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Samolepky proti šmejdům
Připravili jsme pro vás ve  dvou vyhotove-
ních (v  bílé a  červené barvě) samolepky 
upozorňující na  zákaz pochůzkového 
a  podomního prodeje. Jsou k  dispozici 
na  služebně Městské policie Dvůr Králové 
nad Labem, v městském informačním cen-
tru na náměstí T. G. Masaryka a na recepci 
městského úřadu.

Od  1. května 2013 platí nařízení  města 
(tržní řád), zakazující podomní i pochůz-
kový prodej zboží a  poskytování služeb 
na  území města, kdy je bez předchozí 
objednávky nabízeno, prodáváno zboží 
a poskytovány služby uživatelům v bytech, 
domech a v budovách.

městská policie
tel.: 603 237 858, 499 320 520 

Jiří Hlavatý se stal 
podnikatelem roku 2013  
v Královéhradeckém kraji
Ing.  Jiří Hlavatý, generální ředitel 
a  předseda představenstva společnosti  
JUTA, a. s., získal titul Podnikatel roku 2013 
Královéhradeckého kraje. 
Jiří Hlavatý nastoupil do  JUTY ve  Dvoře 
Králové jako strojní inženýr hned po škole 
v  roce 1972. Pro značku JUTA pracuje již 
čtyřicet let. Než se stal jejím ředitelem 
a  následně majitelem, prošel zde mnoha 
profesemi. Dnes řídí 2  000 zaměstnanců 
ve  14 továrnách. Roční obrat firmy dosa-
huje téměř 6 mld. Kč a více než 80 % pro-
dukce je vyváženo do 65 zemí světa.

Eva Jouklová
Královéhradecký kraj

Festival R. A. 
Dvorského

1 Řešení cyklistické 
dopravy

2 Sběr zahradního 
odpadu

3 Projekt Město 
vzdělávání

4 Rozhovor s paní  
V. Dobiášovou
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Jubilejní 20. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského 
byl zahájen netradičně již 6. února, a to ve výstavní 
síni městského muzea koncertem Sester Havelko-
vých. Tento koncert zahájil výstavu Elegance doby 
R. A. Dvorského s  originálním oblečením ze sou-
kromé sbírky Vlaďky Dobiášové. 

Letošní festival je rozdělen do  tří večerů. Ten 
první se koná 12. března 2014 v Hankově domě 
a  v  komponovaném pořadu s  názvem Pocta  
R. A. Dvorskému vystoupí místní Big Band 
Dvorský, dixielandové seskupení Black Buřiňos 
z  Týniště nad Orlicí a  závěr večera bude patřit 
Orchestru Václava Marka se sólistou Richardem 

Adamem. Celým večerem bude provázet Aleš 
Cibulka.
Festival pokračuje v  neděli 23. března koncer-
tem Ondřeje Havelky a  jeho Melody Makers. 
Tentokrát se rozhodli nabídnout ty nejkrás-
nější hudební perly, jež nám světový swing 30. 
a 40. let zanechal. Žhavý americký swing zvedá  
ze židlí, české písně konejší nervy. Anebo 
naopak! 
Závěrečná after party se odehraje v  restauraci 
Starý pivovar 5. dubna. Koncertovat bude Tonny 
Blues Band s americkou zpěvačkou Kaiou Braun. 

Zuzana Čermáková
ředitelka Hankova domu

Jubilejní ročník festivalu Dny R. A. Dvorského

Upravená zahrada u udržované roubené chalupy 
je celá zalita sluncem. Počasí rozhodně neodpo-
vídá dnešnímu datu – je teprve 24. únorový den 
a slunce pálí jako v dubnu. Nic také nenasvědčuje 
tomu, že právě vstupujeme na soukromý pozemek 
člověka, který před dvěma dny oslavil 100 let. Je 
krásný jarní den a na zahradu nám vychází vstříc 
paní Krejčí – dcera oslavence. 

Pan Vladimír Papírník je i  na  dnešní dobu 
vysoký pán, který se stále rád směje a rád přidá 
i  humorný dovětek. Ačkoliv ho v  posledních 
týdnech trápí zánětlivá rýma, dnes je v  dobré 
náladě. Známe příběh tohoto stoletého pána, 
avšak až jeho přítomnost nám připomíná prů-
běh celého minulého století.
Narodil se ve  Šternberku v  roce 1914. Tatínek 
odešel do  první světové války a  on s  bratrem 
zůstal sám, když jim v  jeho 2 letech zemřela 
maminka. Vzali si je k  sobě prarodiče, když ale 
zemřela i babička a dědeček je spolu s domác-
ností a  povoznictvím již nezvládal, bydleli 
u  svého otce a  macechy. Od  nich pan Papírník 
po neshodách s macechou utekl k tetě do Písku, 
kde se vyučil jako lahůdkář. Po vojně byl nasazen 
do Německa, odkud chtěl na začátku 2. světové 
války utéct do  Francie. Ovšem nepodařilo se 
mu to a prožil následujících 5,5 roku v koncen-
tračních táborech – 3 měsíce v  Dachau a  zby-
tek války v Mauthausenu. Po válce šel se svým 
kamarádem do Orlických hor, kde si v Rokytnici 
v  Orlických horách otevřel vyhlášený obchod 
s potravinami a vzal si vdovu se 2 dětmi. Bohužel 
komunistická Jednota mu jeho živnost zavřela. 
Po  zbytek života se živil všelijak, mezi jeho 
poslední zaměstnání patřila práce na dráze. 

Sám od  sebe je pan Papírník velmi činorodý 
S manželkou si jako rodiče tří dětí postavili domek 
v  Hradci Králové, ovšem rádi vyráželi na  výlety 
do  blízkého i  vzdálenějšího okolí. Tak došli až 
ke  krajině pod Výšinkou, kde se jim zalíbil volný 
statek, vlastně již jen stodola – ostatní budovy 
bývalým majitelům shořely. Svépomocí si z  ní 
udělali chalupu, ve které společně žili. Paní Marta 
Papírníková zemřela ve věku 91 let v roce 2007. Pan 
Papírník pobývá i  v  tomto pokročilém věku sám 
na  chalupě bez vodovodu a  kanalizace a  určitě 
neuvažuje o  stěhování, ačkoliv jeho dcera své 
obydlí ve Dvoře Králové na jeho stálou přítomnost 
připravila. Denně tak za ním jezdí, nanosí vodu ze 
studně, přiloží v kamnech a připravuje jídlo. 
Oběma přejeme do  dalších let mnoho zdraví 
a  panu Papírníkovi stále chuť na  doutník 
a vaječný koňak.

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

Stoletý pan Vladimír Papírník

Nejstarší královédvorský občan 
Vladimír Papírník oslavil 100. narozeniny
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Březnové zastupitelstvo
Již 22. zasedání zastupitelstva města Dvůr 
Králové nad Labem se koná ve  čtvrtek  
6. března 2014 od  15:00 hod. v  sále Han-
kova domu.

Ing. Kateřina Sekyrková

Chcete se stát Královnou 
věnných měst?
Jste dívkou, ženou či dámou, které je mini-
málně 18 let, a chcete se stát královnou? 
Navštivte ve dnech 14.–15. března králove-
hradecký Aldis, kde se koná veletrh cestov-
ního ruchu Infotour a  cykloturistika. Hle-
dejte červené stánky Královských věnných 
měst (KVM), kde se můžete nechat vyfoto-
grafovat v  královské korunce, a  zařadit se 
tak do soutěže volby královny Královských 
věnných měst 2014. Vítězku budou moci 
hlasováním vybírat všichni, kteří navštíví 
webové stránky www.vennamesta.cz. Zde 
se ve  fotogalerii finalistky představí.  Krá-
lovna vyhraje víkendový pobyt pro dvě 
osoby ve vybraném KVM.

Ing. Naděžda Šauerová
členka výkonného výboru Královských věnných měst

Sprejeři řádí!
V poslední době se více než v předchozích 
měsících rozmáhá poškozování majetku 
občanů, podnikatelských subjektů a města 
sprejery. Velmi výrazné škody jsou způso-
beny především na  fasádách domů, kde 
odstranění těchto nevzhledných „umě-
leckých výtvorů“ stojí velké úsilí a nemalé 
finanční prostředky. I  přes dílčí úspěchy 
v boji s tímto nešvarem si vás dovolujeme 
požádat o  pomoc a  nabízíme odměnu 
10  000 Kč za  informace vedoucí k  identi-
fikaci či dopadení pachatelů této trestné 
činnosti. 
Informace můžete podat na  e-mail:  
mpdk@mudk.cz nebo na tel. č.:  603 237 858. 
Anonymita oznamovatele je zaručena.

městská policie

Na nepřenosné roční vstupenky 
můžete do zoo chodit i brzy 
ráno nebo večer
Na nepřenosné roční 
vstupenky, tzv. per-
manentky na  jméno, 
můžete do  naší zoo 
chodit opakovaně, 
nejsou omezeny 
počtem vstupů. Jejich cena zůstává stejná 
i  pro letošní rok, stojí tedy jenom 590 Kč 
pro dospělé a 450 Kč pro děti od 2–15 let 
a  studenty. Děti do  dvou let k  nám mají 
vstup zdarma. Zdarma si mohou majitelé 
permanentek vzít do zoo i psa. Oba druhy 
nepřenosných permanentek se vysta-
vují na  jméno a  platí jeden rok od  data 
vystavení. 
Od  letošního roku nabízíme majitelům 
nepřenosných ročních vstupenek další 
bonus. Můžete do  zoo přijít i  před ote-
vřením pokladny, nebo za  dlouhých let-
ních večerů i po jejím uzavření. Ke vstupu 
využijte vchod do  restaurace U  Lemura. 
Přijďte se podívat, jak se naše zvířata pro-
bouzejí nebo usínají.

