
Tak jako film má své Oskary a  fotbalisté mistrov-
ství světa, ten nejlepší z  nejlepších se pravidelně 
volí i  mezi podnikateli. A  snad jen stěží by se pro 
takovou soutěž hledalo vhodnější místo než 
Monte Carlo. Město úspěchu, červených koberců 
a  značkových aut. Město, kde sklenka vychlaze-
ného šampaňského chutná zkrátka úplně jinak.

Letos o  prestižní titul bojovali zástupci jedna-
padesáti zemí světa – od  Ameriky, přes jižní 
Afriku až po  Čínu. Podnikatelé nejrůznějších 
oborů, nejrůznějších příběhů, nejrůznějších 
ambicí. Velké osobnosti. A mezi nimi i rodák ze 
Dvora Králové – šéf Juty Jiří Hlavatý. „Já jsem se 
konečně až tady, na místě, přesvědčil o tom, že 
podnikání je důvěryhodné a  že to má smysl,“ 
řekl o soutěži Jiří Hlavatý.

Dvouminutový příběh
Všichni finalisté prošli náročnými pohovory už 
ve svých zemích. To však nebylo nic ve srovnání 

s  tím, co je teprve čekalo. Mezinárodní porota 
měla skutečně hvězdné zastoupení. Jen namát-
kou třeba Mikael Hed – otec slavných Angry 
Birds – rozzlobených ptáků, které znají i  zákaz-
níci českých obchodů. A každý finalista měl jen 
deset minut na to, aby zaujal. Jako u maturity.
„Asi nejtěžší bylo shrnout vlastní podnikatelský 
příběh do dvou minut. Od úplných začátků, přes 
privatizaci až po  dnešní dny,“ říká Ing.  Hlavatý 
s  tím, že pak následovaly otázky. Jak šéf moti-
vuje své zaměstnance, jak firma funguje, jak 
pomáhá společnosti.
Zkrátka jako u tabule – jak přiznal jeden z fina-
listů, Rakušan Maxmilian Riedel, s  tím, že se 
po dlouhé době dost zapotil.

Marta Stewart i Alex Ferguson
Každý chtěl vyhrát. Pro fauly a bodyčeky tu ale 
prostor nebyl a žádná rivalita se nekonala. Nao-
pak – jeden druhého inspiroval, předávali si 

Dvorák mezi elitou světového byznysu
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Dopravní uzavírky související 
s rekonstrukcí ulice 28. října
V pondělí 16. června 2014 začala z důvodu 
rekonstrukce pozemní komunikace 
a  výstavby inženýrských sítí avizovaná IV. 
etapa úplné uzavírky části silnice II/300 
ulice 28. října ke  křižovatce ul. Drtinova 
a  Raisova ve  Dvoře Králové nad Labem. 
Ukončení IV. etapy se plánuje na  31. října 
2014. Popis uzavírek, objízdných tras 
a  objížďkový jízdní řád MHD linky č. 1 
najdete na úřední desce a na webu města.

Lenka Brůnová, DiS.
referentka ODP

Projekt Města vzdělávání
Město Dvůr Králové nad Labem se jako 
jedno ze čtyř měst zúčastnilo pilotního pro-
jektu Města vzdělávání obecně prospěšné 
společnosti EDUin. Smyslem projektu je 
propojit významné zástupce nejrůznějších 
institucí a organizací se školami a zlepšit tak 
nabídku vzdělávání na lokální úrovni. 
V  našem městě proběhlo dotazníkové 
šetření a  rozhovory se zástupci dvorských 
vzdělávacích institucí. Následovala tři pra-
covní setkání, kde se postupně připravovaly 
podklady pro zpracování strategie. Hlavní 
královédvorské cíle strategie jsou spolu-
práce a  neustálý rozvoj kvality ve  vzdělá-
vání, otevřenost, tolerance a  rovný přístup 
ve  vzdělávání a  zapojování dospělé popu-
lace do vzdělávání a veřejného života. 
Nyní mají všichni občané našeho města 
možnost vyjádřit se k připravované strate-
gii až do  konce července. Kompletní text 
strategie najdete na www.mudk.cz.
Případné připomínky či doplnění zasílejte 
na e-mail: silvie.pychova@eduin.cz. 

