nestabilní větvení, destrukce v koruně 
stromu, trhliny a dutiny v koruně stromu nebo 
poškozený kořenový systém, což jsou podstatné 
defekty, které zhoršují provozní bezpečnost 
stromu, ale na pařezu a kmeni se nemusí vůbec 
projevit.
V  navazujících fázích projektu bude vytipo-
vaná zeleň ošetřována zdravotními, redukčními 
a bezpečnostními řezy, případně vazbami. Vysa-
zeno bude 261 nových stromů a  328 keřů. 
Žádáme touto cestou spoluobčany o trpělivost 
a pochopení případných omezení, která mohou 
být vyvolána pracemi v uvedených lokalitách. 

Ing. Veronika Tomková
 odbor RIM  

Po vánoční pauze pokračuje 
projekt regenerace zeleně

Navrhněte osobnost města za rok 2013
Na jednání Rady města Dvůr Králové nad Labem 
dne 28.01.2014 byl předložen ke  schválení mate-
riál obsahující termín pro předkládání návrhů 
na  cenu „Osobnost města Dvůr Králové nad 
Labem za rok 2013“. 

Občané města Dvůr Králové nad Labem 
budou moci po  schválení tohoto materiálu 
Radou města předložit své návrhy v  termínu  
od 29.01.2014 do 14.02.2014. 
Podrobnější informace včetně formuláře lze zís-
kat na odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
kancelář č. 303, tel.: 499 318 293, 499 318 101. 
Formuláře jsou rovněž k  dispozici v  městském 
informačním centru a  na  www.dvurkralove.cz
v části Město / O městě / Udělená ocenění osob-
nost města. Zde se také dočtete více o  lidech, 
kterým bylo toto ocenění uděleno v  minulých 
letech. 

Cena osobnost města Dvůr Králové 
nad Labem za rok 2013 se udílí 
v oblastech:
1. hudba, hudební dílo 
2. výtvarné dílo, fotografie, film 
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   
 student roku 
8. sportovní výkon v kategoriích:

a) jednotlivci – mládež do 18 let
b) jednotlivci – dospělí
c) trenér, cvičitel 

Bc. Petra Zivrová
 odbor ŠKS

Krajská rada zrušila v  pondělí 13. ledna 2014 své 
dřívější rozhodnutí o  utlumení šestiletého studia 
na gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem. Místní 
firmy totiž poskytly ekonomické záruky pro další 
fungování této školy. 

Krajští radní se proto rozhodli veřejnosti a dvor-
ským zastupitelům vyhovět a  přehodnotili své 
dřívější rozhodnutí o postupném utlumení šes-
tiletého oboru. Definitivní rozhodnutí vydalo 
později i ministerstvo školství.
„Kraj se snaží postupovat citlivě při každém pří-
padném utlumení či sloučení školy. V  případě 
gymnázia zvažoval  všechny možnosti a  nako-
nec se rozhodl dát víceletému oboru šanci pro-
kázat svou životaschopnost, “ uvedla krajská 
radní pro oblast školství Táňa Šormová (KSČM). 
Útlum šestiletého oboru měl pomoci zejména 
základním školám ve  Dvoře Králové a  v  okol-
ních obcích, ze kterých žáci na  královédvorské 

víceleté gymnázium odcházeli. Optimalizace 
krajského školství nicméně bude v  dalších 
letech pokračovat. „Kvůli úbytku žáků se během 
posledních čtyř let v kraji již některé školy slučo-
valy a vzhledem k očekávanému vývoji je nutné 
v tomto trendu pokračovat, jinak nebudou školy 
konkurenceschopné a  ekonomicky stabilizo-
vané, “ dodala Táňa Šormová. 

Mgr. Jiří Hošna, Královéhradecký kraj

Kraj zachová šestileté gymnázium 
ve Dvoře Králové nad Labem

Aula místního gymnázia
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Letošní zima je svým prů-
během ojedinělá. Nedo-
statek sněhu spíš než 
na lyže láká na brusle. 
Zimní stadion (ZS) již dru-
hým rokem nabízí mož-
nost pořádně si zabruslit, 
a to hlavně v dopoledních hodinách.
Stačí se podívat na  rozpis ledu na  našem 
webu, nebo si zavolat na  zimní stadion (tel.: 
499 321 909) a ověřit si, že je led volný. Sklouz-
nout se po dobře upraveném a trvale udržova-
ném ledě můžete sami nebo i  ve  skupinkách. 
Záleží jen na  vás. Není to nová věc, ale zdá se, 
že o ní stále ještě nevědí úplně všichni. Sledujte 
tedy aktuálně web TSm a  přijďte si zabruslit 
od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin. Termíny 
veřejného bruslení a  bruslení s  hokejkami jsou 
jasně dané. Rozpis opět hledejte na  našem 
webu nebo na výlepových plochách po městě. 
Rozpis únorového bruslení je na  str. 4 kulturní 
přílohy KdeCo.

Málokdo ví, že technologické srdce zimního 
stadionu je dnes už spíše historickým kouskem. 
Kompresory jsou ze 70. let a  současná tech-
nologická úroveň kompresorovny také není 
nejlepší. Celý zimní stadion je komplex, kde 

největší položkou nákladů jsou spotřebované 
energie. Na  nové technologie nebo na  změnu 
funkčnosti haly se hledají peníze těžko. Proto 
jsme v  loňském roce ve  spolupráci s  městem 
prosadili investice do  stávajícího zařízení. Byla 
provedena generální oprava kompresorů (dvou 
ze tří), instalována nová izolace potrubí tep-
lovodních médií, okrajově bylo investováno 
i do měření a regulace. Cílem je i za současného 
stavu tyto investice zhodnotit v úsporách. Mělo 
by dojít ke snížení ztrát a v neposlední řadě nám 
analýza konečně ukáže další místa, kde máme 
příliš vysokou spotřebu energií, kde je spotře-
bováváme neúčelně apod. Vše zhodnotíme 
v průběhu měsíce dubna uceleným materiálem, 
který zveřejníme a  nastíníme i  další cesty, jak 
efektivně provozovat tento komplex.
Ukončit provoz ZS plánujeme v druhé polovině 
března s  připravovaným závěrečným karneva-
lem, o  jehož podrobnostech včetně přesného 
termínu budeme informovat v dalším čísle NKR 
a  na  našich webových stránkách. Tímto také 
nabízíme všem našim partnerům z  řad veřej-
nosti, místních organizací, jiných soukromých 
subjektů a  zájemcům o  využití ZS v  letních 
měsících, ať se na  nás obrací se svými nápady 
na případnou spolupráci při realizaci kulturních 
a sportovních akcí.

Rozpis měsíčních svozů  
v roce 2014  
 1. týden 30. 12. – 3. 1.
 5. týden 27. 1. – 31. 1.
 9. týden 24. 2. – 28. 2.
 13. týden 24. 3. – 28. 3.
 17. týden 21. 4. – 25. 4.
 21. týden 19. 5. – 23. 5.
 25. týden 16. 6. – 20. 6.
 29. týden 14. 7. – 18. 7.
 33. týden 11. 8. – 15. 8.
 37. týden 8. 9. – 12. 9.
 41. týden 6. 10. – 10. 10.
 45. týden 3. 11. – 7. 11.
 49. týden 1. 12. – 5. 12.

Ing. Miroslav Petrů
ředitel TSm

ČSÚ hledá domácnosti pro 
statistiku rodinných účtů
Český statistický úřad hledá zpravodajské 
domácnosti, které by byly ochotny za  čtvrt-
letní odměnu 855 až 1.355 Kč (podle počtu 
členů domácnosti) podrobně vykazovat své 
příjmy a  vydání za  jednotlivé druhy zboží 
a služeb za všechny členy domácnosti. 

Údaje budou statisticky využity jako pod-
klad pro přípravu sociálních opatření, hod-
nocení životní úrovně a struktury spotřeby 
různých typů domácností. Ochrana důvěr-
nosti zjištěných dat je přísně dodržována 
podle zákona č. 89/1995 Sb., o  státní sta-
tistické službě a  zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů.
Statistici hledají konkrétně dvě rodiny, 
ve  kterých je v  čele domácnosti zaměst-
nanec s  vyšším vzděláním. Jednu 
domácnost se 3 dětmi s  čistým příjmem 
na  osobu 14.001–17.000 Kč a  jednu 
domácnost s  1 dítětem s  čistým pří-
jmem na  osobu 11.001–14.000 Kč.  
Dále hledáme domácnost, ve  které je 
v čele domácnosti osoba samostatně výdě-
lečně činná s  1 dítětem s  čistým příjmem 
na  osobu do  8.000 Kč. Jedná se o  domác-
nosti žijící v obci s 10 000 až 49 999 obyva-
teli, domácnosti zaměstnanců v  bytových 
domech, domácnost OSVČ v  rodinném 
domě.
Více informací o  statistice rodinných účtů  
(SRÚ) naleznete na  internetových strán-
kách www.hradeckralove.czso.cz.
V  případě zájmu o  spolupráci se spojte 
s  Věrou Čermákovou, gestorem SRÚ 
pro Královéhradecký a  Pardubický kraj,  
tel.: 466  743  435, mobil: 737  280  866,  
e-mail: vera.cermakova@czso.cz.

Na krajská gymnázia a lycea 
budou jednotné přijímací 
zkoušky
Žáci, kteří se v  letošním roce budou hlásit 
na  gymnázia a  lycea zřizovaná Královéhra-
deckým krajem, budou muset absolvovat 
jednotnou přijímací zkoušku. 