Jana Myslivečková
tisková mluvčí

Město Dvůr Králové nad Labem se stalo v  roce 
2013 členem Asociace měst pro cyklisty (dále jen 
Asociace) . Byl tak učiněn další krok, který přispěje 
k postupnému zlepšování podmínek pro cyklistiku 
nejen ve městě, ale i okolí. 

Členy tohoto zájmového sdružení právnických 
osob jsou obce, města a svazky – její činnost je 
tedy založena především na  aktivitě starostů, 
primátorů a  členů zastupitelstev obcí a  měst, 
kteří se nad rámec svých povinností věnují 
i obecným problémům spojených s cyklistickou 
dopravou. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů 
legislativních i  nelegislativních opatření týkají-
cích se oblasti městské mobility, zejména cyklis-
tické dopravy.
Posláním a  cílem Asociace je umožnit lidem 
svobodně si zvolit svůj dopravní prostře-
dek a  vytvořit jim k  jeho použíti odpovídající 

podmínky. Ve výsledku se tak doprava ve městě 
stane plynulejší. Právě cyklodoprava (jízdní 
kolo jako dopravní prostředek) je vícegenerační 
záležitost, není to záležitost pro mladé – nao-
pak. Výsledkem mohou být města příjemná pro 
život umožňující dopravní mobilitu pro všechny 
obyvatele.
Výroční zprávu Asociace za  rok 2013 
si můžete přečíst na  městském webu  
www.dvurkralove.cz a www.cyklomesta.cz.

Jan Sedláček
vedoucí ODP

Dvůr Králové nad Labem je členem 
Asociace měst pro cyklisty

Studie řešení cyklistické dopravy ve Dvoře 
Králové nad Labem je ve finále 
Základem studie, která byla zpracovávána od jara 
loňského roku, byla analýza podmínek pro cyklis-
tickou dopravu na území města formou průzkumu 
terénu, sčítání cyklistické dopravy a zapojení cyk-
listické veřejnosti. 

„Zapojení veřejnosti bylo provedeno formou 
diskuze nad silnými a  slabými stránkami stá-
vajících podmínek pro jízdu na  kole a  vytipo-
vání vhodných profilů pro sčítání cyklistické 
dopravy v  úvodu řešení studie, tj. v  květnu 
2013. Samotné sčítání proběhlo v červenci a září 
a  jeho výstupy sloužily jako jeden z  podkladů 
k  vytvoření množiny hlavních závad z  pohledu 
cyklistů a hierarchizaci těchto problémů. Vznikla 
tak množina 28 závad, které byly řešeny v návr-
hové části studie,“ sdělil zpracovatel studie Zby-
něk Sperat. 
Návrhová část byla zpracována s  ohledem 
na  současné evropské trendy k  přístupu k  cyk-
listické dopravě a úspěšné příklady z cyklisticky 
rozvinutých měst i  s důrazem na to, aby řešení 
byla rychle realizovatelná, účinná (cyklisty při-
jatá a využívaná) a finančně nenákladná. 
Doporučené cyklistické pruhy a  koridory 
proto primárně vychází z  dnešního stavebního 

uspořádání komunikační sítě. Návrhy byly 
následně projednány s  městem, Dopravním 
inspektorátem Policie ČR a  správcem silnic II. 
a  III. tříd. V prosinci loňského roku byly projed-
nané návrhy představeny a  připomínkovány 
veřejností.
„Hlavní opatření pro cyklisty jsou navržena 
ve  formě cyklistických pruhů na  Benešově 
nábřeží, jako cyklisticky nejzatíženější ulici 
ve  městě, dále v  jednosměrné Eklově ulici 
a  ve  formě zprůjezdnění zjednosměrněného 
centra města pro jízdní kola. Více než na rekre-
ační cyklisty jsou opatření zaměřena na každo-
denní účelové cesty na  kole za  prací, do  škol 
a za nákupy, protože výraznou převahu dopravní 
cyklistiky potvrdila provedená sčítání dopravy,“ 
uvedl Sperat.
Studie mimo infrastrukturních návrhů při-
náší i  podněty z  oblasti zefektivnění městské 
dopravní politiky jako takové, opět v  kontextu 
zkušeností zahraničních měst.
S  celou studií je možné se seznámit na  měst-
ském webu www.dvurkalove.cz - Aktuálně - Roz-
voj cyklistiky.

Jan Sedláček
vedoucí ODP

K zápisům do 1. ročníků základních škol zřízených 
městem Dvůr Králové nad Labem pro školní rok 
2014/2015 se ve  dnech 5. a  6. února 2014 dosta-
vilo celkem 223 dětí. Z tohoto počtu žádají rodiče  
pro 35 dětí odklad povinné školní docházky.

Do ZŠ 5. května přišlo k zápisu 37 dětí (odklad 
byl požádán pro 5 dětí), budou otevřeny 2 první 
třídy. 
Do  ZŠ Podharť se dostavilo k  zápisu 53 dětí 
(odklad bude mít 10 dětí), ve škole budou ote-
vřeny dvě první třídy. 

Do  ZŠ Schulzovy sady přišlo celkem k  zápisu 
94 dětí (odklad má 16 dětí). ZŠ Schulzovy sady 
uvažuje o otevření 3 nebo 4 prvních tříd. 
K zápisu do ZŠ Strž se dostavilo 34 děti + 5 dětí 
do  odloučeného pracoviště v  Žirči (o  odklad 
bylo požádáno u  4 dětí v  ZŠ Strž), otevřeny 
budou 2 první třídy v  ZŠ Strž, v  ZŠ Žireč bude 
otevřena jedna třída.

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

Výsledky zápisů do 1. ročníků  
základních škol ve Dvoře Králové n. L.
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Finance na zimní 
údržbu
V  souvislosti s  letošní 
zimou se množí názory 
a  dotazy na  šetření pro-
středků vynakládaných 
na  zimní údržbu komu-
nikací a  chodníků. Nezasvěcené to svádí 
k  názoru, že TSm šetří finance připravené 
na tuto činnost. V rozpočtu na rok 2004 máme 
plánováno vydat na  zimní údržbu částku 
2  200  000 Kč. Je to suma, která nevybočuje 
z částek minulých let. Je však třeba dodat, že 
často nestačila. 
Ano, pravdou je, že letos je výjezdů a  zásahů 
méně a  šetříme na  posypovém materiálu. 
V  konečném součtu určitě půjde o  částeč-
nou úsporu plánovaných financí. S  výhledem 
na další zimní období 2014–2015 ale nebudeme 
moci ušetřené prostředky přesunout na opravy 
chodníků a  komunikací. Dlouhodobě máme 
totiž rozpočtováno méně, než správa městského 
majetku stojí. Zima navíc ještě může přijít v listo-
padu a prosinci. 
Jsme rádi, že letošní zima je mírná i  z  toho 
důvodu, že bylo potřeba doplnit naši stárnoucí 
techniku o  nové prostředky na  úklid chodníků 
a  komunikací. Povedlo se nám to konci loň-
ského roku na  poslední chvíli. Měli jsme s  tím 
značné problémy, protože ne všechno zařízení 
přišlo včas a v potřebné kvalitě. Zima však zatím 
neprověřila úspěšnost těchto nákupů.

Úklid chodníků a komunikací
V minulých letech jsme měli na úklid chodníků 
dva mechanismy, úklidové trasy byly pouze 
dvě. Dnes již máme mechanismy čtyři a  čtyři 
úklidové trasy, takže zásah by měl být rychlejší. 
To samé platí i pro úklid komunikací. Plánování 
činnosti TSm pro rok 2014 doznalo řadu změn 
ve směru přidělování plánovaných a rozpočto-
vaných financí z města. Je to pozitivní proces, 
který však končí ve  chvíli konečného sečtení 
těchto prostředků, kdy bohužel máme provést 
opět více práce za méně peněz.

Financování TSm
Jako ředitel organizace si lámu hlavu s tím, jak to 
udělat, ale vím, že takto už to dál nejde. Za téměř
tři roky práce jsem výrazně ovlivnil hospoda-
ření TSm v pozitivním slova smyslu. Nyní jsem 
postaven před nutnost zajistit další práci pro 
svěřenou organizaci mimo zakázky od našeho 
zřizovatele nebo opět omezit naše kapacity. 
Nechci totiž dopustit to, abychom neměli 
finanční krytí na náklady spojené s provozem. 
Tato situace může reálně nastat, protože oproti 
minulému roku nám byl snížen rozpočet. 
Máme méně zakázek od našeho zřizovatele, ale 
naše náklady přitom zůstaly na úrovni loňska. 
Pochopitelně náklady nepřestaneme snižovat, 
tyto procesy běží a  věříme, že hlavně na  poli 
energií zaznamenáme výrazný posun i v tomto 
roce.
Před časem jsme slibovali veřejnosti zveřej-
nění výsledků našich zásahů do  energetiky 
na  zimním stadionu apod. To stále platí, ale 
tím se nám nepodaří nahradit finance, o které 
je přiškrcen letošní rozpočet. Je pochopitelné, 
že naše existence s sebou nese určité provozní 
náklady, které kryjeme tržbami za  vykoná-
vané služby pro město, ze vstupného na spor-
tovní zařízení, za  prodej druhotných surovin, 
za  prováděnou doplňkovou (hospodářskou) 
činnost… Je ale potřeba si uvědomit, že vše 
jednou končí a  začíná. Nebudeme čekat, 
že nám někdo pomůže, pomůžeme si sami, 
nicméně naším hlavním úkolem je starat se 
o  svěřený majetek našeho zřizovatele, tedy 
města. Může se ale klidně stát, že na  správu 
tohoto majetku nebude dost peněz a  co 
pak v  takovém případě dělat? Myslím, že si 
všichni uvědomujeme, že pokud nebudeme 
dělat preventivní údržbu, bude se stav zhor-
šovat a  majetek chátrat. To nechceme nikdo. 
Věřím, že najdeme cestu, jak toto nedopustit. 
A ta cesta je jen jedna: úzká spolupráce města 
a správce jeho majetku.