Bc. Petra Zivrová, odbor ŠKS

Budova B ZŠ Schulzovy sady 
s novou střechou
Začátkem června se na části školní budovy 
B ZŠ Schulzovy sady (ul. Legionářská) obje-
vilo lešení. Začala poslední etapa rekon-
strukce střešního pláště. Firma J. Škop 
a spol., s. r. o., která s částkou 3.205.895 Kč 
vč. DPH vyhrála veřejnou zakázku na  tuto 
práci, provede výměnu všech klempířských 
prvků a hromosvodu, osadí  kontaktní pod-
střešní folii s kontra latěmi a  položí  novou 
keramickou krytinu. Práce budou probíhat 
až do poloviny září.

Tomáš Machek, odbor RISM

Oceněné 
osobnosti města

2-3 Workshop 
cestovního ruchu

4 Výsledky 
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Ve čtvrtek 12. června byla na 25. zasedání 
Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
slavnostně předána ocenění Osobnost města Dvůr 
Králové nad Labem a cena města. 

Ocenění Osobnost města za rok 2013 za spor-
tovní výkon v kategorii jednotlivec do 18 let pře-
vzala z rukou vedení slečna Apolena Výborná. 

Slavnostní předání ocenění významným 
osobnostem za rok 2013

Vedení města spolu s oceněnými osobnostmi roku 2013. Zleva: Mgr. Edita Vaňková, Marie Hetflejšová, Apolena Výborná, 
Mgr. Dušan Kubica, Jan Bém, Ing. Drahomír Dvorský, CSc., Ing. Vladimír Lagutin, Jarmila Schrabalová. 
 



zkušenosti, domlouvali spolupráci. Jiří Hlavatý si 
skvěle rozuměl se zástupci Kanady i Francie a jen 
kousek od nich na jedné terase korzoval největší 
světový producent soji s  majitelem firmy Leica 
– legendárních fotoaparátů. Mezi nimi reportéři 
CNBC, CNN i BBC a dalších světových médií.
Už tak elitní sešlost doplnili navíc ještě vybraní 
hosté, kteří se s  podnikateli podělili o  své zku-
šenosti. Třeba americká obchodnice Martha 
Stewart nebo úspěšný fotbalový manažer Sir 
Alex Ferguson. Ten dokonce pár vybraných fina-
listů – a mezi nimi i českého zástupce – pozval 
na oběd.

Indický bankéř
Vyhrát však mohl jen jeden. U  nás jeho jméno 

Ing. Jiří Hlavatý v Monte Carlu. Foto: Zuzana Šmajlerová

nikdo nezná – v Indii je ale hvězda. Uday Kotak, 
spolumajitel čtvrté největší indické banky, který 
začal v  polovině 80. let se třemi zaměstnanci. 
Lidem nabízel půjčky s  výhodnějším úrokem 
než banky. Dnes má tržby téměř tři miliardy 
dolarů a zaměstnává 25 tisíc lidí. Jen za posled-
ních deset let zvedl zisk firmy třicetkrát. Porota 
navíc ocenila i další fakt – jen na program vzdě-
lávání mladých žen věnoval už sto milionů 
dolarů.
Vítězi jsou ale všichni. Ve městě snů a úspěchu 
totiž nikdo z nich nepropadl a mohou být skvě-
lou inspirací pro ostatní. Ve  světě, ve  své zemi 
i ve svém městě. 

Zuzana Luňáková 
reportérka ČT
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MŠ Dvořákova obléká  
nový kabát
V  loňském roce byla výměnou oken 
a  hydroizolací obvodových stěn zahájena 
dlouho očekávaná rekonstrukce fasády MŠ 
v  Dvořákově ulici. V  květnu tohoto roku 
zahájila firma J. Pišta a  spol., s. r. o., závě-
rečnou etapu této rekonstrukce, při které 
budou opraveny nebo nově instalovány 
štukatérské prvky fasády, upraven balkon 
do  původní podoby a  bude proveden 
nátěr celé fasády. 
Náklady na  tuto etapu jsou 2.200.000 Kč  
vč. DPH. 