Kraj k  tomuto kroku přistoupil, aby sjed-
notil standard přijímaných uchazečů a měl 
jistotu, že gymnázia a lycea budou nadále 
plnit funkci výběrových škol.
„Víceletá i  čtyřletá gymnázia a  také lycea 
jsou výběrové školy, na  které by se měli 
dostat jen vybraní uchazeči o studium. Kraj 
se pro tento krok rozhodl proto, aby měl 
přehled, s  jakými studijními předpoklady 
se žáci na  tyto školy hlásí. Jednotné přijí-
mací zkoušky podpoří kvalitu a rozvoj dal-
šího vzdělávání v regionu, “ uvedl hejtman 
Lubomír Franc. 
Žáci, kteří se budou hlásit na  gymnázia 
a lycea budou muset absolvovat test všeo-
becných studijních předpokladů. Uchazeči 
o  čtyřleté studium budou navíc vypraco-
vávat i  test z  českého jazyka. Jednotné 
přijímací zkoušky pro Královéhradecký kraj 
připravuje společnost Scio. O  výsledcích 
přijímacího řízení budou nadále rozhodo-
vat ředitelé jednotlivých škol.

Mgr. Jiří Hošna
Královéhradecký kraj

Technické služby informují

Obce sobě – tak se jmenuje projekt Svazu měst 
a obcí ČR, který má napomoci efektivnější a tedy 
i  finančně výhodnější spolupráci mezi obcemi, 
do kterého se nově zapojilo i Královédvorsko. 
Úkolem bude umožnit obcím a jejich zástupcům 
jednat a  konat společně ve  čtyřech oblastech: 
v  oblasti školství, odpadového hospodářství, 
sociálních služeb a ve čtvrté – volitelné oblasti. 
Výstupem projektu bude dokument obsahující 
čtyři rozvojové strategie pro všechny obce spa-
dající pod ORP Dvůr Králové. 
Nositelem projektu je obec Vítězná, která mohla 
díky uznatelným nákladům projektu (náklady 
na  mzdy pracovníků bude hradit Svaz měst 
a  obcí ČR díky evropskému grantu) zaměstnat 
celý realizační tým. Nejlepší volbou, především 
vzhledem ke  znalostem území, byli na  straně 

Obce sobě – nový projekt meziobecní 
spolupráce na Královédvorsku

jedné zaměstnanci Místních akčních skupin 
– MAS Královédvorsko, o. s., a MAS Království – 
Jestřebí hory, o. p. s., a na straně druhé externí 
dodavatelé z  firmy DRAG, s. r. o., odborníci 
na tvorbu strategií.
Úlohu tzv. motivujících starostů převzali na Krá-
lovédvorsku Petr Hrubý – starosta obce Vítězná 
a  Mgr.  Dušan Kubica  – místostarosta města 
Dvůr Králové nad Labem. Jejich role zprostřed-
kovatelů jednání mezi starosty není rozhodně 
lehká – cílem je, aby každá obec nepracovala 
na  jednotlivých oblastech samostatně, ale 
v součinnosti s ostatními. 
Více o projektu na www.obcesobe.cz.

Kateřina Valdová
 Lenka Křížová, Dis.

 Ing. arch. Jan Holan
členové realizačního týmu
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Němčina pro začátečníky 
i mírně pokročilé
Městská knihovna nabízí všem zájemcům 
o výuku němčiny volná místa v kurzu pro 
začátečníky a mírně pokročilé, který se koná 
každé pondělí od 16:30 hod. pod vedením 
lektorky Ing. Věry Robkové. Více informací 
vám poskytneme osobně v knihovně nebo 
na tel. číslech 499 320 157, 721 390 348. 

Mgr. Marta Staníková 
Městská knihovna Slavoj

Betlém pod Zvičinou završil 
sváteční vánoční atmosféru
Živý betlém v kapličce v Lázních pod Zvičinou 
se už stal tradicí. A to bez ohledu na počasí. 
Letos působilo spíše jarně, po  sněhu nebylo 
oproti předchozím letům ani památky. Cestu 
k  betlému si ale i  v  tomto roce našly stovky 
návštěvníků. První den, ve  čtvrtek 26. pro-
since, jich byl dokonce rekordní počet. 

Lidé si přišli poslechnout a zazpívat koledy 
a pokochat se pohledem na živou scenérii 
s  jesličkami, Pannou Marií, Josefem, třemi 
králi, pastýři a  děvečkami. Hudební pro-
gram zajišťovala první den hudební sku-
pina mládeže Mozaika z  dvorské farnosti 
se svými hosty a druhý den Tereza Bašová 
a  Barbora Kopecká v  doprovodu dvor-
ského písničkáře Filipa Pýchy. 
Nad jesličkami před oltářem se nově 
skvěla pozlacená závěsná lampa, kterou 
do  kaple nedávno věnovala Jana Strán-
ská s  manželem Mirkem z  Dolní Brusnice. 
Na jezulátko dohlížela početná skupina ži-
vých andělů a před kapličkou přešlapovalo 
stádo ovcí a koz, koníci i oslík. Zvířata občas 
zavítala i  dovnitř kapličky, což pokaždé 
vzbudilo ohlas. 
Stalo se, že návštěvníci mohli v  jeslič-
kách obdivovat živé miminko, pokud ho 
na chvíli zapůjčili rodiče z řad návštěvníků. 
Koho ani tato podívaná nezahřála u srdce, 
mohl se zahřát svařeným vínem či horkou 
medovinou. 
Na  atmosféře bylo milé i  to, že nebylo 
důležité, jakou kdo hovoří řečí, před kaplič-
kou i  uvnitř se mísila čeština, holandština 
a  další jazyky. Jednoduše – bylo příjemné 
v tomto svátečním čase společně pobýt.

Silvie Pýchová

V pátek 10. ledna 2014 byl ukončen příjem žádostí 
o  dotace na  pořádání sportovních a  kulturních 
akcí pro veřejnost na území MAS Královédvorsko. 
Celkem se nám sešlo 16 žádostí na  podporu akcí 
nejrůznějšího druhu.

Hodnotící komise obodovala jednotlivé pro-
jekty dle předem stanovených hodnotících kri-
térií. Celkově pořadatelé požádali o  68.323 Kč. 
Jelikož původní částka určená na  rozdělení 
na  akce činila 20.000 Kč, rozhodl se výbor MAS 
navýšit tuto částku na  50.000 Kč! Seznam pod-
pořených sportovních a  kulturních akcí byl 
znám až po uzávěrce novin a najdete jej spolu 
s ostatními informacemi na www.maskd.cz. 

Setkání pracovní skupiny
Ve čtvrtek 9. ledna 2014 se opět sešla pracovní 
skupina složená z aktivních obyvatel území MAS 
Královédvorsko. Zastoupeni byli běžní občané, 

zástupci místních samospráv, podnikatelé 
i neziskový sektor. Hlavním tématem bylo další 
zpracování SWOT analýzy (viz tabulka níže)
Účastníci se nejprve rozdělili do 4 menších sku-
pin a  pracovali na  jednotlivých oblastech ana-
lýzy. Snažili se sloučit stejné a hodně podobné 
body. Poté mohl každý za sebe vybrat 3-4 nejdů-
ležitější body z jednotlivých oblastí. 

3. veřejné jednání
Propojit jednotlivé silné a slabé stránky a poku-
sit se najít využití příležitostí a možnosti obrany 
před ohroženími pomocí již jednoznačných 
kroků, nápadů a projektů – to byl cíl posledního 
veřejného jednání opět v salonku hotelu Safari 
v  ZOO Dvůr Králové. Výstupy všech veřejných 
jednání i  pracovních skupin najdete rovněž 
na www.maskd.cz.

Lenka Křížová, DiS., Ing. arch. Jan Holan
projektoví manažeři MAS Královédvorsko, o. s.

MAS Královédvorsko navýšilo částku na akce

Byl to rok volební i  pro SPCCH. Volby se týkaly 
základních, okresních i  krajských organizací 
a  v  neposlední řadě i  voleb do  republikového 
výboru.  

Probíhalo cvičení, plavání a scházení se v Dosta-
veníčku. Plavání nejprve jednou za  14 dní 
a  po  dodatečné dotaci dokonce každý týden, 
vždy ve  středu. Cvičení potom ve  čtvrtek  
od 9:00 hod. v knihovně. 
Na  jaře a na podzim jsme opět pořádali  pose-
zení s hudbou v Lipnici. Na druhé pololetí jsme 
zakoupili o dvě permanentky na divadelní před-
platné více. V  květnu se uskutečnil rekondičně 
ozdravný pobyt v  Janských Lázních. Také se 
pořádal zájezd do  pražírny kávy v  Borohrádku, 
společný oběd a  plavání v  bazénu v  Rychnově 
nad Kněžnou. Také jsme naši ZO prezentovali 
na  ,,Dni seniorů“. Před vánocemi jsme se sešli 
na společném obědu v Centrále. 
Naši členové se účastnili akcí pořáda-
ných Okresní organizací Trutnov: nejprve 

rekondičního pobytu v Bělči nad Orlicí začátkem 
září, pak v  listopadu  kurzu životosprávy v Jan-
ských Lázních.
Kvůli zhoršení zdravotního stavu vedoucích 
funkcionářů organizace se však nepodařilo vše 
tak, jak jsme si představovali. Doufáme, že rok 
2014 bude lepší. Děkuji tímto všem sponzorům 
za  jejich peněžní dary a  všem vám přeji za  ZO 
hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2014.
Zároveň vás chci upozornit na  již probí-
hající akce: cvičení a  plavání v  Hořicích  
(přihlášky u  paní Jahnátkové na  tel.:  
734 626 178), divadlo (permanentky jsou k dispo-
zici u p. Šmelhausové na tel.: 724 132 653), úterní  
dopolední schůzky v ,,Dostaveníčku“ .
Schůze výboru ZO je 5. 2. od 13:30 hod. Kdo ze 
členů má nějaké podněty, může na schůzi přijít 
a předložit je. Členská schůze pro všechny členy 
bude 21. 3. od 14:00 hod. v Hankově domě. Zde 
se dozvíte vše, co se pro vás připravuje.