Ing. Miroslav Petrů
ředitel TSm

Farmářské trhy
Nepozději na začátku dubna 2014 se vrátí 
na  náměstí TGM farmářské trhy. Detail-
nější informace vám podáme včas pro-
střednictvím městského webu, facebooku 
a plakátů.

Ing. Eva Ježková
vedoucí odboru VVS

První únorový víkend  
očima strážníků
V  pátek po  poledni kontrolovala hlídka 
městské policie podezřele vypadajícího 
muže, u  kterého se zjistilo, že je na  něho 
vydán příkaz k zatčení. Muž byl proto pře-
dán Policii ČR.
V  brzkém pátečním vyjela odpoledni 
hlídka k  ležící ženě v  podnapilém stavu 
v ulici Sylvárovská. Její jednání bylo stráž-
níky řešeno domluvou. O  poznání hůře 
dopadla o několik hodin později další žena, 
na kterou hlídka narazila v ulici Revoluční. 
Silně opilá žena byla převezena do městské 
nemocnice, kde lékař po ošetření povrcho-
vých zranění doporučil umístění v protial-
koholní záchytné stanici v  Hradci Králové. 
Takový „výlet“ se vždy prodraží: následuje 
úhrada nejen za pobyt na záchytné stanici, 
ale také úhrada pokuty za  veřejné pohor-
šení a náhrady cestovného. 
Tentýž večer po  19. hodině jsme zadrželi 
na  základě oznámení od  občanů skupinu 
místních osob bez domova převážejí-
cích na  kárce železný šrot. Jelikož nebyli 
schopni prokázat původ převáženého 
šrotu, tak jim byl strážníky odebrán. 
Ve  21 hodin byl oznámen záchyt pacha-
tele krádeže v jednom z místních marketů. 
V průběhu víkendu pak řešila městská poli-
cie krádeže v marketech ještě dvakrát.  
Těsně před tím, než skončil páteční večer, 
napadal mladík pod vlivem alkoholu ostatní 
hosty v provozovně E. Zbroje a ničil zařízení. 
Jelikož přítomnost strážníků výtržníkovi 
k  uklidnění nestačila, museli strážníci při-
kročit k  použití donucovacích prostředků. 
Následně byl mladík předán Policii ČR. 
Po  oba víkendové dny městská policie 
prováděla také měření nejvyšší povolené 
rychlosti ve  městě, dále řešila několik pří-
padů rušení nočního klidu i sousedský spor 
a odchyt zatoulaného psa, který se přede-
vším díky čipu opět vrátil svému majiteli. 
V neděli pak vyjížděla na agresivního muže 
do  městské nemocnice, kterému se nelí-
bil způsob ošetření jeho poranění. Věc je 
řešena jako přestupek proti občanskému 
soužití. 
Městská policie řešila za měsíc leden 2014 
více než 300 případů. Nejčastěji se hlídky 
potýkaly s  přestupky v  dopravě, proti 
majetku a veřejnému pořádku. 
Informace o nás najdete na adrese:
www.facebook.com/mpdknl.

Příjmy z činností MPDK  
za rok 2013
Blokové pokuty  361.900 Kč
Blokové pokuty na místě nezaplacené 
  526.800 Kč
Parkovací automaty  1.203.443 Kč
Získané dotační prostředky  349.000 Kč

Miroslav Kříž
Městská policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK)

Technické služby informují
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Personální výběrové řízení MěÚ
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení funkce odbor-
ného referenta na úseku rozvoje města 
a  dotací do  oddělení rozvoje, investic 
a  správy nemovitostí odboru RIM. Nabí-
zíme 10. platovou třídu a pracovní poměr 
na dobu určitou.
Termín nástupu je 01.04.2014 nebo dle 
dohody, uzávěrka přihlášek je stanovena 
na pátek 07.03.2014 ve 12:00 hod.
Další informace týkající se tohoto výbě-
rového řízení najdete na  úřední desce 
MěÚ na  náměstí TGM a  městském webu  
www.dvurkralove.cz.

Projekt Podporované 
zaměstnávání slaví 1. rok 
i ve Dvoře Králové
V  březnu minulého roku začal probíhat 
projekt Podporované zaměstnávání, spa-
dající pod vrchlabskou Diakonii ČCE – stře-
disko Světlo ve Vrchlabí. Projekt se zaměřil 
na Trutnovsko a Jičínsko a má své pobočky 
mimo jiné i ve Dvoře Králové nad Labem.
Cílem projektu je najít lidem se zdravotním 
znevýhodněním pracovní uplatnění na vol-
ném trhu práce a pomoci jim k tomu, aby si 
pracovní místo udrželi. V rámci tohoto pro-
běhly na MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem 
i tzv. jobcluby. Dále je naším cílem pomoci 
uživatelům sepsat životopis a  zaslat jej 
zaměstnavateli. Připravujeme zájemce  
na pohovor, v případě zájmu uživatele asi-
stujeme při pohovorech a  pomáháme při 
nástupu do práce.
Ve Dvoře Králové takto bylo doposud pod-
pořeno 17 osob, z nichž již téměř polovina 
našla uplatnění na volném trhu práce, což 
považujeme za velký úspěch!
Proto bych ráda za  pobočku ve  Dvoře 
Králové poděkovala všem „našim“ zaměst-
navatelům, MěÚ a ÚP (Úřad práce) za pod-
poru a ochotu. 

Lucie Zuzánková
pracovní konzultantka

Domácí hospic Duha pomáhá 
pátým rokem
Domácí (mobilní) hospic Duha, který 
působí i  na  Královédvorsku, slaví 5 let 
od  svého založení. Domácí hospic Duha 
poskytuje paliativní péči v závěru lidského 
života a  doprovodil za  svou krátkou exis-
tenci na  desítky nemocných a  umírajících 
lidí v jejich domácím prostředí. 
Slavnostní setkání u  příležitosti pětile-
tého výročí od založení hospice proběhne  
25. března 2014 v  Radničním sále Měst-
ského úřadu v  Hořicích od  16:00 hod. 
Setkání a  diskuzi se zakladateli, týmem 
hospice a  zajímavými hosty doprovodí 
zpěvačka Eva Henychová. Domácí hospic 
Duha pečuje prostřednictvím zdravotních 
sester, soc. pracovníka, kaplana a  lékaře 
právě ve  spolupráci s  rodinou o  umírají-
cího v  jeho rodinném prostředí. Domácí 
hospic Duha v Hořicích byl a je inspirací pro 
vznik dalších domácích hospiců v  České 
republice.

Jana Sieberová
vedoucí Centra hospicové péče

www.hospic-horice.cz

MAS Královédvorsko podpořilo akce v regionu

Dne 30. ledna 2014 hostilo královédvorské měst-
ské muzeum neobvyklou akci – úvodní setkání 
k projektu Města vzdělávání. Tento program orga-
nizuje obecně prospěšná společnost EDUin zatím 
ve čtyřech českých městech. 

Cílem úvodní akce bylo projekt představit, 
přizvat všechny, kteří se na  poli vzdělávání 
ve Dvoře Králové angažují, a podpořit tak jejich 
zájem o další rozvoj vzdělávání ve městě. 
Koordinátorka programu Města vzdělávání pro 
Dvůr Králové nad Labem Silvie Pýchová shrnula 
výstupy ze série rozhovorů, které uskutečnila 
se zástupci dvorských vzdělávacích institucí. 
V  úplném závěru akce zazněly výsledky dotaz-
níkového šetření, které proběhlo ve Dvoře Krá-
lové v lednu 2014 a zúčastnilo se ho 305 respon-
dentů. Průzkum se zaměřil na hodnocení kvality 
i nabídky vzdělávání, na úroveň informovanosti 
o vzdělávacích aktivitách, ale i na celkovou spo-
kojenost s životem ve městě.
Z  průzkumu vyplynulo, že místní občané jsou 
nejvíce spokojeni s  nabídkou základních škol, 
kdy 87 % dotázaných odpovědělo, že nabídku 
považují za  spíše nebo naprosto dostatečnou. 
Za  nedostatečnou naopak považuje přes 31 % 
respondentů nabídku mateřských škol, nicméně 

jejich kvalitu hodnotí vysoko. Naopak nejnižší 
kvalitu přiradili respondenti školám středním, 
což může souviset i s vyššími nároky, které lidé 
na střední školství mají. 32 % respondentů pou-
kazuje na  nedostatečnou nabídku učňovských 
oborů, zejména řemesel. 
Nabídka i kvalita volnočasového a dalšího vzdě-
lávání je hodnocena vesměs kladně. Rezervy 
respondenti spatřují především u  odborných 
kurzů. Jako nejlepší organizace s širokou a dob-
rou nabídkou dalšího a  volnočasového vzdě-
lávání byla vyhodnocena knihovna. Příznivé 
zjištění vyplynulo rovněž z  odpovědí týkajících 
se spokojenosti se životem v našem městě, kde 
71 % respondentů uvedlo, že jsou se životem 
ve městě spíše spokojeni nebo velmi spokojeni.
Přestože jsou mnohá zjištění související se situací 
ve  Dvoře Králové spíše pozitivní, průzkum nabízí 
řadu podnětů k dalšímu zlepšování, které budou 
zohledněny při tvorbě místní koncepce vzdělávání. 
Setkání pracovní skupiny, která se za tímto účelem 
schází, proběhnou 11. 3. a 1. 4. 2014. Pokud máte 
zájem se k  přípravě vzdělávací strategie vyjádřit, 
můžete se osobně zúčastnit. Zájemci se registrují 
na  stránkách www.eduin.cz/mestavzdelavani, kde 
najdete i další informace o projektu. 
 Mgr. Silvie Pýchová, EDUin, o. p. s.