Tomáš Machek, odbor RISM

Oprava fasády  
městského domu
Město Dvůr Králové nad Labem vlastní 
mimo jiné i  bytový dům č. p.  72 v  Revo-
luční ulici. Je to dům na pěší zóně, kde byla  
desetiletí v  přízemí provozována galante-
rie, nyní papírnictví. Dům je při pohledu  
z  ulice ve  výborném technickém stavu. 
Bohužel stav dvorní část je nevyhovující. 
Proto se město rozhodlo pro zateplení 
obvodového zdiva s vnější omítkou v této 
části budovy v hodnotě  0,5 mil. Kč. 
Část budovy v  tomto dvorním traktu 
dostane nový kabát. Jistě se tak stane ke  
spokojenosti občanů procházejících Valo-
vou uličkou a v domě bydlících nájemníků. 
K  realizaci prací byla vybrána na  základě 
výběrového řízení  firma Stafi, s. r. o. Objed-
nané práce budou probíhat o  letních 
prázdninách. 

Jiří Janeček, odbor RISM

Zateplení MŠ E. Krásnohorské 
na sídlišti Strž
Loni došlo na budovách této mateřské školy 
k výměně oken a dveří. Tato investiční akce 
v letošním roce pokračuje zateplením vněj-
šího obvodového pláště včetně jeho střešní 
konstrukce. Již probíhající práce budou 
ukončeny do 30. září 2014. Celou akci pro-
vádí na  základě výběrového řízení  firma 
pana Michala Havrana ze Dvora Králové nad 
Labem. Finanční náklady na  letošní etapu 
díla budou činit 3,3 mil. Kč vč. DPH. 

Realizací uvedené akce dojde k  podstat-
ným úsporám nákladů na  vytápění této 
mateřské školy i  ke  zlepšení prostředí jak 
pro děti, tak i zaměstnance. Projekt je spo-
lufinancován Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti a  Státním fondem životního 
prostředí ČR.

Ing. Jan Fíla, odbor RISM

I přes svůj věk má již mnoho reprezentačních 
zkušeností. V roce 2013 se jí podařilo získat se 
spoluhráčkami 2. místo na ME v softbalu kade-
tek v Ostravě. Na tomto mistrovství byla Apo-
lena vyhlášena nejužitečnější hráčkou, na MČR 
kadetek i  juniorek v Praze byla vyhlášena nej-
lepší nadhazovačkou. Nejen díky těmto skvě-
lým výsledkům byla vybrána do  reprezentace 
na  MS v  softbalu juniorek 2013 v  Brampton 
(Kanada). V  letošním roce se chystá na  ME 
v  kategorii juniorek do  19 let do  Rosmalenu 
(Nizozemí). Příští rok čeká Apolenu účast 
na MS v Oklahoma City v USA.

Jedna z  cen města Dvůr Králové nad Labem 
byla udělena paní Marii Hetflejšové za  celo-
životní práci v oblasti sportu. Marie Hetflejšová 
je od svých 18 let cvičitelkou v TJ Sokol Lipnice 
a stará se také o administrativu TJ. Významně se 
podílí na sportovní a  tělesné výchově již něko-
lika generací. Kromě pravidelných cvičebních 
hodin se Marie Hetflejšová angažuje při pořá-
dání společenských akcí jako je pochod Lipnicí 
nebo dětský den. Cena města jí byla udělena mj. 
i u příležitosti životního jubilea.

Pro další cenu města Dvůr Králové nad Labem  
si do Hankova domu přišla paní Jarmila Schra-
balová, a to za dlouhodobou práci v loutkovém 
divadle Klíček. Jarmila Schrabalová je dlouhole-
tou členkou loutkového divadla. Divadlo mělo 
stálou scénu v  sále teplárny, kterou ročně nav-
štívilo okolo 2  500 diváků. Organizována byla 
i  představení v  okolních obcích. V  minulosti se 

loutkové divadlo Klíček představilo několikrát 
i v rámci přehlídky Loutkařská Chrudim. Jarmila 
Schrabalová svou láskou k  divadlu i  k  dětem 
naplňuje význam názvu souboru Klíček – sym-
bol otevírání dětských srdcí. 

Cenu města Dvůr Králové nad Labem v  sále 
Hankova domu osobně převzal také Ing.  Dra-
homír Dvorský, CSc., za  celoživotní vědecko–
výzkumnou činnost. Ing.  Drahomír Dvorský je 
odborníkem v oboru chemické technologie tex-
tilního zušlechťování a  koloristiky. Dlouhá léta 
pracoval v  královédvorské firmě INOTEX. Dnes 
je uznávaným partnerem pro řešení inovačních 
záměrů, ale i každodenních technologických pro-
blémů ve výrobních podmínkách. Ing. Drahomír 
Dvorský je autorem mnoha odborných publikací, 
aktivním účastníkem mezinárodních konferencí, 
zapsán je pod udělením cca 50 patentů. V  roce 
1985 byl oceněn jím řízený tým Národní cenou 
za vývoj unikátní technologie kationizace.