Jitka Šmelhausová
 místopředsedkyně

Rok 2013 ve SPCCH Dvůr Králové nad Labem
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výsledky výtvarné soutěže 
Knihosauři 
Výtvarná soutěž Knihosauři byla vyhlášena 
1. března 2013. Cílem bylo výtvarně ztvár-
nit prehistorického obyvatele knihovny. 
Do  uzávěrky soutěže bylo odevzdáno 
k  vyhodnocení celkem 79 výkresů ze ZŠ 
v  Podharti, Schulzových sadů, Dubence, 
Hajnice, ZŠ a  PrŠ a  ZUŠ ve  Dvoře Králové 
nad Labem. Vítězné práce vybírala porota 
v čele s výtvarnicí Vandou Kotíkovou.

vyhodnocení:
Kategorie B (6–9 let)
1. místo: Sára Rumlová, ZUŠ
2. místo: Bára Bujárková, ZUŠ
3. místo: Kateřina Beierová, ZŠ a PrŠ
čestné uznání:  
 Michaela Klossowská, ZŠ Hajnice
 Anežka Šebková, ZŠ Dubenec 
Kategorie C (10–12 let)
1. místo: Tereza Hulíková, ZUŠ
2. místo: David Placák, ZŠ Dubenec
3. místo: Adéla Hrabicová, ZŠ Dubenec  
 Jakub Pracný, ZŠ Hajnice 
Kategorie D (13–16 let)
1. místo: Andrea Haková, ZUŠ
2. místo: Barbora Ulmanová, ZŠ a PrŠ
3. místo: Elena Rückerová, ZŠ Podharť 
 Eliška Školníková, ZŠ Podharť
Všem soutěžícím za  krásné výtvory děku-
jeme a  výhercům gratulujeme. Pokud 
nevíte, jak si takového knihosaura před-
stavit, navštivte naši knihovnu, kde budou 
knihosauři různého druhu k  vidění až 
do konce března 2014.

Mgr. Marta Staníková
Městská knihovna Slavoj

vyšetření paměti v Diakonii
Pokud se u vás objevují problémy s pamětí, 
můžete se i v  roce 2014 objednat na bez-
platnou konzultaci a vyšetření v rámci pro-
jektu Dny paměti České alzheimerovské 
společnosti. Po  vyšetření, které trvá přib-
ližně jednu hodinu, zjistíte, zda jsou vaše 
potíže projevem fyziologického stárnutí 
nebo jde o příznaky onemocnění. Ve dru-
hém případě dostanete doporučení k  ná - 
 vštěvě specialisty, který provede doplňující 
vyšetření, stanoví příčinu a  zahájí léčbu. 
Vyšetření se provádí anonymně na adrese: 
Diakonie ČCE, Nábřeží Benešovo 1067.
Kontakt:  Vladimíra Derdová
Tel.: 499 621 094 nebo 724 230 270

Pane primáři, minule jste nám tvrdil, že do spek-
tra vašich operací patří i  odstraňování křečo-
vých žil. Jak to tedy je? A  máte vůbec nějakou 
cévní poradnu?
Léčba křečových žil dolních končetin má 
na  dvorské chirurgii mnohaletou tradici. Své 
pacienty si u nás operoval i bývalý šéf hradecké 
kliniky profesor Vobořil, kterému se líbilo naše 
vybavení i úroveň péče. V současnosti se u nás 
na  cévní chirurgii specializuje doktor Kavan, 
který má svůj ambulantní den každé pondělí 
v  nemocnici, kde má odpoledne od  13 hodin 
cévní poradnu.
Takže, když si chci léčit křečové žíly, musím 
v  pondělí odpoledne do  nemocnice k  doktoru 
Kavanovi...
Dle své svobodné volby můžete přímo kontak-
tovat kteréhokoliv chirurga v  jeho ambulantní 
den, například mě ve  čtvrtek. V  pondělí dopo-
ledne ale doktor Kavan provádí ambulantně 
i bezbolestnou sklerotizaci drobných varixů ten-
kými jehličkami.
Když jsou ale křečové žíly rozsáhlé a  mnoho-
četné, to pak určitě rozřežete nohy od shora až 
dolů.
Ale ne, to bylo možná před sto lety. Dnes i roz-
sáhlé varixy operujeme z  několika drobných 
a  kosmeticky nenápadných řezů a  vpichů 
v šetrné narkóze za krátké hospitalizace.
No dobrá. Budu tedy mít krásné nohy bez křečo-
vých žil, ale určitě i prázdnou peněženku.
U nás nezaplatíte ani korunu. Právě pro úspěš-
nost a  minimum komplikací nám zdravotní 
pojišťovny, na  rozdíl od  některých jiných 
nemocnic, plně hradí operaci, narkózu, pobyt 

v nemocnici i případnou následnou ambulantní 
sklerotizaci zbytkových varixů. 
Děkuji za rozhovor.

Michal Súkup

Chirurgická ambulance v  nemocnici je umís-
těna v  přízemí hlavní budovy. Je primárně 
určena jako příjmová ambulance pro lůžkové 
oddělení. Telefon na pracoviště: 499 300 638.
Provozní doba:
Po 08:00–12:00 hod. MUDr. Otto Kavan
Po 13:00–15:00 hod. cévní poradna
Út 08:00–12:00 hod. MUDr. Patrik Vít
St 08:00–12:00 hod. neoperující lékař
Čt 08:00–12:00 hod. MUDr. Miloš Vaněk
Pá 08:00–12:00 hod. MUDr. Patrik Vít
Mimo standardní ordinační hodiny poskytuje 
ambulance lékařskou péči v rámci ústavní poho-
tovostní služby. Zajišťuje ošetření chirurgického 
rázu sloužícím lékařem chirurgického oddělení, 
a to pouze v nutných případech. 

Chirurgická ambulance na nové poliklinice je 
umístěna v přízemí této budovy v Rooseveltově 
ulici. Telefon na pracoviště: 499 622 598.
Provozní doba:
Po 7:30–12:00 hod. 12:30–14:30 hod.  
 MUDr. Houf
Út 7:30–12:00 hod. 12:30–14:00 hod.  
 MUDr. Petr Lochman
St 7:30–12:00 hod. 12:30–14:30 hod.  
 MUDr. Khrolenko
Čt 7:30–12:00 hod. 12:30–14:30 hod.  
 MUDr. Houf
Pá 7:30–12:00 hod. 12:30–14:30 hod.  
 MUDr. Trejtnarová

Krátký rozhovor s primářem královédvorské 
chirurgie MUDr. Milošem Vaňkem

Před Vánoci navštívili Domov sv. Josefa 
v  Žirči zástupci společnosti Kimberly- 
-Clark, s. r. o., z Jaroměře v čele s ředitelem závodu 
Tonym McNallym. Důvodem jejich návštěvy bylo 
předání šeku na neuvěřitelnou částku 102.100 Kč, 
kterou mezi sebou vybrali zaměstnanci společ-
nosti Kimberly-Clark. 

Tuto sumu se rozhodli věnovat na  pořízení 
nového výtahu právě našemu zařízení, které je 
v České republice první a stále jediné poskytující 
komplexní péči lidem s roztroušenou sklerózou 
mozkomíšní.  
Pracovníci tohoto velkého koncernu se seznámili 
s chodem celého Domova, prohlédli si prostory 
pro rehabilitaci, transportní zařízení na pokojích, 
vodoléčbu i jídelnu. A právě v jídelně se potkali 
s  klientem trvalého pobytu MUDr.  doc.  Bašem, 
CSc. (na  fotografii), kterému roztroušená skle-
róza vzala kariéru přednosty Urologické kliniky 
v  Hradci Králové a  nově postavený dům. Ten 
zde žije (a rád) již od samého počátku existence 
Domova. Povídání si právě s tímto klientem bylo 
velmi milé a  troufám si říct, že obohacující pro 
obě strany. Doc. Baše ukázal, že i navzdory své 
nemoci a  pokročilému věku má stále chuť žít 
a život si užít. Na konci návštěvy označili zaměst-
nanci Kimberly-Clark setkání s  doc.  Bašem 
za nejemotivnější zážitek z celého pobytu u nás.
Tyto dva úhly pohledu na život se u nás nestřetly 
poprvé. Tuto zkušenost zažíváme i  díky zvy-
šujícímu se trendu firemního dobrovolnictví.  

Pracovníci velkých firem (ČEZ, ČSOB, Koopera-
tiva atd.), kteří dělají našim klientům asistenty 
při plánovaných výletech, tvrdí to samé: „Díky 
těmto setkáním jsme si srovnali hodnoty a jejich 
priority“.   Za darovaný obnos jsme zaměstnan-
cům společnosti Kimberly-Clark velmi vděčni 
a upřímně děkujeme!