Jak probíhá zapojení Dvora Králové 
do programu Města vzdělávání

V  pondělí 27. 1. 2014 se sešla v  zasedací míst-
nosti starostky města Dvůr Králové n. L. hodnotící 
komise k výběru žádostí v rámci Tréninkové výzvy 
Místní akční skupiny (MAS) Královédvorsko.

Rozděleno bylo mezi akce celkem 49.526 Kč 
(detailně níže v  tabulce). Výběrová komise 
se po  důkladném zvážení rozhodla podpořit 
všechny žadatele a  finanční prostředky byly 
rozděleny dle získaného bodového hodnocení 
následovně: Žádosti, které obdržely více než 
100 bodů, získali 100 % požadované částky. 
Žádosti, které získaly 80–100 bodů, dostaly 

70 % požadované částky, a žádosti, které nedo-
sáhly hranice 80 bodů, získali 50 % požadované 
částky.
Zkušenosti s Tréninkovou výzvou pomohou nám 
všem později při práci na zásadnějších projektech 
dotovaných podstatně vyššími částkami z rozvo-
jových fondů evropských i  regionálních. Nedů-
ležitější je, že na  celém procesu se podílí přímo 
obyvatelé regionu a  nikoliv úředníci ze vzdále-
ných ministerstev. MAS je tak právě tím článkem, 
který na Královédvorsku doposud scházel. 

Lenka Křížová, DiS.; Ing. arch. Jan Holan
projektoví manažeři
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Záboj přijímá nové členy
Pěvecký sbor Záboj přijme do  svých řad 
nové členy, zejména muže.
Nacvičujeme nový repertoár pro sezonu 
2014. Přijďte nás podpořit. Čeká vás pří-
jemný kolektiv a  krásné zážitky při spo-
lečném zpívání. Zkoušky probíhají každé 
pondělí od  18:30 hod. v  učebně Hankova 
domu.
Těšíme se na vás.

Tomáš Růžička

Nové služby ve Slavoji iii: 
rozšíření provozní doby
V  předchozích čís-
lech radničních 
novin jsme vás infor-
movali o  novinkách 
knihovny – půjčo-
vání společenských 
her a  čteček elek-
tronických knih. Podle statistiky výpůjček 
můžeme již dnes s potěšením sdělit, že jak 
půjčování her, tak čtecího zařízení je čte-
náři využíváno.
Tentokrát je novinkou rozšíření provozní 
doby v  podvečerních hodinách v  oddě-
lení pro dospělé (středa do  19:00 hod.) 
a  sobotní provoz v  oddělení pro děti 
(9:00–11:00 hod.). 

městská knihovna Slavoj

Rekondiční pobyt a jak jej vidí 
diabetici
Pobyty jsou jednou z mnoha aktivit, které 
nabízíme jako možnost pobýt i  ve  vyšším 
věku alespoň jednou v  roce mimo svůj 
domov. Procházky, pěší výlety, plavání 
a  cvičení pomáhají zlepšovat pohybli-
vost a kondici diabetiků. Večerní posezení 
s  hudbou je zase příležitostí k  navázání 
a  prohloubení přátelství. Ostych z  toho 
vyrazit si někam sám – to je nejčastější 
problém, který každý z  nás řeší. Obavy 
a  rozpaky z  toho, že starší člověk nebude 
zvládat tempo ostatních.
Naše organizace Svazu diabetiků (SD) 
pořádala již několik let po  sobě rekon-
dice a  vždy šla s  velkou chutí do  dalších 
takových akcí. Již nyní se připravujeme 
na rekondiční pobyt do Sezimova Ústí, kam 
odjíždíme koncem března.
Informační listy o  naší činnosti najdete 
na vývěsce SD ,,U Veselých“. Uvítáme nové 
členy. 
Všem, i  nově zjištěným diabetikům, pře-
jeme, aby zvládali svou nemoc tak dobře 
jako my všichni, kteří se scházíme. Děku-
jeme sponzorům, lékařům a  autobusové 
dopravě za podporu.  

Jaroslava Malá
výbor Svazu diabetiků 

Rocková hudební skupina 
vAŤÁK slaví 10. výročí
V sobotu 22. března dojde k natáčení pamá-
tečního DVD ze slavnostního koncertu 
místní skupiny VAŤÁK pořádaného v zábav-
ním centru Zálabí ve  Dvoře Králové nad 
Labem. Hosty večera jsou Jan Kryl (bratr 
zesnulého Karla Kryla) a skupina Black Hill. 
Předprodej vstupenek je ve videopůjčovně 
„U tafila“ u pošty a v ZC Zálabí.

Ivan Mann

Paní Vlaďka Dobiášová (vpravo) na  vernisáži výstavy  
v městském muezu spolu sředitelkou muzea paní Jiřičko-
vouv dobovém oblečení

Městské muzeum k  115. výročí narození  
R. A. Dvorského (1899–1966) připravilo v  prosto-
rách Špýcharu téměř tři měsíce trvající výstavu 
„Elegance doby R. A. Dvorského“. Jedná se 
o výstavu dobového oblečení, textilií a doplňků ze 
soukromé sbírky originálů Vlaďky Dobiášové.

Vlaďka Dobiášová je původním povoláním 
učitelka. V  roce 1991 založila vlastní agenturu 
a od té doby se věnuje tomu, co až dosud bylo 
pouze jejím koníčkem – sběratelství, které v roce 
1998 propojila s podnikáním. 
Móda a modely, byl to váš dětský sen? 
Tak to asi ve mně jenom dlouho dřímalo! Původ-
ním povoláním jsem učitelka 2. stupně a  před 
školními lavicemi jsem strávila víc než 7 let. Tím, 
že jsem vystudovala výtvarnou výchovu, táhlo 
mě to pořád ke kumštu. Líbily se mi staré boty, 
kabelky, oblečení. Byla jsem odchovaná na čer-
nobílých filmech, něco ovlivnila tetička – bývalá 
operetní subreta – tím, že mě nechala oblékat 
její krásné šaty a  boty. A  když mi je darovala,  
základ sbírky byl na světě.
Co vás přimělo sbírat dobové modely a  oděvní 
doplňky?
Právě ten základ z darů od tety, maminčiny drobné 
kousky bižuterie, darované šaty od maminky mé 
kamarádky, to už se nedalo vyhodit. Bylo to neob-
vyklé, když si malá holka schovala „staré krámy“, 
ale prostě jsem neměla srdce to vyhodit. Všechno 
se vršilo, rodina hubovala, že to zabírá místo a je 
to k ničemu. Ale přežily jsme - já a sbírka. Dlouho 
jsem se ničím nechtěla pochlubit, až v roce 1998 
mě kamarádka novinářka přemluvila, abych 
oprášila „skvosty“, vyndala je z  krabic a  ukázala 
světu. A  rovnou na  přehlídce. Tím to vlastně 
všechno začalo. Výstavy, přehlídky, vystoupení 
v televizi, v rozhlase.
Kolik kusů čítá vaše sbírka? 
To se v žádném případ nedá spočítat a neznám 
sběratele, který to má  přepočítané. Pokud bych 
počítala i  každý knoflík, byly by to desetitisíce, 
jinak jsou to tisíce. Však taková stovka  jemného 
dámského prádla se vejde pohodlně do kufru.
Kde všude jste vystavovala? 
Většinou na hradech, zámcích a muzeích. Jenom 

namátkou: kongresové centrum v Praze, Slezské 
a zemské muzeum v Opavě, zámky Raduň, Hra-
dec nad Moravicí, Mníšek pod Brdy, Buchlovice, 
muzea v  Jílovém u  Prahy, Mariánských Lázních 
apod.
Jakého předmětu si nejvíc ceníte a proč? 
Cenit si můžete věci podle hodnoty obecně uzná-
vané nebo z vlastního pohledu. Preferuji druhou 
variantu, a to jsou věci, kdy znám příběh a mám 
ho zdokumentovaný. Často se jedná o předměty 
od  neznámých lidí, se zajímavou historií. Před-
měty z majetku známých osobností však zajímají 
veřejnost. Abych byla  konkrétnější: moc si vážím 
daru od  paní Benešové, která mi darovala věci 
z majetku jejího muže, herce Svatopluka Beneše, 
věcí z  majetku pana režiséra Jiřího Seqense 
od jeho dcery Sylvy, šátku pana Oldřicha Nového, 
nádherných šatů Adiny Mandlové, drobností 
a  fotografií paní Věry Kočvarové, člence Sester 
Alllanových, či pozůstalosti z rodiny významného 
pražského architekta Edwarda Rechziegla, atd. 
Považuji si daru z  rukou současníků např. pana 
Marka Ebena, Pavla Kohouta nebo paní Vlasty 
Chramostové. Jednoznačně nepřevažuje oblíbe-
nost jednoho předmětu, mám ráda svou sbírku 
jako celek, je  pro mne potěšení o ni pečovat.
Je nějaký model, po kterém toužíte, který byste 

měla ráda ve své sbírce? 
Nic takového asi není, ač přemýšlím, jak se dá. 
Beru to tak, jak to život přináší. Svého času jsem 
přímo prahla po  teplácích dole na gumu, z 50. 
let a tohle přání mi bylo splněno.
Jaké máte plány do budoucna? 
Plány mám, ale spíš vše záleží na  okolnostech. 
Chci pokračovat v  tom, co dělám, tj. přehlídky, 
výstavy, psaní do  časopisu. Ale moc ráda bych 
založila soukromé muzeum podle svých před-
stav. Problém je pořád v  sehnání příhodného 
prostoru. Stále hledám a  stále marně. Ale 
nevzdávám to, třeba to jednou přijde...
Děkujeme za rozhovor.