Cena města Dvůr Králové nad Labem byla 
udělena Ing.  Vladimíru Lagutinovi za  celo-
životní práci v  oblasti sportu. Ing.  Vladimír 
Lagutin pochází z  Plzeňska. Do  Dvora Králové 
přišel za  prací v  textilním průmyslu po  vystu-
dování Vysoké školy chemické v  Pardubicích. 
Sportem se zabývá celý život. Nejprve hrál čes-
kou házenou jako aktivní hráč. Později v sedm-
desátých letech se začal věnovat lednímu hokeji 
jako trenér a předseda oddílu. Ing. Lagutin  má 
nesporně velkou zásluhu na  rozvoji ledního 
hokeje a mládežnického sportu  v našem městě.

Slavnostní předání ocenění...
Pokračování ze str. 1

Pokračování na str. 3

Pokračováníze str. 1
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Město Dvůr Králové n. L. 
zabodovalo v soutěži  
Křišťálová popelnice 2013
Dvůr Králové nad Labem, jako jediné město 
z  Královéhradeckého kraje, postoupilo 
mezi čtrnáct finalistů prestižní celostátní 
soutěže obcí v  třídění odpadů „O  křišťá-
lovou popelnici“ za  rok 2013 a  obdrželo 
malou „křišťálovou“ popelnici a diplom. 
Co se v soutěži hodnotí? Obce jsou hodno-
ceny podle dosažených výsledků v  naklá-
dání s  komunálním odpadem. Posuzuje 
se i  informování občanů o  způsobech 
nakládání s odpady. Do soutěže o křišťálo-
vou popelnici jsou automaticky zapojeny 
všechny obce, které jsou členy systému 
EKO-KOM.
V  soutěži bylo hodnoceno více než  
6 000 měst a obcí z celé republiky, zvítězilo 
město Jeseník. 
Děkujeme všem občanům města, kteří 
svým přístupem ke  třídění odpadů 
posunuli naše město mezi čtrnáct 
nejlepších v  České republice. Neusněme 
ale na vavřínech, velká křišťálová popelnice 
nám zatím uniká.

Další oranžový kontejner 
na sběr textilu a jiných věcí  
pro humanitární pomoc
V  květnu letošního roku byl v  našem 
městě umístěn třetí oranžový kontejner 
na  použité oblečení, textil, obuv, kabelky 
a  dětské hračky (dále jen textil).  Nachází 
se na  stanovišti kontejnerů v  ulici E. Krás-
nohorské a poznáte ho, stejně jako ostatní 
kontejnery na  textil, dle oranžové barvy. 
Kontejnery na  textil mohou (na  rozdíl 
od kontejnerů na papír sklo a plasty) využí-
vat i občané jiných obcí a podnikatelé.
Další dva kontejnery na  textil najdete 
na těchto místech:
– u  křižovatky ulic Mánesova a  nábřeží 
Benešovo (mezi PENNY marketem a Diako-
nií ČCE),
– u  křižovatky ulic Erbenova a  17. listo-
padu (naproti autobusovému nádraží). 

Další informace vám rádi sdělí pracovníci 
Diakonie Broumov na  tel. č. 224  316  800, 
224 317 203 nebo pracovníci odboru život-
ního prostředí na tel. č. 499 318 121 nebo 
e-mailem na adrese sirkova.eva@mudk.cz.  

Ing. Eva Šírková
odbor ŽP

Vznícení hnojiště ZOO Dvůr 
Králové – omluva občanům
V pondělí 2. června došlo ke vznícení vel-
kokapacitního hnojiště Královédvorské 
zoo. Vedení a  zaměstnanci zoo okamžitě 
začali řešit likvidaci požářiště ve spolupráci 
s  příslušnými orgány. Situaci komplikoval 
obrovský objem masy, kterou bylo nutné 
rozkrýt, aby došlo k  úplnému uhašení 
doutnající hmoty. 
ZOO Dvůr Králové se omlouvá všem oby-
vatelům z  okolí oblasti, kde je hnojiště 
umístěno, za  nepříjemné důsledky, které 
tato situace přinesla, a  děkuje všem, kteří 
s likvidací požáru pomohli. 