Jitka Holcová

Dárek, který se nedostává každý den
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Formou obálkové metody nabízí město Dvůr 
Králové nad Labem k  pronájmu tuto volnou 
bytovou jednotku:
- byt č. 22 v  č. p.  58 na  náměstí TGM, min. 
nájemné 5.342 Kč.
Přihlášky je možné podat do 28.02.2014.
Detailní informace najdete na  fyzické i  elek-
tronické úřední desce, kde jsou ke  zhlédnutí 
i  nabídky na  prodej či pronájem nebytových 
prostor. Můžete se také přijít zeptat na  aktuální 
nabídky města osobně na  odbor RIM, náměstí 
TGM, č. p. 35.

Z  nebytových prostorů nabízí město Dvůr Krá-
lové nad Labem:
- pronájem nebytového prostoru 
č. 1 v  č. p.  40 na  náměstí T. G. Masaryka 
ve  Dvoře Králové nad Labem, výměra  
47,72 m2 v 2. nadzemním podlaží objektu. 
Minimální cena činí 400 Kč/m2/rok.

– k prodeji pronajatý nebytový prostor   
v centru 
č. 2 v  č. p.  511, ul. Tylova, Dvůr Králové nad 
Labem o celkové ploše 83,90 m2.

Zveřejnění č. 99/2013. 
Minimální nabídková cena je 601.065 Kč. 
Žádosti lze podat do  pátku 21.02.2014 
do 13:30 hod. na podatelnu MěÚ. 

Detailní informace najdete na fyzické i elektro-
nické úřední desce. 
Můžete se také přijít zeptat osobně na  odbor 
RIM, budova č. p. 35 na náměstí TGM.

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí

PROVEDEME KONTROLU KOMÍNU 
S POTVRZENÍM PRO HASIČE A POJIŠŤOVNU – 
1 ks za 300 Kč.  Tel.: 603 217 922.

v ÝKUP KovŮ
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

LIKVIDACE STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR, PLASTY.

PRovoZovNA: SLovANy 3051
(BÝV. TIBA – SLOVANY)

PO–PÁ: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00
TEL.: 777 086 085, 777 082 083

SOS střechy – provedeme prohlídku a  opravu 
zatékání na  Vaší garáži, přístřešku, domu. 
Výměnu vikýřů, střešních oken. Opravu žlabů, 
svodů. Plechování komínů. Montáž střešní 
krytiny. Opravy rozpadlých komínů. 
Tel.: 603 217 922.

PRoNájeM v AReáLU 
NA SLovANeCh

• sportovní haly – tenis, volejbal, florbal
• 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

VŠESTRANNÝ ŘEMESLNÍK
Provádím od  drobných domácích prací 
přes rekonstrukce, zateplení, fasády, údržba 
zahrad. Nebojte se zeptat na  cokoli. Cena 
dohodou, DKnL a okolí. Tel.: 604 251 542.

Hledáme nového provozovatele prodejny 
Tambor, Karlov 179. Nástup co nejdříve, 
nejpozději 1. 4. 2014. Podrobnosti na  tel.: 
731 262 876.

Třídění odpadu je důležitým a stále populárnějším 
fenoménem současné doby. Přesto je stále mnoho 
lidí, kteří netuší, jaké dopady na  životní prostředí 
má netříděný odpad, jak správné třídění probíhá 
a  co za  ním stojí. I  proto vyhlásil webový portál 
cistykraj.cz, který je hlavním zdrojem informací 
o třídění odpadů v Královéhradeckém kraji, soutěž 
pro širokou veřejnost.

Jak soutěž probíhá? Na  webovém portálu  
www.cistykraj.cz najde návštěvník v  sekci sou-
těž webový formulář, který po vyplnění umožní 
spustit online kvíz s  osmi náhodně vygenero-
vanými více či méně náročnými otázkami. Víte 
například, kam patří krabice od  mléka? Nebo 
kolik kilogramů odpadu ročně jeden člověk 

v  průměru vyhodí? I  na  takové otázky možná 
narazíte. „Soutěž je určena pro všechny zájemce 
bez rozdílu věku. Doufáme, že se nám touto 
formou podaří zaujmout třeba i  ty, kteří se až 
dosud o třídění tolik nezajímali, “ vysvětluje pro-
jektová manažerka Centra evropského projekto-
vání Dana Vostřezová.
Samotná soutěž odstartovala 13. prosince 
a  potrvá až do  13. února 2014. Oceněno bude 
15 nejlepších soutěžících, kteří v nejkratším čase 
správně odpoví na  položené kvízové otázky. 
Po  skončení soutěže se výsledek hry objeví 
na webových stránkách, vítězové se mohou těšit 
na hodnotné věcné ceny. „Za první místo obdrží 
soutěžící digitální fotoaparát, na  ty další čekají 
mobilní telefony, MP4 přehrávače, laserové myši 

a další zajímavé ceny,“ doplnila Dana Vostřezová.
Akce je součástí projektu „Čistá obec, čisté 
město, čistý kraj“, který podporuje Královéhra-
decký kraj, autorizovaná obalová společnosti 
EKO-KOM, a. s., společnost ASEKOL, s. r. o., ELEK-
TROWIN, a. s., a Centrum evropského projekto-
vání. Hlavním cílem je vytvořit nejen funkční 
a  efektivní systém odděleného sběru využitel-
ných složek komunálních a obalových odpadů, 
ale také zvýšit informovanost obyvatel o proble-
matice třídění a recyklace odpadů. 

Kontaktní údaje:
Dana Vostřezová, e-mail: vostrezova@cep-rra.cz
tel.: 495 817 826, www.cistykraj.cz.

Rozumíte třídění? Vaše znalosti prověří soutěž

KURZy ANGLiCKÉho jAZyKA
Dvůr Králové nad Labem Mgr. Martin Kučera,
tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.cz

řádková inzerce:
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TRIGA REALITY realitní kancelář

nám. TGM 82, Dvůr Králové n.L. NABÍZÍ 

Prodej pěkné zahrady s chatou v obci 
Libotov, pozemek 947 m2, 3+1, výbor-
ný stav. okr. dřeviny, ov.stromy, lze 
využít je stavbě RD.  
TU4001S. CENA: 399.000 Kč

Prodej lux.bytu 4+1, Dvůr Král. n.L. 
,OV, pl. 100 m2. Jde o 2NP, zdě-
ný, kompl.rek. 2009. V ceně nová 
linka, krbová kamna, moderní int.   
DK4002S.CENA: 1.549.000 Kč

Prodej zděného bytu 3+1 v OV, 
Dvůr Králové n. L., lok. 5. květen, 
dobrý stav, výměra 71 m2. Jde o 2. 
p., velká lodžie, plyn. ústř. topení.    
DK3040S. CENA: 1.070.000 Kč 

Prodej rodin.domu 5+1 ve Dvoře 
Králové n.L. se zahrádkou v Podhar-
ti, výměra 382 m2. Dům v dobrém 
stavu, zděná garáž 500 m od domu.   
DK3099S.CENA: 1.399.000 Kč

Prodej pěkného RD v centru Miletí-
na se velkou zahradou, slunný poz., 
výměra 1598 m2, posezení, dobrý 
stav, všechny sítě, ihned volný.     
JC3141S.CENA: 1.190.000 Kč 

Prodej útulného zděného bytu 
1+1 ve Dvoře Králové n.L,  OV, 38 
m2, centrum, 2 NP, výborný stav, 
nová koupelna, okna, ihned volné!
DK3032S CENA: 499.000 Kč

Prodej prostorného slunného bytu 
3+1 ve Dvoře Král. - lok.Strž, OV, 
pl. 70 m2, panel.dům po revitaliza-
ci, ihned volné, velmi dobrý stav. 
DK4005S.  CENA: 1.049.000 Kč 

Prodej lux. RD v centru Dvora Král. 
n.L., poz.395 m2, 4+kk, 2+1 a pod-
kroví, garáž, podnik. prostor – solná 
jeskyně, kompl. přestavba 2007.   
 DK4006S. CENA: 3.999.000 Kč 

Prodej dřevěné chatky se zahradou 
ve Dvoře Králové n. L. Jde o soukr. 
vlastnictví, výměra 298 m2, ihned vol-
né. Zast. plocha 16 m2, slunné místo. 
DK3159S. CENA: 270.000 Kč 

Prodej pěkného bytu 4+1 ve Dvo-
ře Králové n. L., OV, zděné jádro, 
balkon, zasklená lodžie, plocha 
70 m2. Nová pl.okna, ihned volné.   
DK2168S. CENA: 999.000 Kč

Prodej zděného bytu 2+1,OV, 
2.patro, Dvůr Králové n. L., pěkně 
řešen, 50 m2. Dobrý stav, nízké 
měsíční náklady, ihned volný.  
DK3128S.  CENA: 749.000 Kč

Prodej zděného RD 2+1 v Ch. 
Hradišti, zahrada 1585 m2, 
garáž, menší stodola, k vnitřní 
rekonstrukci, cena k jednání. 
TU3129S. CENA: 799.000 Kč 

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072



8

NoviNy KráLoVéDVorsKé raDnice 1/2014

www.dvurkralove.cz

Znáte své město?
Minulá soutěž
Otázka minulého kola byla, dle vašich reakcí, 
náročná zejména na  čas. Ráda tedy vyhovím 
vašim připomínkám a  prodlužuji termín ode-
vzdání odpovědí do 20. března 2014. Věřím, že 
se všichni rádi na novou stálou expozici v míst-
ním muzeu podíváte a nejen na základě soutěže 
v  NKR se budete dotazovat personálu muzea 
na nejslavnější skleněné ozdoby v muzeu.  Při-
pomínám tímto znění otázky: 
Které 3 vánoční ozdoby vystavené v  měst-
ském muzeu patřily do  kolekce, která 
vyhrála zlatou medaili na výstavě eXPo 1958 
v Bruselu?