Mgr. Alexandra Jiřičková
 ředitelka městského muzea

Elegantní modely doby R. A. Dvorského ze 
sbírky Vlaď ky Dobiášové v našem muzeu
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Město Dvůr Králové nad Labem nabízí k proná-
jmu tyto volné bytové jednotky formou obál-
kové metody:
– byt č. 32 v  č. p.  2903 v  ul. Eduarda  Zbroje, 
minimální nájemné 2.243 Kč/měsíc, 

– byt č. 53 v  č. p.  2903 v  ul. Eduarda  Zbroje, 
minimální nájemné 2.306 Kč/měsíc, 

– byt č. 23 v  č. p.  2904 v  ul. Eduarda  Zbroje, 
minimální nájemné 2.312 Kč/měsíc, 

– byt č. 2 v  č. p.  587 v  ul. Vrchlického,  
minimální nájemné 2.778 Kč/měsíc, 

– byt č. 32 v  č. p.  950 v  ul. Boženy Němcové, 
minimální nájemné 2.077 Kč/měsíc.

Přihlášky je možné podat do  28.02.2014, 
u bytu v ulici B. Němcové do 07.03.2014.
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 - Markéta 
Vohnoutová, náměstí TGM, č. p. 35.

Z  nebytových prostor nabízí město Dvůr Krá-
lové nad Labem:

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí

Rychlé občerstvení s  nabídkou pravé italské 
pizzy a  kebabu v  obchodním domu TESCO 
ve  Dvoře Králové nad Labem, Alešova 3083, 
otevřeno denně. Možnost telefonické objed-
návky na č. 778 004 400 a rozvoz do 10 km při 
nákupu nad 195 Kč zdarma.

– pronájem nebytového prostoru 
č. 1 v  č. p.  115 v  ulici Palackého ve  Dvoře 
Králové nad Labem, výměra 125,34 m2, 
minimální cena 800 Kč/m2/rok,

– 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.

Bližší informace na  úřední desce, webových 
stránkách města nebo na  přímo na odboru  RIM, 
telefon 499 318 116 – Jaroslava Hiltscherová.

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.

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 stav. pozemku ve Dvoře 
Králové n.L., výměra 1385 m2. Jde 
o jihozápad, oploceno, el. a voda 
u pozemku, vč. stavební buňky.    
DK4009S.CENA: 550 Kč/m2

Prodej slunného zděného prostor-
ného bytu 3+1 ve Dvoře Králové 
n.L,  OV, 75 m2, nábřeží, 2 NP, dob-
rý stav, nová okna, dva balkony.     
DK4010S.CENA: 1.045.000 Kč 

Prodej zavedené restaurace včet-
ně vybavení a zastřešené terasy 
v Lipnici u Dvora Král.ve výborném 
stavu s lux. podkrovním  bytem 5+1.  
DK3082S.CENA: 3.900.000 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: 699.000 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
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Znáte své město?
Minulá soutěž
Na  jedné z  mála skutečně zimních fotek 
letošní zimy byly schody Mariánského sousoší 
na  náměstí TGM. Těší nás, že ačkoliv neslouží 
svému účelu a  jsou maskovány za  oplocením, 
znáte celý tvar jednoho z největších sochařských 
děl ve Dvoře Králové nad Labem – všechny došlé 
odpovědi byly správné.
Výhercem tohoto kola se stal pan Miroslav Šíl, 
na kterého čeká v městském informačním cen-
tru (MIC) na náměstí  TGM malý dárek.

Nová soutěžní otázka
Kterým směrem hledí busta R. A. Dvorského 
umístěná na  jeho hrobě na  hřbitově ve  Dvoře 
Králové nad Labem? Napovíme, že se jedná se 
o místo, které měl velmi rád.
Připomínáme také tímto soutěž týkající se 
vánočních ozdob. Jelikož městské muzeum 
připravilo na  měsíc březen pro návštěvníky 
komentované  prohlídky v  expozici vánočních 
ozdob, vřele vám tuto nabídku doporučujeme 
- usnadní vám mimo jiné správně odpovědět 
na soutěžní otázku z NKR 12/2013.

Odpovědi vhazujte do  schránky připra-
vené v  městském informačním centru (MIC) 
na náměstí TGM. 
Losování výherce drobné ceny proběhne 
v MiC v pátek 21. března 2014.

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

Kterým směrem hledí busta R. A. Dvorského umístěná na jeho hrobě na hřbitově ve Dvoře Krá-
lové nad Labem?

Jméno a příjmení:       

Ulice, č. p.:           Tel.:     

Souhlasím se zveřejněním svého jména v případě výhry:  ANO  NE

Noví občánci města
V  lednu 2014 se narodilo v  našem městě  
12 občánků – 2 chlapci a 10 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V  měsíci lednu zemřelo ve  Dvoře Králové nad 
Labem 14 lidí, z toho bylo 7 dvorských občanů, 
6 mužů a  1 žena.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea a vítání občánků
Členové komise pro občanské záležitosti na– 
vštívili při životních jubileích v lednu 17 občanů 
s  gratulací a  kytičkou. Ve  stejném období osla-
vily 3 manželské páry stříbrnou svatbu a  1 pár 
diamantovou svatbu. Na Staré radnici bylo slav-
nostně přivítáno 12 novorozených občánků 
našeho města.

Bc. Lenka Kumprechtová, předsedkyně KPOZ

vzpomínáme
Dne 10. 3. 2013 vzpomeneme 8. výročí úmrtí 
pana Rudolfa Holiče, který zemřel ve  věku 104 
let a byl nejstarším občanem ve Dvoře Králové 
nad Labem.

rodina Holičova

Dne 4. února 2014 uplynulo 10 let od  úmrtí 
mého bratra Jana Odla, herce divadla Petra Bez-
ruče v  Ostravě. Všichni, kteří ho znali, vzpomí-
nejte s námi.

Josef Odl s rodinou
Omlouváme se tímto za špatné uvedení jména 
zemřelého a celé rodiny v NKR 1/2014.

Ing. Kateřina Sekyrková

Společenská rubrika

Pozdrav
Mnohým z Vás jsem chyběla 
V sbírce na Tři krále. 
Mnoho let jsem bývala 
Na náměstí stále.
Obrázky jsem rozdávala, 
I ty bych Vám ráda dala.
Bylo velkým přáním mým, 
Že se trochu uzdravím,
Abych mohla vyjít ven
Alespoň na jeden den.
Letos, s tak příhodným časem,
Nevyšlo to, nemohla jsem.
Těšilo mě pomyšlení,
Že přec nic ztraceno není.
Těch, kdo po koledě chodí
Je víc a dík všem, kdo minci vhodí
Tříkrálovým koledníkům.
Nakloňte sluch i mým díkům
Za štědrost a za setkání.
Přijměte i moje přání:
Zdraví, štěstí, pokoj svatý
Chci také popřát
A že letos nemohla jsem na náměstí stát,
Na korálkách růžence za každého z Vás
I za Vaše blízké, modlím se „Zdrávas“.

sestra Marta Čermáková

Poděkování
Už několik let se v  budově ředitelství místní 
střední školy informatiky a služeb (SŠIS) jednou 
měsíčně scházejí paní učitelky a  paní vychova-
telky ze Dvora Králové a okolí, které už nepůsobí 
aktivně ve školských službách. Cílem schůzek je 
sejít se, vidět se navzájem a popovídat si o sou-
časném dění ve  školkách a  školách, zavzpomí-
nat si na svou práci a informovat se o úspěších 
bývalých žáků.
Útočiště nám tu ochotně poskytuje pan ředitel 
školy, Mgr. Petr Vojtěch. Vážíme si této pohostin-
nosti, srdečně za ni děkujeme a přejeme SŠIS, je-
jím pedagogickým pracovníkům a panu řediteli 
hodně dalších úspěchů v jejich náročné práci.

Mgr. Renata Tauchmanová

Pozvánky
V pátek 28. března se koná od 15:00 hod. opět 
sraz bývalých zaměstnanců závodu TIBA Vorlech 
v  restauraci Fiedor (bývalá jídelna závodu Vor-
lech). Zváni jsou všichni, kdo mají chuť se setkat 
s bývalými spolupracovníky. 

Základní organizace Svazu zdravotně 
postižených ve  Dvoře Králové nad Labem vás 
srdečně zve na  členskou schůzi, která se koná  
21. 3. 2014 od 14:00 hod. v Hankově domu.

J. Šmelhausová

Dne 14. 3. 2014 uplyne 30 let, co nás ve 30 letech 
navždy opustil bratr, manžel, táta a  strejda 
Vladimír Klouda. Společně zavzpomínejme. 
Děkujeme.

Sestra Helena Landová a manželka Tatiana Klaudová 
s rodinami

Poděkování Letecké škole Řehák
I v  této uspěchané době se najdou lidé, kterým 
není pobyt dětí v kolektivním zařízení lhostejný. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali za finanční 
dar od  Letecké školy Řehák, která v  lednu 2014 
pořádala ples a  výtěžek z  něj plynul pro děti 
z Dětského centra ve Dvoře Králové nad Labem.

děti a zaměstnanci 
Dětského centra ve Dvoře Králové nad Labem
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Setkání dvou „Sluncí“ 
Nádherné dopo-
ledne čekalo žáky 
Základní školy 
a  Praktické školy 
při setkání s dětmi 
z  mateřské školy 
„ S l u n e č n á “ . 
Na  toto setkání 
se připravovala celá naše škola. Nachystali 
jsme několik stanovišť, kde si děti z mateř-
ské školy mohly vyzkoušet práci velkého 
školáka. Velký úspěch mělo i  občerstvení. 
Srdíčka z  lineckého těsta upekly paní uči-
telky za pomoci žáků. Ze srdíček nezbyl ani 
drobeček. Malí předškoláci znají mnoho pís-
niček a  s  velkými školáky dokázali vytvořit 
pěvecký sbor. Jako vzpomínku na  krásné 
dopoledne si děti z mateřské školy odnesly 
také vlastní výrobky.
Proč ale říkáme setkání dvou „Sluncí“? Naše 
škola má ve svém logu slunce a mateřská 
škola, která nás navštívila, je z  ulice „Slu-
nečná.“ Je to tedy symbolické setkání dvou 
„Sluncí“. Těšíme se na další setkání a děku-
jeme všem, kteří pomohli vytvořit příjemné 
dopoledne pro všechny děti a žáky.