Jana Myslivečková
tisková mluvčí ZOO Dvůr Králové

Technické služby informují
Koupaliště zahájilo svou 
sezónu v  pátek 30. 5. 
za nepříznivého počasí dět-
ským dnem, který připra-
vila DDM Jednička ve  spo-
lupráci s  městem Dvůr 
Králové nad Labem a TSm. 
Letošní přípravy na otevření Tyršova koupaliště 
nás stály mnoho sil. Doufáme tedy, že návštěv-

níci naši práci ocení a budou s pobytem a služ-
bami spokojeni. Důležité je, že základní ceny 
vstupného se neměnily. Mírně byly upraveny 
pouze ceny po 17. hod. a ceny za použití sporto-
višť. Již jsme zaregistrovali prvotní diskuse nad 
otevřením placeného parkoviště pro jízdní kola. 
Naším cílem je nabídnout službu, která zvýší 
komfort návštěvníků a zajistí bezpečí vašich kol.
Ve  spolupráci s  nájemcem restaurace se poku-
síme udržet i pro tuto sezonu aquaerobik a při-
dat něco navíc, jako je noční koupání, taneční 
večery... 
Chtěli bychom také na  pravou míru uvést 
financování viditelných investic do  restaurace 
a jiných občerstvovacích míst na koupališti. Tyto 

investice provedl na  vlastní náklady nájemce 
restaurace.
TSm v  posledních týdnech žilo nejen přípravou 
koupaliště, ale i  sekáním městské zeleně, opra-
vami chodníků a  komunikací. Především sekání 
zeleně nás pronásleduje dnes a  denně a  bez 
nákupu techniky bychom již dnes byli zarostlým 
územím. Budeme rádi, pokud najdeme ve  vás 
spojence a pomůžete nám zvládnout neustále se 
rozšiřující plochy městské zeleně. Jsme schopni 
a připraveni se dohodnout s bytovými družstvy, 
SVJ a  jinými vlastnickými subjekty na  tom, že 
můžeme poskytnout malou techniku oproti 
pomoci při sečení nejbližšího okolí jejich domů. 
Za cca 50 tis. Kč, které hradí město, se na popud 
TSm provádí regenerace trávníku na fotbalovém 
hřišti. Až do  konce července se nebude moci 
zatěžovat. Podzimní počasí ukáže, zda jsme se 
nesnažili zbytečně. Nyní je trávník v dobré kon-
dici a chceme ho ještě vylepšit. Vše na podzim 
může zhatit špatné počasí a  tréninková neu-
kázněnost fotbalových družstev. Ve městě stále 
chybí tréninková fotbalová plocha, která by 
zajistila ochranu hlavní hrací plochy.
Dne 4. června se uskutečnila již jednou odložená 
akce na  náměstí TGM, jejímž cílem bylo přímé 
setkání s  občany, kterým záleží na  podobě 
našeho města a  kteří se zajímají o  práci TSm. 
V rámci této události jsme předvedli nově nakou-
penou techniku, proběhlo mnoho přímých roz-
hovorů občanů a  jednotlivých pracovníků TSm 
a  spustili jsme anketu spokojenosti veřejnosti 
s  prací TSm, jejíž výsledek bude zveřejněn. 
Stejně tak bude zveřejněn materiál popisující 
podrobné nákupy techniky za  období od  října 
2011 po  současnost s  podrobným rozborem 
(kolik, co a  za  kolik). Spolu s  tímto materiálem 
bude v  nejbližších dnech zveřejněna i  výroční 
zpráva za rok 2013. Máme zájem na tom, abyste 
o  nás co nejvíce věděli a  abychom měli vaši 
důvěru. Přeji krásné léto.