Nová soutěžní otázka
Zima umí pomocí sněhové pokrývky měnit 
některé věci a  místa k  nepoznání. Na  fotogra-
fii například sníh zajímavě zvýraznil tvar části 
jednoho ze základních objektů ve  Dvoře Krá-
lové nad Labem. Vyfocená část neslouží svému 
původnímu účelu. o  co se jedná? Pozor – ori-
entace fotky nemusí být původní, nenechte se 
zmást! Napíšete-li nám více o  tomto objektu, 
budeme rádi.
Odpovědi vhazujte do  schránky připra-
vené v  městském informačním centru (MIC) 
na náměstí TGM. 
Losování výherce drobné ceny proběhne 
v MiC v pátek 21. února 2014.

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

Část jakého objektu ze Dvora Kárlové nad Labem je na  fotografii schovaná pod sněhovou 
pokrývkou?

Jméno a příjmení:       

Ulice, č. p.:           Tel.:     

Souhlasím se zveřejněním svého jména v případě výhry:  ANO  NE

Noví občánci města
V  prosinci 2013 se narodilo v  našem městě  
9 občánků – 3 chlapci a 6 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Sňatky
V měsíci říjnu uzavřeli sňatek ve Dvoře Králové 
nad Labem:
Robert Fiala a Dominika Šedivá  – 13.12.2013
Miroslav Schwarz a Žaneta Rytířová – 13.12.2013
Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu 
snoubenců.

Úmrtí
V měsíci prosinci zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 20 lidí, z toho bylo 14 dvorských občanů, 
7 mužů a 7 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

jubilea a vítání občánků
Členové komise pro občanské záležitosti navští-
vili při životních jubileích v prosinci 24 občanů 
s  gratulací a  kytičkou. Ve  stejném období osla-
vily tři manželské páry stříbrnou svatbu, šest 
párů zlatou svatbu a  jeden pár diamantovou 
svatbu. Na  Staré radnici bylo slavnostně přiví-
táno 8 novorozených občánků našeho města.

Bc. Lenka Kumprechtová, předsedkyně KPOZ

Poděkování
Za děti z dětského centra a z oddělení okamžité 
pomoci bychom chtěli touto cestou poděkovat 
dvorským žákům ze ZŠ Podharť, ZŠ Schulzovy 
sady a  gymnázia, kteří našim dětem udělali 
ve  vánočním čase radost v  podobě mikulášské 
nadílky, zpívání vánočních koled a  přinesení 
ovoce a dárečků. Dále nemůžeme v poděkování 

Společenská rubrika

výzva pro seniory ve Dvoře Králové
Nejen pro seniory, kteří ještě neznají náš Klub 
důchodců v Sadové 2755, uvádím stručný pře-
hled o  naší činnosti. K  jeho založení ve  Dvoře 
Králové nad Labem došlo v  roce 1961. Za  těch 
53 let se vystřídalo několik vedoucích včetně 
dalších členů výboru. Funkce jsou to dobro-
volné a hlavně náročné na čas. Většinou končí ze 
zdravotních důvodů. A nebýt finančních dotací 
od  města Dvora Králové nad Labem, nemohli 
bychom pořádat každoročně tolik akcí, na které 
si samozřejmě přispíváme hodně z  vlastních 
zdrojů. 
Malý přehled akcí v loňském roce :
– Během měsíce ledna si zaplatíme členské pří-
spěvky na celý rok 100 Kč.
- Každým rokem slavíme MDŽ v  restauraci 
s  živou hudbou a  tancem. Doprava je vždy 
autobusem.
– V  květnu nebo v  červnu podnikáme první 
celodenní autobusový zájezd na předem naplá-
nované místo. 
– Koncem června odměňujeme členy, kteří měli 
narozeniny v prvním pololetí roku (75, 80 a více) 
malým potravinovým balíčkem v hodnotě 60 Kč. 
Při té příležitosti si děláme v  penzionu rozlou-
čení s bohatým občerstvením z vlastních zdrojů, 

protože v červenci máme měsíc prázdniny.
– V srpnu jsme podnikli celodenní autobusový 
výlet do muzea Boženy Němcové a odpoledne 
jsme byli na výstavě květin v Horním St. Městě.
– V  říjnu jsme se zúčastnili v  Hankově domě 
setkání seniorů.
– V  listopadu jsme měli v  penzionu v  klubu 
přednášku se zástupci z  Prahy na  téma jak 
se zachovat při finanční tísni a  o  ochraně 
spotřebitelů.
– V  prosinci jsme si udělali celodenní autobu-
sový zájezd do skanzenu v Přerově nad Labem.
– 27. prosince jsme měli rozloučení se sta-
rým rokem v  restauraci u  Antonína v  Lipnici. 
O  hudbu se postaral pan Florián. Občerstvení 
bylo každému členu dotováno poukázkou 
v  hodnotě 80 Kč. Dále bylo odměněno 9 členů 
potravinovým balíčkem, kteří měli výročí naro-
zenin ve druhém pololetí roku. 
Abychom si mohli naši činnost co nejvíce doto-
vat z vlastních zdrojů, musíme se scházet každé 
úterý ve  13:00 hod. v  klubovně v  penzionu 
v  Sadové 2755. Klubovna je vybavena velkou 
televizí, satelitem, DVD přehrávačem, počíta-
čem s internetem a vybavenou kuchyňkou, kde 
si vaříme nápoje v jednotné ceně 10 Kč.
Jak vidíte, tak činnost našeho klubu je zamě-
řena na  pravidelné setkávání seniorů, spojené 
s  organizováním výletů, návštěv kulturních 
zařízení, hradů a  zámků. Pro některé z  nás je 
toto setkávání jedinou společenskou událostí 
a  příležitostí, kdy se můžeme setkat se svými 
vrstevníky, popovídat si, zavzpomínat, informo-
vat se a smysluplně trávit volný čas a necítit se 
osamělí. Proto rádi přijmeme každého nového 
seniora za člena.

Jiří Štěpánek
předseda Klubu důchodců v Sadové

vzpomínáme
Dne 4. února 2014 vzpomeneme 10 let od úmrtí 
mého bratra Jana Hodla, herce divadla Petra 
Bezruče v Ostravě.

Josef Hodl a synovci s rodinami

vynechat i další dárce jako zaměstnance Tesca, 
pekařství Vít a vnuk, pekařství Katka a Lesy ČR, 
jež se jakoukoliv měrou podíleli na zpříjemnění 
Vánoc dětem.

zaměstnanci dětského centra
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Gymnázium zůstává čtyřleté 
i šestileté
Děkujeme všem žákům a absolventům naší 
školy, učitelům, rodičům, místní veřejnosti 
a městu, kteří nás v souvislosti se zachová-
ním šestiletého studia i samostatnosti naší 
školy podporovali a podporují.
Zvlášť jsme vděčni za  nesmírné nasazení 
pana Ing.  Jiřího Hlavatého, generálního 
ředitele firmy JUTA, a. s., a  členů Spolku 
přátel gymnázia, kteří v  sérii jednání 
na místní i krajské úrovni zásadním způso-
bem přispěli k tomuto vývoji.
Velké poděkování patří místním pod-
nikatelům a  firmám, kteří se roz-
hodli podpořit gymnázium finančním 
darem. Jedná se o  firmy a  živnostníky: 
JUTA, a. s., Jan Klihavec, Pavel Bořek, 
Ing.  Roman Jedlička, ŠKOP klima, s. r. o., 
Josef Bujárek, J. Škop a spol., s. r. o., SLADRO-
STŘECHY, s. r. o., Stavební společnost 
ŽIŽKA, s. r. o., EPOS CZ, s. r. o., ALTEC, a. s., 
MUDr. Petr Hroneš, s. r. o., Penzion za vodou, 
s. r. o., Chirpet, s. r. o., Stará lékárna, s. r. o., 
a RATH žárotechnika, s r. o. 
Tímto také zveme všechny zájemce, 
zejména žáky 7. a  9. tříd základních škol 
i  jejich rodiče, na  další den otevřených 
dveří, který se bude konat v  sobotu 
1. března 2014 od  9:00 do  12:00 hod. 
Všichni jste srdečně zváni.

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D. 
ředitel školy

Boj o gymnázium skončil
Na  začátku letošního školního roku jsme 
byli nemile zaskočeni zprávou o  plánu 
optimalizace středního školství v  našem 
městě. Dle návrhu to znamenalo sloučení 
gymnázia s jinou střední školou a  zrušení 
víceletého studia,  což by prakticky zname-
nalo postupnou likvidaci celého gymnázia. 
Cítili jsme se zavázáni našim předkům, 
kteří tuto instituci před 123 lety zakládali. 
Nechtěli jsme připustit, aby rozhodnu-
tím několika politiků došlo k  nenávratné 
škodě. Současně jsme si uvědomovali, že 
by tím došlo i  ke  ztrátě prestiže našeho 
města, neboť v celé evropské kulturní tra-
dici hraje střední školství gymnaziálního 
typu nezastupitelné místo. Mandát pro 
naše snahy potvrdila i petice za zachování 
gymnázia organizovaná studenty, kterou 
podpořilo téměř 2 000 občanů.
Jednání o  budoucnosti gymnázia byla 
zdlouhavá a  vyčerpávající, probíhala 
mnohdy ve  značně napjaté atmosféře, 
takže  jsme někdy měli pochybnosti o tom, 
zda-li máme všichni snahu hledat nejvhod-
nější řešení.   
Zároveň jsme však byli překvapeni, kolik 
lidí bylo ochotno na  úkor svého volného 
času, svých rodin, odpočinku i  finačních 
prostředků vzít si tuto věc za svou.  
Nyní bude další osud gymnázia závi-
set především na  jeho vedení, učitelích 
a  žácích, ale i  na  představitelích města, 
na  spolupráci s  jednotlivými základními 
školami města a  našeho regionu, na  další 
finanční podpoře královédvorských patri-
otů a firem.  
Spolek přátel Gymnázia Dvůr Králové nad Labem  

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem je příspěv-
kovou organizací Královéhradeckého kraje. Město 
Dvůr Králové nad Labem nemá tedy žádné kom-
petence k fungování gymnázia.