Lenka Podrazilová, Kateřina Jáklová

Pololetní vysvědčení jinak
Pololetní hodnocení školní práce spojili 
žáci ZŠ Schulzovy sady se svátečním zážit-
kem v  podobě návštěvy kulturního před-
stavení. Ti nejmenší využili nabídky Han-
kova domu a zhlédli divadelní představení 
Smolíček kladenského divadla Lampion. 
Moderní muzikálová úprava pohádkového 
příběhu sklidila velké ovace. Děti opouš-
těly divadlo skutečně nadšené z  výkonů 
statného Jelena, rozverného Smolíčka 
i krásné Laně. Páté, šesté a sedmé ročníky 
si vybraly jedno z  nabízených filmových 
představení. Polovina tříd šla za  zábavou 
i  poučením na  animovaný snímek Husiti, 
další se pobavili při filmu Pí a  jeho život. 
Nejstarší žáci využili příležitosti k návštěvě 
koncertního sálu ZUŠ, kde mladí umělci 
předvedli nastudované představení hry se 
zpěvy O  panence Marii. Diváci potleskem 
ocenili nejen zajímavé a  nápadité pro-
vedení příběhu, ale i  herecké a  hudební 
výkony účinkujících spolužáků. A  pak už 
jen návrat do školy, předání výpisů vysvěd-
čení a radost z prázdnin.

Mgr. Alena Dušková, zástupkyně ředitele

Disciplíny školních olympiád jsou sice jiné než 
v  Soči a  medaile se rozdávají jen pomyslně, ale 
výborné výsledky mají svoji hodnotu a  zaslouží 
si pozornost a  ocenění. Úspěšnost v  soutěžích je 
jedním z ukazatelů kvality poskytovaného vzdělá-
vání. Proto nás velmi těší výsledky dosažené hned 
na začátku letošní soutěžní sezóny. 

První vlaštovkou bylo medailové umístění dvou 
družstev ve Vánočním chemickém turnaji SŠIS, 
v silné konkurenci (27 družstev z 15 škol) získali 
žáci Simona Kolesniková, Kryštof Karban a Voj-
těch Obst 2. místo a Jana Hynková, Lukáš Sno-
pek a Vojtěch Fiala místo 3.  
Soutěži OA Trutnov v  psaní na  klávesnici naši 
žáci dominovali, 1. Kamila Odrášková, 2. Adéla 
Fejková, 3. Pavel Konrád, 9. David Plšek. 
V  okresním kole dějepisné olympiády obsadil 

Dan Míka hodnotnou sedmou příčku. Do repub-
likového kola řečnické soutěže Mladý Demosthe-
nes se opět probojovala Adéla Fejková.
V okresním kole matematické olympiády 5. tříd 
zabodovala Veronika Mertlíková s 2. místem, 5. 
skončila Adéla Králová. V kategorii 9. tříd obsadil 
stříbrnou příčku Kryštof Karban, 5. byl Vojtěch 
Fiala, 10. Lukáš Snopek. 
Navíc ve  srovnávacích testech Scio 9. tříd byli 
čtyři naši žáci oceněni jako nejúspěšnější řeši-
telé v  Královéhradeckém kraji: Lukáš Snopek, 
Kryštof Karban, Jolana Šturmová v matematice 
a Vítek Černý v angličtině. 
V  současné době probíhají školní a  vyšší kola 
dalších olympiád a  uměleckých soutěží. Našim 
žákům v nich držíme palce a přejeme úspěch.  

Mgr. Helena Seitlová
zástupkyně ředitele

Olympijské úspěchy ZŠ Schulzovy sady 

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drti-
nova 1 444 podala žádost o poskytnutí finančních 
prostředků z  Rozvojového programu „Podpora 
logopedické prevence v  předškolním vzdělávání 
v roce 2014“.

Se svým projektem „Rok je dlouhý provázek, 
plný her a  otázek a  v  něm je také prostor pro 
logopedickou prevenci„ – uspěla, a pro všechna 
svá pracoviště získala na podporu logopedické 
prevence téměř  80.000 Kč.
Skupinová péče v oblasti logopedické prevence 
má na našich pracovištích již tradici a je součástí 

našich nabízených služeb.
Na  všech pracovištích budou tedy vyškolené 
logopedické asistentky z  řad našich učitelek 
poskytovat základní logopedickou prevenci 
a  úzce spolupracovat s  rodiči – především 
ve prospěch dětí s komunikačními problémy.  
Získané finanční prostředky budou použity 
na  vyškolení dalších logopedických asistentek, 
nákup speciálních pomůcek a  odborné litera-
tury a  tvorbu „Zásobníku“ doporučených cviků 
pro využití všemi našimi pedagogy.

Věra Havelková
ředitelka          

V  závěru roku 2013 byl Ministerstvem školství, 
mládeže, kultury a tělovýchovy České republiky 
(MŠMT) vyhodnocen dotační program Podpora 
implementace  etické výuky v  základních ško-
lách. Z  celkového počtu 173 přijatých žádostí 
bylo podpořeno 31 škol. Naší základní škole se 
podařilo umístit na 6. místě a získává tímto pro 
rok 2014   finanční podporu ve  výši 51.400 Kč. 
Částka bude využita nejen pro předmět etické 
výchovy, kterým se naše škola profiluje již 
od  roku 2004, ale umožní nám též zakoupení 
finančně nákladných deskových her na podporu 

prevence patologických jevů a  celý pedago-
gický sbor  může být praktickou formou vzdě-
láván na téma komunikace i práce s odměnami 
a tresty. 
Naši žáci navštíví Prahu a zúčastní se simulova-
ného hlasování o zákoně, aby si na vlastní kůži 
uvědomili dopady etického či neetického roz-
hodnutí zákonodárce na život řadového občana. 
Finanční prostředky umožní zpestřit výuku 
na celý kalendářní rok.

Mgr. Stanislava Vojtíšková
zástupkyně ředitelky

Úspěch ZŠ Podharť v získání grantu z MŠMT

Projekt mateřské školy získal dotaci

Pro letošní rok stanovil odbor školství Králové-
hradeckého kraje pro gymnázia a  lycea jednotné 
přijímací zkoušky v podobě testů společnosti Scio. 

Žáci 9. tříd základních škol absolvují test z obec-
ných studijních předpokladů a z českého jazyka. 
Na zájemce o šestileté studium ze 7. tříd čeká 
jen test z obecných studijních předpokladů.
Zájemcům o studium na našem gymnáziu nabí-
zíme přípravné konzultace zaměřené na  uve-
dené testy v těchto termínech: 
středa 2. dubna – obecné studijní předpoklady 
pro žáky z 9. tříd; 
středa 9. dubna – obecné studijní předpoklady 
pro žáky ze 7. tříd a český jazyk pro žáky z 9. tříd. 
Přípravné konzultace se uskuteční v  budově 

gymnázia vždy od 14:30 hod.
Ještě jednou bude letos budova gymnázia pří-
stupná veřejnosti, a to v sobotu 1. března v době 
od 9 do 12 hodin. 
V 10:30 hod. budou v aule poskytnuty podrobné 
informace o přijímacím řízení a o průběhu stu-
dia na  gymnáziu. K  návštěvě zveme zejména 
žáky 7. tříd základních škol a  jejich rodiče, pro-
tože v době lednového „Odpoledne otevřených 
dveří“ nebylo o studijních oborech na naší škole 
ještě zcela jasno. Pochopitelně zveme rovněž 
zájemce o čtyřleté studium, kterým se lednový 
termín nehodil, i širokou veřejnost.

RNDr. Vladimír Hušek
zástupce ředitele

Přijímací zkoušky na gymnázium
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SKAUTSKÉ STŘeDiSKo HLÁSÍ:
V  sobotu 22. února 
pořádalo skautské stře-
disko Zvičina pro skauty, 
skautky, vlčata i  světlušky 
tradiční závody v  Kimově 
hře, Setonově hře, šifro-
vání a Morseovce.  Po slav-
nostním zahájení byly 
více než dvě desítky soutěžících rozděleny 
do  dvou kategorií dle svého věku. Pro 
mladší světlušky a  vlčata byla připravena 
Kimova hra, Setonova hra a šifrování. Úko-
lem soutěžících v  Kimově hře je rozmístit 
co nejpřesněji 10 terčíků do  čtvercové sítě 
5 × 5 dle předem připraveného vzoru, který 
je odhalen soutěžícím po  několik sekund. 
Vítězem je soutěžící, který umístí přesně 
do  sítě nejvíce terčíků. V  Setonově hře 
je soutěžícím v  časovém limitu ukázáno  
24 předmětů. Vítězí ten, kdo si zapamatuje 
nejvíce předmětů. Druhou částí závodů je 
šifrování, kdy soutěžící daný text zašifrují 
a  rozšifrují pomocí jednoduchých šifro-
vacích metod. Pro skautky a  skauty byla  
připravena morseovka – příjem znaků 
vysílaných pomocí píšťalky a  přepis textu 
do morseovky. Kdo přijme a přepíše správně 
nejvíce znaků za nejkratší čas, vyhrává.