Ing. Miroslav Petrů
 ředitel TSm, www.tsdvur.cz

Pokračování ze str. 1 a 2

Osobnost města 2013
Apolena Výborná – medailonek
Tato mladá sympatická dívka je studentkou 
místního gymnázia. Ačkoliv je členkou repre-
zentačního týmu, nemá individuální studijní 
plán, který jí nabízeli již při přijímaích zkouškách. 
Odmítla.
Trenérem je její otec, který hrával závodně tenis. 
Právě díky tenisu poznal matku Apoleny, která 
trénovala na sotbalovém hřišti vedle tenisových 
dvorců – byla reprezentantkou, stejně jako dnes 
dcera Apolena. Ta hraje softbal od  svých 4 let, 
kdy se dělal nábor do  softbalového družstva. 
V  její věkové kategorii zbylo v  královédvor-
ském družstvu 7 dívek ze Dvora Králové, ostatní 
dívky za město Dvůr Králové, které s přehledem 
vyhrává mistrovství ČR, hostují. Trénink mají spo-
lečný dvakrát týdně, zbytek si odtrénují děvčata 
individuálně. V rámci reprezentace se konají sou-
středění, na kterých se vybírají adeptky pro repre-
zentaci. Na  tréninky reprezentačního družstva 
potom Apolena dojíždí do Prahy či na Moravu.
Apolena zatím nemá jasno, čím by jednou 
chtěla být, ale ráda by hrála softbal při vysoké 
škole v  USA či na  Novém Zélandu. Jedná se 
o země, kde je zázemí pro softbal nesrovnatelné 

se stavem v České republice – softbalové hřiště 
je tam doslova na  každém rohu. Přesto se 
české hráčky umisťují ma mistrovství světa do   
10. místa. Asi málokdo tuší, že i přes nepříznivé 
politické klima byl český softball u nás založen 
před 50 lety a není tedy bez historie. 
A co by Apolena dělala za sport, kdyby nehrála 
„soft“? Rozhodně by se svými běžeckými výkony 
na  60 metrů a  hodem kriketovým míčkem 
na  60metrovou hranici královédvorské atletice 
taky ostudu nedělala...

Bc. Petra Zivrová,  Ing. Kateřina Sekyrková
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Duše v obrazech  
na chodbách MěÚ
Na chodbě MěÚ v 1. patře jsou až do polo-
viny července vystaveny obrazy klientů 
Stacionáře RIAPS Trutnov v  rámci výstavy 
Duše v  obrazech. Cílem výstavy je ukázat 
široké veřejnosti svět lidí potýkajících se 
s  duševním onemocněním, a  přiblížit tak 
jejich vnímání a  prožívání. Chtěli bychom 
se touto cestou také pokusit o  vymýcení 
některých předsudků vztahujících se 
k  psychickému onemocnění. Autory spo-
juje obrovský talent vykoupený těžkými 
psychickými i  zdravotními obtížemi. Tito 
lidé se v  životě nejvíce potýkají se spole-
čenskou izolací, nepochopením a  z  toho 
plynoucí komunikační bariérou. Malování 
je prostředkem ke sdělení vlastních pocitů 
a  myšlenek. Jejich výtvarný projev může 
být jednou z možností, jak beze slov navá-
zat dialog s vnějším světem, respektive jak 
vystoupit z „já“ směrem k „ty“. 
Kontakt: Preslova 449, Dvůr Králové nad 
Labem, tel. 499  329  307, 725  720  375,  
e-mail: stacionar@riaps.cz.

Workshop na téma  
cestovní ruch ve Dvoře Králové
Dne 5. června proběhl v městském muzeu 
v  budově Špýcharu 2. workshop určený 
místním subjektům působícím v  oblasti 
cestovního ruchu. Workshop pořádalo 
město Dvůr Králové nad Labem ve  spolu-
práci se sdružením Podzvičinsko. 
Na úvod vystoupil Mgr. Dušan Kubica, mís-
tostarosta města Dvůr Králové nad Labem, 
který představil plány rozvoje cestovního 
ruchu ve  městě. Prioritou by měla být 
modernizace stávajících zařízení, zejména 
Tyršova koupaliště, a  rozšíření expozice 
Městského muzea. Začali jsme také praco-
vat na  pokračování Labské stezky z  Kuksu 
dále směrem do Krkonoš.
Následoval blok přednášek, kdy za městské 
informační centrum Dvůr Králové vystou-
pila Jana Mikysková, která seznámila pří-
tomné s  potřebami a  požadavky turistů. 
Součástí jejího vystoupení byla také ukázka 
dostupných propagačních materiálů a pre-
zentace atraktivit v regionu. Novinky v ZOO 
Dvůr Králové přednesl Zdeněk Čermák, 
Ing.  Veronika Tomková pokračovala v  pre-
zentaci nových služeb a atrakcí, tentokráte 
v  Hospitalu Kuks a  jeho nejbližším okolí. 
Přítomná byla i  zástupkyně MAS Králo-
védvorsko Lenka Křížová, DiS., která před-
stavila dotační možnosti subjektů v našem 
regionu. Manažerka sdružení Podzvičinsko 
Ing.  Kateřina Karešová přiblížila činnost 
tohoto sdružení a  jeho nejvýznamnější 
projekty. 
Následovala krátká diskuse o  možnos-
tech rozvoje místního cestovního ruchu. 
Ředitelka muzea Mgr.  Alexandra Jiřičková 
doplnila na  závěr workshop fotografickou 
prezentací o  muzeu a  pozvala přítomné 
na  komentovanou prohlídku stálé expo-
zice vánočních ozdob. 
Na  podzim se předpokládá pokračování 
tohoto tematického workshopu.