Zastupitelstvo města již v  říjnu loňského roku 
na  svém jednání podpořilo zachování právní 
samostatnosti gymnázia a  zachování víceleté 
(šestileté) formy studia. Zároveň požádalo pří-
slušné orgány Královéhradeckého kraje, aby při-
pravovaný záměr optimalizace Gymnázia Dvůr 
Králové nad Labem odložily nejméně o dva roky, 
kdy bude možné objektivně zhodnotit ekono-
mickou situaci gymnázia.
K této problematice byla svolána schůzka, které 
se zúčastnili ředitelé všech základních škol 
s  devíti třídami, zástupci gymnázia a  starostka 
města. Obecně bylo konstatováno celkové 
snížení naplněnosti škol a problémy s  tím sou-
visející, jako je slučování tříd a  krácení úvazků 
pedagogů. V  letech cca 2005–2011 se sice na- 
rodilo v našem městě kolem 150 dětí ročně, ale 
tato vysoká porodnost se opět snižuje. Ředitelé 
základních škol uvedli některá opatření z  jejich 

dosavadních zkušeností, která mohou přispět 
ke zvýšení počtu žáků na gymnáziu. Jako dopo-
ručení byla uvedena např. propagace gymnázia 
v  širším regionu, účast na  veletrhu středních 
škol, zaměřit se i na rodiče dětí větší informova-
ností o studiu.
Na  základě dalších mnoha jednání a  souhlasu 
Rady Královéhradeckého kraje s  optimalizací 
královédvorského gymnázia znovu město 
písemně školu podpořilo tímto dopisem:
„Šestiletá forma gymnázia je pro žáky a  jejich 
rodiče, žijících ve městě a okolních obcích, jedi-
nečnou možností kvalitativního humanitního 
vzdělání, které neodmyslitelně patří k  tradici 
města Dvůr Králové nad Labem. Gymnázium při-
náší městu kromě svých studentů i další hodnoty 
– je významným zaměstnavatelem, stabilizuje 
sociální situaci ve městě. Významným argumen-
tem pro zachování šestileté formy gymnázia 
může být i  skutečnost, že město Dvůr Králové 
nad Labem je čtvrtým největším městem v Krá-
lovéhradeckém kraji a zároveň prvním, kde by se 
víceletá forma gymnázia měla zcela zrušit“ .

odbor ŠKS

I město podpořilo zachování gymnázia

SŠIS získala po  náročných přípravách a  admi-
nistrativních procesech grant od  Národní agen-
tury pro evropské vzdělávací programy, a  tak 
bude následující dva roky pracovat na  projektu 
s  názvem Comenius Move – Make others value 
exercise (= Hýbejte se, oceňte cvičení). 

Jde o multilaterální spolupráci pěti evropských 
škol. Jedná se o sportovní projekt, jehož komu-
nikačním jazykem je angličtina. Spolu s  naší 
školou se projektu účastní partnerské školy 
ze Španělska (Barcelona), Itálie (Sicílie), Pol-
ska (Gdaňsk) a Turecka (Izmir). Během dvou let 
se v  každé ze škol uskuteční setkání, kterého 
se zúčastní učitelé a  žáci z  partnerských škol. 
Hlavní náplní projektu je sportovní vyžití a před-
vedení různých forem hodin tělesné výchovy. 
Nicméně hlavním cílem projektu je navazování 
nových přátelství, poznávání odlišných kultur, 
zvyků a krás jednotlivých zemí a především pro-
hlubování jazykových a komunikačních doved-
ností studentů.
Ve  dnech 13.–17.01.2014 se hostitelskou ško-
lou našich zahraničních partnerů stala SŠIS. 
Rozhodli jsme se našim přátelům z jižních zemí 
ukázat klasický lyžařský výcvik a na 3 dny jsme 
je vzali do Špindlerova Mlýna. Pro mnohé z nich 
to bylo vůbec poprvé v  životě, kdy viděli sníh, 

zažili zimu a okusili zimní sporty včetně koulo-
vání a  stavění sněhuláků. I přes letošní mírnou 
zimu si naši hosté užili zimy do sytosti. 
Kromě oficiálních náležitostí ve  Dvoře Králové 
nad Labem jsme nemohli vynechat ani návštěvu 
proslulé královédvorské zoo. V místní sokolovně 
pak jednotlivé národnosti předvedly různé 
formy hodin tělocviku a ostatní měli také mož-
nost vyzkoušet si národní sporty či tance.
Poslední den návštěvy strávili naši hosté prohlíd-
kou historického centra Prahy, které je okouzlilo. 
Měli také možnost zhlédnout atletický stadion 
Juliska sportovního klubu Dukla Praha, kde se 
setkali s českým olympijským vítězem v pětiboji 
Davidem Svobodou a  jeho trenérem. V  Praze 
bylo naše setkání ukončeno a  naši zahraniční 
přátelé odletěli zpět do svých domovů.
Setkání mimojiné ukázalo, že studenti ŠŠIS 
jsou jazykově na mnohem vyšší úrovni než naši 
zahraniční partneři. Vedle zahraničních stáží, 
jazykových poznávacích zájezdů a  cateringu 
na MOTO GP je tento projekt pro studenty SŠIS 
další možností poznávat život v  jiných evrop-
ských zemích a příležitostí k prohlubování jazy-
kových dovedností. Již nyní se všichni těšíme 
na  další společné setkání, které proběhne 
v březnu v Barceloně.  

Mgr. Petra Hažvová, pořádající tým SŠIS

Mezinárodní lyžařský výcvik se SŠIS

Na  našem gymnáziu vznikl na  konci minulého 
roku projekt „Řekni drogám NE!“ Připravila ho pro 
nás školní metodička prevence PhDr.  I. Syrovát-
ková v návaznosti na předchozí celonárodní akci. 

Náš projekt má tři fáze a jeho cílem je, abychom 
se my, studenti, zamysleli nad tím, proč bychom 
žádnou drogu nikdy neměli užívat. 
V  první fázi se do  něj zapojila naše třída 2. C 
v  rámci mediální výchovy. Po  úvodním poho-
voru jsme si vytvořili dvojice a dostali do rukou 
brožuru, která obsahovala řadu základních 
informací o  škodlivém vlivu jednotlivých drog 

na  lidský organismus. Měli jsme si ji důkladně 
pročíst a  zjistit, jaké následky nás budou pro-
vázet, když tyto drogy třeba „jenom zkusíme“. 
Potom jsme napsali své názory na  kartičku 
s částečně zadaným tématem „Proč bych nikdy 
nebral/a… “ a  zdůvodnili jsme, proč bychom 
nikdy neužili určitou, námi z  brožury vybra-
nou, drogu. Pochopili jsme, jak nebezpečné 
drogy mohou být. Pro ilustraci si můžete pře-
číst ukázky vzniklých prací na  školním webu  
www.gym-dk.cz.

Barbora Senetová
žákyně třídy 2.C

„Řekni drogám NE! “ na gymnáziu
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Nové služby ve Slavoji ii: 
půjčování čteček 
elektronických knih
V  oddělení pro dospělé čtenáře mají 
registrovaní čtenáři možnost vypůjčit si 
po  dobu čtrnácti dnů čtečku elektronic-
kých knih. 
Knihovna zakoupila pro tyto účely tři zaří-
zení od  různých výrobců. Společná pro 
všechna zařízení je technologie E-ink (elek-
tronického inkoustu). Displej tak na  oko 
působí stejně jako papírová kniha, čímž se 
výrazně liší od  tabletů, chytrých telefonů 
nebo počítačů.
Čtečku ereading eB 7000 můžeme dopo-
ručit trpělivějším uživatelům, kteří budou 
číst převážně v češtině a těm, kteří nemají 
rádi dotykové displeje. Tento typ není 
podsvícený.
Amazon Kindle Paperwhite je vhodný 
zejména pro uživatele, pro které není 
na překážku menu v angličtině. V Česku je 
velmi oblíbený i přesto, že čeština oficiálně 
nepatří mezi podporované jazyky. České 
knížky v  Kindlu zobrazíte. Je dotykový 
a podsvícený.
PocketBook Color Lux je první barevná 
osvětlená dotyková čtečka na českém trhu. 
Má jednoduché intuitivní ovládání. Její sil-
nou stránkou je velké množství funkcí, které 
u  ostatních čteček nenajdete. V  zařízeních 
jsou k dispozici pouze tzv. volná díla, ke kte-
rým se již nevztahují autorská práva. Přesto 
zde nabízíme několik desítek knih v češtině 
a několik set knih v cizích jazycích. Seznam 
titulů je k dispozici v oddělení pro dospělé 
čtenáře. Pokud však máte zájem, můžete si 
v  internetovém knihkupectví knihu zakou-
pit, stáhnout do  naší čtečky a  po  přečtení 
samozřejmě z čtečky opět odstranit. 