Ing. Martin Stránský

víkend v pohybu v Jedničce
V polovině měsíce února jsme pro všechny 
malé milovníky tance a  sportu připravili 
netradiční „přespávačku“ s  názvem Víkend 
v  pohybu, během které děti poznávaly 
různé pohybové a  taneční aktivity, tan-
čili a  soutěžili na  herní konzoli X-BOX Ki-
nect. Více než 35 dětí různého věku čekaly 
taneční dílny a  workshop vedený profi 
tanečnicí Veronikou Petráňovou. Jednič-
kou se nesly tóny různých hudebních stylů, 
které provázely i různé styly taneční – break 
dance, street dance, show dance, discoaero-
bic apod. Akce se konala za podpory Králo-
véhradeckého kraje v rámci projektu Víkend 
v pohybu – energie týdne – aktivní rok. 

Mgr. Iveta Hanušová

Boj o gymnázium skončil – 
doplnění
Poněvadž v  lednovém vydání NKR došlo 
bez našeho vědomí k  redakčnímu zkrá-
cení námi zaslaného příspěvku, požádali 
jsme o vytištění chybějících řádků v tomto 
čísle, neboť vyjádřit vděčnost patří mezi 
základní projevy  slušného jednání.
Musíme poděkovat Ing. Jiřímu Hlavatému, 
generálnímu řediteli JUTA, a. s., který obě-
tavou pomocí, svým osobním nasazením  
a  velkorysým finančním darem zásadně 
přispěl k  záchraně gymnázia. Velký dík  
za  štědré finanční dary na  podporu gym-
názia patří také dalším královédvorským 
firmám a  podnikatelům. Škola takto zís-
kala téměř 700.000 Kč. V  neposlední řadě 
patří náš dík poslanci Parlamentu ČR  
MUDr.  Jiřímu Štětinovi a  senátoru MUDr.  
Pavlu Trpákovi, jakož i  radním Královéhra-
deckého kraje, kteří projevili ochotu se 
s  problematikou školství v  našem městě 
blíže seznámit a  dokázali nakonec své 
názory přehodnotit.
Spolek přátel Gymnázia Dvůr Králové nad Labem  

Ve čtvrtek 6. 2. se vydalo 49 dětí a 3 učitelé z dvor-
ské umělecké školy autobusem do  Prahy. Všichni 
jsme se těšili na komentovanou zkoušku České fil-
harmonie. Program se jmenoval „Tučňáci v Rudol-
finu“ a provázel jím herec Pavel Liška. 

V  orchestru vystupovaly i  malé děti: dvanácti-
letý Otakar hrál na housle a stejně stará Kristýna 
hrála na klavír třetí větu z Mozartova klavírního 
koncertu A-dur. Zazněla také předehra z  Bize-
tovy opery Carmen, Dvořákův Slovanský tanec 
č. 15 a  nakonec jsme si všichni dohromady 
jako jeden veliký sbor zazpívali Proč bychom 
se netěšili z  opery Prodaná nevěsta Bedřicha 
Smetany. Legrace byla, když si dirigování světo-
vého orchestru mohly vyzkoušet i některé paní 
učitelky, včetně té naší. Seděli jsme v  prvních 
řadách, a  tak jsme slavný orchestr viděli pěkně 
zblízka. 

Po  skončení krás-
ného koncertu si 
nás vyzvedla paní 
průvodkyně, aby 
nás seznámila 
s  dějinami Rudol-
fina. Mohli jsme 
si prohlédnout 
Dvořákovu i  Sukovu síň, galerie a  dozvěděli se 
spoustu zajímavostí. Věděli jste třeba, že první 
koncert České filharmonie řídil sám Antonín 
Dvořák?
Po svačině na schodech Rudolfina jsme se ještě 
prošli po  Malé Straně a  přes Karlův most pak 
došli ke slavnému Národnímu divadlu. Pro něk-
teré z nás byla velikým zážitkem i jízda metrem. 
Byl to opravdu super den, všichni jsme byli nad-
šení a těšíme se, kam nás učitelé vezmou příště.

Šimon Jiran

Zájezd ZUŠ R. A. Dvorského na koncert 
do pražského Rudolfina

V rámci měsíce března, který je v posledních letech 
označován jako Měsíc čtenářů, vyhlašuje Městská 
knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem čte-
nářskou soutěž pro jednotlivce i  školní kolektivy 
nazvanou Lovci perel. 

Jedná se o celoroční hru na podporu čtenářské 
gramotnosti, jejíž organizaci zajišťuje Knihovna 
města Hradce Králové. Soutěž bude probíhat 
od  1. března do  21. listopadu 2014. Slavnostní 
vyhlášení výsledků proběhne v  královédvorské 
knihovně na  Den pro dětskou knihu v  sobotu 
29. listopadu, kdy se zároveň uskuteční v před-
vánočním „knihovním krámku“ směna získaných 
speciálních peněz, tzv. morionů, za  zboží růz-
ného druhu.
Jaká jsou pravidla? 
V  dětském oddělení knihovny je na  regálech 
zařazeno na 200 knih s označením perly a popi-
sem „toto je perlorodka“. Jedná se o  knihy pro 
děti různého věku s rozličným tematickým zařa-
zením. Při vypůjčení této knihy obdrží čtenář arch 
s  otázkami, které se týkají obsahu vybraného 
titulu a na které je nutné odpovědět. Za správně 

vyplněný arch obdrží čtenář v  knihovně perlu, 
která je následně zavěšena na šňůrku v oddělení 
dětské literatury společně se jménem čtenáře. 
Kromě povinných otázek arch obsahuje zároveň 
nepovinné otázky, za  které čtenář dostane již 
výše zmíněné speciální peníze – moriony. 
Čtenáři, kteří nasbírají do  21. listopadu nej-
více perel, budou náležitě odměněni. Zároveň 
bude ohodnocena třída a škola, která bude mít 
zaregistrováno nejvíce „lovců“ a podaří se jí tak 
nasbírat největší počet perel.
Kromě soutěže jednotlivců bude zároveň pro-
bíhat soutěž o  nejlepšího kolektivního lovce. 
Jedná se o nižší ročníky základních škol a školní 
družiny, kde probíhá společné čtení. I zde čeká 
na vítěze pěkná odměna.
Pro zájemce z řad pedagogů, kteří by rádi svoje 
žáky do  soutěže přihlásili, nabízíme možnost 
podrobného seznámení s pravidly hry i  s prak-
tickými ukázkami přímo v  oddělení pro děti. 
Návštěvu dětského oddělení je možné rezervo-
vat na tel. čísle 499 320 157. 

Mgr. Marta Staníková
Městská knihovna Slavoj

Lovci perel – čtenářská 
soutěž městské knihovny

Rok se s  rokem sešel a  Dům dětí a  mládeže Jed-
nička koncem ledna opět vyhlásil dopolední více-
boj pro děti z  královédvorských škol. Den před 
pololetním vysvědčením patřil již tradiční soutěži 
školáků. 

3 ročník velké akce pro děti ze 3.–5. tříd, Klání 
malých školáků, naplnil také letos Kino Svět. 
Skvělá atmosféra, kterou navodili fanoušci jed-
notlivých týmů, doprovázela snažení čtyř pěti-
členných družstev. Ta se utkala v  jazykovém, 
společenskovědním a  hlavolamovém kole, 
nechyběly ani praktické úkoly a v závěru netra-
diční štafeta, která dala soutěžícím pořádně 
zabrat. O výsledném umístění rozhodoval mezi 
jednotlivými družstvy jediný bod - výsledné 

pořadí bylo opravdu těsné. Loňským vítězům se 
prvenství obhájit letos nepodařilo, a tak putovní 
pohár na  další rok změnil držitele. Radovat se 
z něj a z prvního místa mohou zaslouženě žáci 
ze ZŠ Strž, místo druhé získala Dračí pětka ze 
ZŠ 5. května a  bronzovou příčku obsadil tým 
AB Podharťáci ze ZŠ Podharť. Také Sovičky ze 
ZŠ Schulzovy sady bojovaly do  posledního 
dechu a i jim patří veliké ocenění za snahu a fair 
play hru. Všem zúčastněným velmi děkujeme 
a těšíme se na příští ročník. 
Rádi bychom poděkovali městu Dvůr Krá-
lové nad Labem za  podporu akce a  také všem 
pomocníkům, kteří se na  organizaci soutěže 
podíleli. 

Mgr. Iveta Hanušová

Školáci to opět zvládli na „Jedničku“ 
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Krasobruslařské vystoupení 
„Pohádkový čtyřlístek“  
Ve  středu 12. března 2014  od  9:00 hod. 
a v neděli 16. března 2014  od 16.00 hod.  
na zimním stadionu ve Dvoře Králové nad 
Labem vystoupí členové  oddílu krasobrus-
lení TJ Dvůr Králové nad Labem v  rámci  
představení  nazvaného Pohádkový čtyřlís-
tek. Návštěvníkům vystoupení se postupně 
na ledové ploše představí postavy  z filmo-
vých pohádek: Ať žijí duchové!, Sněhová 
královna, Mrazík, Krakonoš a  lyžníci a  dal-
ších známých pohádkových příběhů.  
Vstupné: 30 Kč odpolední představení 
a 20 Kč dopolední představení.
Délka představení: 35–40 minut.