Mgr. Marta Staníková, Městská knihovna Slavoj

Skautské středisko hlásí 
Na přelomu ledna a února navštívil 3. oddíl 
na výletě do Prahy technické muzeum 
a barokní kapucínský betlém. 
Tento betlém má skoro půl stovky postav 
bezmála v životní velikosti, největší vpředu 
má 175 centimetrů, nejmenší je met-
rová. Děti byly fascinovány touto velikostí 
a  působivostí těchto jesliček, kde mohly 
přímo vstoupit do vánočního děje... 
Všechny  oddíly se kromě běžné činnosti 
na  pravidelných schůzkách připravují 
na  tradiční závody v  šifrování, Kimově 
a Setonově hře, které proběhnou koncem 
února.

Ing. Martin Stránský

informace ze Zoo Dvůr Králové
Nabídka pro jarní prázdniny 3. 2.–14. 3.
1. Prohlídka (90 min.) klasické části zoo 
s  odborným průvodcem zdarma každé 
úterý a  pátek v  12:30 hod. Sraz u  vchodu 
do zoo. 
2. Pracovní listy ZOO Detektiv budou 
během jarní akce (od 31. 1.) distribuovány 
na  pokladně zoo, kde budou nabízeny 
zdarma. 
valentýnský víkend v zoo
Od 14. do 16. 2. mohou zamilované dvojice 
navštívit zoo pouze za  cenu jedné vstu-
penky.  Na pohlaví ani věku nezáleží.  V zoo-
shopu platí sleva 10 % na valentýnské dárky.

Běžný cvrkot na základní škole se skládá nejen 
z učení, ale také z akcí, které mají výuku dětem 
oživit. Spolupracujeme a  rádi proto využíváme 
nabídku městských příspěvkových organizací.
Naše škola se zapojuje i do soutěží, které vypi-
sují jiné subjekty. Žáci se každoročně připra-
vují na  předmětové olympiády a  ve  škole běží 
i dlouhodobé projekty. Úspěšní jsme i ve sportu 
a výtvarných soutěžích. 
Spolupracujeme pravidelně s  trutnovským 
mluvčím Policie ČR Udo Ertnerem, který nám 
dělá přednášky pro žáky o nejrůznějších aspek-
tech v  chování dětí a  mladistvých. Také nám 
zajistil preventivní program pro prvňáčky.
Na dva roky máme naplánovaný projekt Art Snap- 
shots of the Past and Present v rámci programu 
Comenius, zaměřeného na  školní vzdělávání. 
Tentokrát spolupracuje deset zemí a  zaměřen 
je na  výtvarné umění, fotografii, rozvoj medi-
álních, komunikačních a  počítačových schop-
ností a znalostí. V rámci projektu žáci postupně 
poznávají regionální galerie, kde se účastní 

vzdělávacích přednášek. Dlouhodobě spolupra-
cujeme se Střediskem ekologické výchovy Sever 
Horní Maršov, do  jehož projektů se opakovaně 
zapojujeme. Letos končíme účast v  projektu 
Globální výchovou za  spravedlivější svět, kde 
se žáci seznamují s fair trade a problémy život-
ního prostředí. V  rámci udržitelnosti projektu 
Putování prostorem a časem žáci tvoří zajímavé 
školní projekty, kde využívají získaných dvoule-
tých znalostí z tohoto programu. 
A  kdo chce navíc sportovat, pro něj je tu flor-
bal, odkud se dětem nechce domů, zrovna tak 
z estetického kroužku Nenuda, kde se opravdu 
nenudí. Kdo rád zpívá, hraje na  kytaru nebo 
na flétnu. Jeli vám to málo, pak můžete navště-
vovat ještě výtvarný kroužek.
Škola rozvíjí všechny oblasti zájmů a dle počtu 
žáků v  jednotlivých kroužcích můžeme říci, 
že se nám daří naplňovat i  toto mimoškolní 
vzdělávání. 

vedení školy a pedagogický sbor
ZŠ Strž  

Informace ze ZŠ Strž

V  pondělí 13. 1. 2014 jsme se my, deváťáci ze 
ZŠ Podharť, konečně dočkali. Byli jsme vybráni 
do  soutěže Bludiště, kterou pořádá Česká tele-
vize. S  nadšením jsme tedy vyrazili do  Ostravy 
na  natáčení. Předem jsme pilně trénovali 
i  s  našimi učiteli. Ti nám byli velkou oporou, 
neboť s jejich vědomostmi a pamětí jsme mno-
hem lépe zvládali zadané úkoly. Soutěž jsme 
nakonec nevyhráli, naši soupeři nás porazili 
o jediný bod, přesto jsme si však výlet užili.
Většina z  nás poprvé na  vlastní oči viděla, jak 
probíhá natáčení televizní soutěže, jak je to 
náročné nejen pro režii, kameramany, produkci, 
moderátora, ale také pro samotné účinkující 

a fandící. Do našeho modrého týmu jsme vyslali 
Álu, naši kapitánku, Báru, Matěje a Járu, přebor-
níky na sportovní soutěže. A jako maskota jsme 
využili naši plyšovou ,,Stáňu“, paní ředitelka tam 
prostě nesměla chybět!
Druhý den jsme se všichni vydali na  prohlídku 
Vítkovic, kde jsme zhlédli výrobu zpraco-
vání železa. Zajímavý zážitek nám nepokazil 
ani smog, který je v  Ostravě opravdu velmi 
nepříjemný.
Na  závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
na nás mysleli a v zápalu boje nás podporovali.

 Aneta Baudyšová
 žákyně 9. třídy

Podharťáci v televizní soutěži Bludiště

Předsudky a  stereotypy v  životě běžného 
občana znamenají, že něco vžitého odsuzujeme 
na základě nepodstatných, vnějších znaků, aniž 
bychom je lépe poznali. 
Pro vznik a vývoj předsudků je rozhodující pro-
středí, v  němž jedinec od  dětství vyrůstá. Děti 
si osvojují předsudky nejprve od  svých rodičů 
a  příbuzných. Již v  předškolním věku se naučí 
rozpoznávat rozdíly mezi určitými skupinami 
lidí. Do  školy tedy děti nastupují již s  určitými 
stereotypy a předsudky.
Stereotypy představují komplexní postoje, které 
je velmi těžké změnit. Stereotyp vzniká nekri-
tickým přejímáním osobně neověřených infor-
mací. Brání přijímání vlastních pozitivních zku-
šeností. Na obou stranách potom zvyšuje strach, 
stupňuje napětí, nese nebezpečí konfliktu.
Cílem tohoto článku je napomoci žákům, rodi-
čům a široké veřejnosti vnímat osobní a skupi-
nové předsudky k ostatním lidem a minoritám. 
Ano, jsme „zvláštní“ škola. Škola moder-
ního typu, která vychází vstříc všem druhům 
postižení, multikulturním prostředím a  vstříc-
ným jednáním se všemi lidmi. Cílem naší školy 
je integrace, inkluze a  individuální přístup. 
Ve  třídách s  nízkým počtem žáků vzdělávají 
zkušení speciální pedagogové žáky se specific-
kými poruchami učení, vadami řeči, poruchami 

autistického spektra včetně Aspergerova syn-
dromu, lehkým mentálním postižením a středně 
těžkým a těžkým mentálním postižením. 
Ve  třídě pro žáky se specifickými poruchami 
učení se v současné době vzdělává sedm žáků. 
Individuální přístup je prioritou. Žáci nejsou 
zahlcováni domácími úkoly, pracují v  radost-
ném prostředí. Řídíme se jejich individuálními 
potřebami. Vždyť člověk se může naučit coko-
liv, když je pozitivně motivován. Nesmí mít ale 
vlivem opakovaných neúspěchů nízké sebe-
vědomí, negativní vztah ke  vzdělávání a  pokři-
vený charakter. I maličký úspěch je víc než nic. 
Preferujeme pozitivní hodnocení. Hledáme, co 
žák umí, a ne to, co neumí. Existuje spravedlivá 
klasifikace? Mají všichni žáci stejné možnosti? 
Naši žáci mohou pokračovat ve studiu na střed-
ních i vysokých školách. Úroveň vzdělání je u nás 
stejná jako na běžné základní škole.
Dveře naší školy jsou vám vždy otevřeny. Posky-
tujeme rady rodičům, žákům, učitelům i  široké 
veřejnosti. V tomto roce otevře naše škola kon-
zultační středisko na pomoc rodičům a žákům se 
specifickými poruchami učení, poruchami autis-
tického spektra včetně Aspergerova syndromu. 
Těšíme se na vaši návštěvu, vždyť šťastné dětství 
našich žáků je naším hlavním cílem. 