 Michaela Koblasová

Královédvorští sokolíci okusili 
atmosféru olympijského parku 
na Letné
Od  čtvrtka 6. února byly pro veřejnost 
otevřeny brány Olympijského parku Soči 
– Letná 2014. Organizační tým tohoto 
projektu při přípravě spolupracoval 
i  s  odborem všestrannosti České obce 
sokolské a výsledkem je, že o víkendu 8.–9. 
února zamířilo do  Olympijského parku na   
400 dětí ze sokolských jednot z celé repub-
liky, 16. a  23. února pak přijedlo i  450 
dospělých sokolů, převážně cvičitelů, pro 
něž je připraven program. 
Možnost vychutnat si atmosféru na Olym-
pijském parku a zkusit si většinu ze zimních 
sportů dostalo také 14 dětí ze Sokola Dvůr 
Králové n. L. Kromě aktivního sportování 
jsme zhlédli závody známých osobností 
v  biatlonu, běhu na  lyžích a  snowboardu. 
Děti se zájmem přihlížely zápolení spor-
tovců a  samozřejmě také sbíraly jejich 
podpisy. V  osobním volnu si každý našel 
zábavu podle svého gusta. Někdo bojoval 
o  ruskou zmrzlinu, jiní bobovali, zkoušeli 
další atrakce v  dětském stanu, prohlíželi 
sportovní fotografie, sledovali dění v  Soči 
na  velkoplošných obrazovkách i  program 
na pódiu.

Mgr. Pavlína Špatenková

Zubní pohotovost – březen 2014 
ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek 08:00–12:00 hod. 
 1. 3. a  2. 3.  Prouzovi, s. r. o. 
  tel.: 499 321 028 
 8. 3. a  9. 3.  MUDr. Jana Zimková 
  tel.: 499 396 444
 15. 3. a 16. 3.  MUDr. Jiřina Klustová  
  tel.: 499 622 560
 22. 3. a 23. 3.  MUDr. Hana Šujáková  
  tel.: 499 621 423
 29. 3. a 30. 3.  MUDr. Petra Šípková  
  tel.: 499 621 425
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Zima – nezima, atletika je dnes již sportem celo-
ročním, a  tak i  královédvorští atleti se v  měsíci 
únoru měřili, i  přes velmi skromné podmínky pro 
trénování, s ostatními oddíly našeho i Libereckého 
kraje.

Poprvé v  naši historii se do  halových závodů 
zapojili členové nejmladšího žactva a přípravky, 
když se v Jablonci nad Nisou zúčastnili halového 
víceboje. V konkurenci 8 družstev z obou krajů 
se mladší žáci i žákyně umístili na 5. místě. 
Dívky z přípravky dokonce vybojovaly 3. místo, 
chlapci 7. místo.  Mezi nejlepší jednotlivce patřili: 
J. Zívr (8. ), M. Jiřičková (11.), V. Vyhledal (14.),  
Š. Procházková (15.), S. Křížková (15.).
Nejmladší atleti a  atletky byli nadšeni ze své 
závodní premiéry a  svými dobrými výkony se 
takto odměnili trenérkám H. Větvičkové, D. Sed-
láčkové a M. Petráčkové, kterým patří velký dík 
za hodiny trpělivé práce.  
Druhá skupina, tentokrát již zkušených atletů, 
rovněž bojovala v  jablonecké hale, tentokráte 

však již o tituly Krajských přeborníků.  Ve společ-
ném hodnocení obou krajů náš oddíl získal toto 
umístění:
1. místo: J. Provazník 1 500m  4:47,86 
 P. Kaiser výška 193 cm
2. místo: A. Bednářová 60 m př. 10,26 s
 A. Linková výška 145 cm
 K. Kňourková koule 9,47 m

 V rámci našeho kraje:
 1. místo: J. Skořepa koule  10,72 m
 A. Bednářová dálka   4,48 m
2. místo: O. Hajnyš 200 m 24,55 s
 D. Hysková 60 m př. 9,91 s  
  výška 150 cm
 T. Šamanová dálka 4,46 m
 T. Doležalová výška 145 cm
3. místo: D. Moravec koule 9,95 m
 T. Šamanová 60 m 8,58 s
 K. Černá výška 140 cm 

Josef Pospíšil 
TJ Dvůr Králové nad Labem, odd. atletiky

Nejmladší atleti a atletky začali 
novou sezónu dobře

Svěřenec našeho oddílu Petr Kaiser postoupil 
svými výkony na halové mistrovství ČR ve více-
bojích, které se konalo ve  dnech 7.–9. února 
2014 v  pražské Stromovce. Petr dosáhl v  sed-
miboji 3  946 bodů a  skončil z  20 závodníků 
na velmi hezkém 10. místě.
Následně se zúčastnil halového mistrovství ČR 
juniorů a  dorostu, které se konalo na  stejném 
místě ve dnech 22.–23. února 2014. V trojskoku 

dosáhl výkonu 12,29 metrů a obsadil 13. místo. 
Ve  skoku vysokém má Petr osobní maximum 
193 cm, ale vzhledem ke  zdravotním problé-
mům tentokrát překonal pouze výšku 180 cm 
a skončil na 13. místě. I tak si Petr Kaiser zaslouží 
gratulaci za pěkné výkony a reprezentaci králo-
védvorské atletiky. 

Antonín Malich 
oddíl atletiky TJ Dvůr Králové

Pěkná reprezentace královédvorské atletiky

Členkám oddílu gymnastiky, který pracuje pod 
Tělocvičnou jednotou Sokol Dvůr Králové n. L. se 
dařilo na  Přeboru České obce sokolské v  Team– 
Gymu, kam se probojovala všechna tři naše 
družstva.

Nejmladší družstvo do 11 let a družstvo Junior 
II, ve kterém soutěží gymnastky do 16 let vybo-
jovaly na  sokolském přeboru nejen výborné 
stříbrné medaile, ale také účast na  mistrovství 
republiky v TeamGymu. Družstvo Junior III., které 
vloni získalo stříbrné medaile na MČR, skončilo 
na  nepopulárním 4. místě a  naděje na  postup 
na MČR se rozplynuly.
Obě starší družstva našich gymnastek obdržela 
nabídku reprezentovat Českou obec sokolskou 
na  Gymnaestrádě mládeže Eurogym 2014, 
která se koná ve Švédském Helsingborgu. Cílem 

Eurogymu není pouze prezentace vlastního 
vystoupení na  otevřeným pódiích pod širým 
nebem, ale především získávání nových zku-
šeností v  tzv. workshopech, kde má cvičitel či 
trenér spolu se svými svěřenci možnost v praxi 
realizovat pestrý program na danou problema-
tiku pod vedením specialistů. A  tak budou mít 
gymnastky možnost věnovat se nejen gym-
nastice, ale i trampolínám, tumblingu, sportovní 
akrobacii, aerobicu, tanci, cirkusovým aktivitám, 
lukostřelbě atd. Na tuto akci, která se bude konat 
v červenci se již děvčata velmi těší.
Ještě před tím je však čeká nejen zmíněné MČR, 
ale také župní přebory v sokolské všestrannosti 
a  další soutěže. Přejeme oddílu gymnastiky 
mnoho úspěchů v letošním soutěžení! 

Mgr. Pavlína Špatenková
Sokol Dvůr Králové nad Labem

Gymnastky ze Sokola postupují 
na MČR, pojedou i do Švédska!
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Za pravidelnou dávkou pohádkoterapie chodí do městské knihovny Slavoj nejen družiny 
základních škol, ale také široká veřejnost. Kromě čtení pohádek na předem vybrané téma 
děti při poslechu kreslí a poté v knihovně ještě chvíli pobudou, aby se seznámily s tím, co 
vše kromě knih nabízí. Foto: K. Sekyrková

Celkem 49 dětí a 3 učitelé ze ZUŠ R. A. Dvorského se vydali 6. února do Prahy. na komento-
vanou zkoušku České filharmonie. Program se jmenoval „Tučňáci v Rudolfinu“ a provázel 
jím herec Pavel Liška. Více na str. 10.

Foto: archiv ZUŠ

Letošní festival R. A. Dvorského zahájily Sestry Havelkovy netradičně koncertem v před-
náškovém sále městského muzea, a  to v  rámci vernisáže zdejší výstavy Elegance doby  
R. A. Dvorského. Rozhovor na téma této výstavy čtěte na str. 5.

Foto: K. Sekyrková

Ve čtvrtek 6. února mělo v Hankově domě premiéru charitativní akce Svatební EXPO. Tato 
akce představila divákům možnosti služeb v našem městě souvisejících se společenskými 
akcemi. Kromě ukázky účesů, šatů, kosmetiky, šperků a  fotografických služeb zde byly 
ochutnávky místních cukrářů a pekařů. Foto: K. Sekyrková

??
Místní podnikatel a ředitel společnosti JUTA, a. s., Ing. Jiří Hlavatý převzal dne 20. února 
2014 v  královéhradeckém Regiocentru od  Bc.  Lubomíra France cenu Podnikatel roku 
v Královéhradeckém kraji za rok 2013. Více na str. 1. Foto: archiv KHK

V pondělí 24. února poblahopřála starostka Mgr. Edita Vaňková (2. zprava) a předsedkyně 
Komise pro občanské záležitosti Mgr.  Lenka Kumprechtová (1. zprava) panu Vladimíru 
Papírníkovi k jeho 100. narozeninám (1. zleva je jeho dcera). Více na str. 1. Foto: K. Sekyrková

Nejmladší členové oddílu atletiky TJ Dvůr Králové n. L. na halovém víceboji v Jablonci nad 
Nisou, kde měli možnost porovnat své síly s dalšími 7 družstvy.

Foto: archiv oddílu atletiky TJ Dvůr Král. n. L.

Po dvou letech se v sobotu 16. února 2014 do Dvora Králové vrátili v rámci divadelního 
čtyřlístku herci divadla Krapet, aby dětem přiblížili trable a humorné chvíle dvou včelích 
medvídků, tentokráte v období chladnějších měsíců. 

Foto:  K. Sekyrková