Lenka Podrazilová

Ano, jsme „zvláštní škola “
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Zubní pohotovost ve  Dvoře 
Králové nad Labem 

ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek 08:00–12:00 hod. 
1. a 2. 2.  MUDr. Jana Kacetlová  
 tel.: 499 320 495 
8. a 9. 2.  MUDr. Miroslava Landová  
 tel.: 499 321 931 
15. a 16. 2. Prouzovi, s. r. o.   
 tel.: 499 321 028 
22. a 23. 2.  Prouzovi, s. r. o.  
 tel.: 499 321 028
1. a 2. 3.  Prouzovi, s. r. o. 
 tel.: 499 321 028

Svépomocná skupina
Pečujete o svého blízkého, který má potíže 
s pamětí, s orientací (časem, místem, oso-
bou) a  postupně se jeho stav zhoršuje? 
Nevíte si rady? Potřebujete chvíli jen pro 
sebe? Potřebujete poradit s problematikou 
sociálních dávek? 
Můžeme vám pomoci. Naše skupina se 
setkává jedenkrát za 2 měsíce a navzájem 
si pomáháme ve  zvládání péče o  člověka 
s demencí. Každý z vás, pečujících, má zají-
mavé zkušenosti, o které se může s dalšími 
lidmi podělit.
Termíny setkání v roce 2014 (středy): 
5. 2., 9. 4., 11. 6., vždy od  17:00 hodin 
v  Diakonii ČCE – středisko Diakonie ČCE,   
Nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové n. L.
Kontakt: Lenka Stádníková,
tel.: 739 244 728; 499 621 094, 
e-mail: stadnikova.dk@diakonie.cz.

Dne 4. ledna 2014 pořádal Veteran Car Club 
Dvůr Králové n. L. již 11. ročník srazu veteránů 
a  příznivců historických vozidel. Sraz účastníků 
byl naplánován u  benzinové stanice PapOil  
v  11:00 hod. Pan Milan Kejzlar se ujal úvodního 
slova, kdy účastníky přivítal a  seznámil s  trasou 
jízdy. Poté se celý konvoj vozidel, který čítal přes  
50 strojů a skoro 90 účastníků, vydal směr těšnov-
ská přehrada. 

Jízda krásnou okolní přírodou a  za  dobrého 
počasí byla přerušena až na přehradě, kde každý 
mohl zahřát teplým čajem nebo buřtíky na roz-
páleném ohništi, který připravil p.  Vladimír 
Ježek ml. Hloučky postávajících konzumentů se 
dobře bavily a z úsměvů na tvářích byla viditelná 
dobrá nálada. Po zdokumentování ve formě foto  

se všichni vydaly přes Bílou Třemešnou a  Tře-
bihošť na vrchol Zvičiny. Zde byly pořízeny tra-
dičně fotografie se třemi králi a všemi účastníky. 
A pak hurá směr Mostka na oběd do restaurace. 
Co dál? Šupy šupy do  Dvora Králové s  koneč-
nou tečkou na „baráčku“. Jako vždy se zde až 
do  pozdních hodin již bez vozidel a  v  teplíčku 
probíralo vše, i  vzpomínky nejen z  minulého 
roku. S  dobrým pocitem z  tříkrálové jízdy, kdy 
vše dopadlo bez úrazu a  pochroumaných ple-
chů, se budeme těšit opět na příští ročník již pod 
číslem 12. 
Je to už taková tradice a myslím, že pěkná. Pořa-
datelům patří velký obdiv nad jejich obětavostí 
s organizací této akce. Fotografie lze zhlédnout  
na www.vcc.cz.

Drahuše Kejzlarová                                         

S veterány na tříkrálové jízdě

Domácím vrcholem mládežnické sezony karatistů 
je již tradičně prosincové mistrovství České repub-
liky, na které se lze nominovat pouze pravidelným 
umísťováním na  medailových pozicích na  vybra-
ných kvalifikačních turnajích. 

Letos se pořadatelství zhostil severomoravský 
Havířov, který 7.–8. prosince tuto dvoudenní 
soutěž velmi dobře pořadatelsky zaštítil v nově 
zrekonstruované městské hale. Dvůr Králové 
zde reprezentovali čtyři závodníci v kategoriích 
juniorů - Jan Dostál, Kristýna Drápalíková, Matěj 
Kopecký a Hana Straková. Pod vedením trenéra 

Petra Kocmánka se vydali zúročit získané nomi-
nační body. Milým překvapením bylo dělené  
7. místo Matěje Kopeckého v kategorii kata. Není 
totiž jednoduché se prosadit na bodovaná místa 
mezi 25 soutěžícími, kteří se na kata specializují. 
Přejeme Matějovi hodně elánu do  dalšího cvi-
čení. Soutěž kumite přinesla nejen další bodo-
vané umístění i  pro Hanu Strakovou za  dělené 
5. místo, ale i  vytouženou medaili pro Kristýnu 
Drápalíkovou. Vybojováním bronzové medaile 
tak potvrdila nominaci na  mistrovství republiky.  
Gratulujeme.

Petr Kocmánek

Úspěch královédvorského 
karate na mistrovství ČR

Mezi tradiční akce určené široké veřejnosti, které 
DDM Jednička pravidelně nabízí, patří rovněž 
odpoledne plné řemeslných workshopů. Počátkem 
letošního roku se v  pořadí již potřetí sešli zruční 
lektoři ze Dvora a okolí, aby předvedli nejrůznější 
činnosti z oblasti tradiční řemeslné tvorby i moder-
nějších technik. 

Dospělí i dětští účastníci tak měli možnost neje-
nom zhlédnout zajímavé ukázky nejrůznějších 
technik, ale také si vše vyzkoušet a  drobné 
předměty si i vlastnoručně vyrobit. K tradičním 
workshopům patřila keramika a  točení na  hrn-
čířském kruhu, pletení z pedigu, šperkování, Tiff-
any vitráže, řezbářství, smaltování nebo drátko-
vání. Novinkou letošního ročníku byly zajímavé 
workshopy tkaní, předení a  výroby přírodních 
mýdel, které představily lektorky z  Tkalcov-
ského venkovnského muzea Dům pod jasanem. 
Nechyběly ani ukázky a workshopy ručních prací 
jako patchwork a šité šperky z ateliéru Arkáda.

Sylvie Černotová, DDM Jednička

Sobotní řemesla v Jedničce

Noviny královédvorské radnice
vydává město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. 
Náklad: 7550 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 12870.
Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad 
Labem,  tel.: 499 318 258, 734 178 517, e-mail: noviny@mudk.cz. 
Grafická úprava a sazba: Mgr. Jakub Novotný, Ing. Kateřina Sekyrková
Redakční rada: Mgr. Edita Vaňková, Jan Bém, Mgr. Dušan Kubica, 
Ing. Kateřina Sekyrková, Bc. Petra Zivrová. 

Korektury: Mgr. Milena Matuchová. 
Tisk: Samab Brno Group, a.s., Cyrilská 14, 602 00 Brno, www.samab.cz. 
Za obsahovou a gramatickou správnost článků odpovídá vydavatel, 
kromě plošné inzerce  a akcí dodaných ve formátu pdf.
Distribuce: Farní charita Dvůr Králové nad Labem. 
NKR jsou k dispozici v městském informačním centru, v recepci MěÚ 
a ve vybraných obcích v rámci ORP. 
Uzávěrka vydání: vždy 15. den v měsíci.

Na  řemeslném odpoledni zaujaly zejména děti dílničky, kde si mohly vyrobit ruční papír, modelovat z  Fimo hmoty  
(na fotografii), vyzkoušet si techniky quillingu a scrapbookingu nebo tisk vlastnoruční rytiny. 

Foto: K. Sekyrková
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Kristýna Drápalíková potvrdila na mistrovství ČR v soutěži kumite v nově rekonsturované 
hale v Havířově oprávněnost nominace na mistrovství republiky, když svým skvělým výko-
nem vybojovala bronzovou medaili. Více o turnaji čtěte na str. 11.

Foto: Petr Kocmánek

Během tříkrálové sbírky se nachodí nejvíce malí koledníci, kteří letos zavítali i k místnímu 
řezbáři Leoši Pryšingerovi a zapózovali u sochy sv. Antonína). Odměnou dětem za jejich 
pomoc při sbírce bude mimořádné promítání dětského filmu v kině Svět (více na str. 2).

Foto: archiv farní charity

Žáci ZŠ Podharť se vydali do ostravského studia České televize, aby zde bojovali ve známé 
soutěži Bludiště. Záznam se bude vysílat na ČT :D (Déčko) dne 22. 2. v 11:30 hod. a 27. 2. 
ve 14:40 hod. Reportáž z ostravského výletu místních deváťáků čtěte na str. 10.

Foto: archvivZŠ Podharť

Ve čtvrtek 16. ledna proběhla v galerii O. Gutfreunda na náměstí TGM vernisáž fotogra-
fií z  „šestnáctitísícikilometrového vejšlapu“ místního rodáka Petra Hirsche. V  pondělí  
20. ledna 2014 následovalo promítání na stejné téma v kině Svět. 

Foto: K. Sekyrková

V rámci projektu „Comenius Move – Make others value exercise“ přivítala starostka města 
Mgr. Edita Vaňková v budově staré radnice studenty z partnerských škol 4 různých evrop-
ských zemí. Podrobnější informace o celém projektu čtěte na str. 9.

Foto: J. Zahradník

Také v letošním roce se chystá naše město představit svoji nabídku návštěvníkům největ-
ších veletrhů cestovního ruchu u nás. Prvním veletrhem byl již tradičně brněnský Region-
tour (str. 2). 

Foto: Z. Čermák 

Basketbalovým utkáním generací oslavil v pátek 24. ledna 2014 nestor královédvorského 
basketbalu Jaroslav Jansa 70. narozeniny (horní řada uprostřed). Svůj oblíbený sport začal 
hrát v 15 letech a aktivní je i dnes, kdy chodí hrát s o několik generací mladšími spoluhráči. 

Foto: T. Plecháč

Letošní konvoj již tradiční tříkrálové jízdy Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad Labem čítal 
50 strojů a  kolem 90 účastníků. Samozřejmě nechyběl ani výjezd na  Zvičnu (foto). Více 
o letošní jízdě čtěte na str. 11.

Foto:  archiv VCC