DM Podzvičinsko

MAS Královédvorsko:  
nové příležitosti našemu regionu
Koncem května proběhlo v  zasedací místnosti 
starostky města veřejné připomínkování návrhu 
analytické části strategie Královédvorska. Pří-
tomní byli seznámeni s  obsahem dané části 
a mohli se přímo k  jednotlivým bodům návrhu 
vyjadřovat. Připomínkovat bylo možné až 
do 15. 6. 2014, a to formou tzv. připomínkových 
listů, které byly k  dispozici v  každé z  obcí MAS 
i na našich webových stránkách. 
 „Nové příležitosti našemu regionu“, tak jsme se 
rozhodli pojmenovat ústřední motto právě zpra-
covávané druhé strategické části SCLLD (Stra-
tegie komunitně vedeného místního rozvoje), 
která má za  cíl pojmenovat dlouhodobou vizi 
území, misi, obsahující principy rozvoje regionu 
a klíčové oblasti rozvoje Královédvorska.  Výstu-
pem této části by měl být popis strategických 
a specifických cílů a opatření vedoucích k napl-
nění požadovaných priorit definovaných vámi, 
místními aktéry z území.
V tuto chvíli již známe návrhy konkrétních Ope-
račních programů (OP) pro programové období 

2014–2020, ze 
kterých budeme 
moci pro náš 
region přibližně 
od  příštího roku 
finanční pro-
středky čerpat. 
Chceme být na čas, kdy se bude moci z OP čerpat, 
připraveni, a tak bychom rádi vyzvali ty, kterým se 
rodí v  hlavě nějaký podnikatelský záměr, jež by 
se mohl za pomoci naší MAS realizovat, aby nás 
kontaktovali již nyní. Společně probereme mož-
nosti financování a my budeme mít čas váš pro-
jekt přímo nacílit do implementační části strate-
gie MAS. Zvýší se tak pravděpodobnost finanční 
podpory navrhovaného projektu z  některého 
z OP prostřednictvím naší MAS.
Veškeré další informace o naší činnosti a aktua-
lity, včetně kontaktů, naleznete na našich webo-
vých stránkách www.maskd.cz.
  Lenka Křížová, DiS., 

projektová manažerka 

Noclehárna ve Dvoře Králové nad Labem uzavřela 
1. června dveře pro klienty na tři měsíce. Pracovníci 
se spolu s  těmi, kdo služby noclehárny využívali, 
sešli v  pátek 30. května ke  společnému posezení, 
rozloučení a zhodnocení první sezóny. 

Noclehárna má kapacitu 7 lůžek a byla po celou 
dobu prakticky naplněna. Pro ty, kteří žijí z  nej-
různějších důvodů na  ulici, znamená důstojné 
přečkání nočních hodin. Klienti se mohou vyspat 
v  čistých postelích, vykoupat se, případně si 
vyprat oblečení a připravit drobné jídlo. Mohou 
rovněž využít sociální šatník organizace a  v  pří-
padě nouze i potravinovou pomoc. Navíc jim jsou 
denně k dispozici odborníci – sociální pracovník 
i pracovníci v sociálních službách, se kterými kon-
zultují řešení své nepříznivé sociální situace. 
Klienti by přivítali celoroční provoz. Dosud pláno-
vaných devět měsíců služby stojí organizaci přib-
ližně 1 200 tis. Kč., roční náklady by se pohybovaly 
kolem 1 600 tis. Kč. Za sedm měsíců využilo služeb 
noclehárny celkem sedmnáct dospělých osob ze 
Dvora Králové nad Labem a spádových obcí. 

V  Královéhradeckém kraji jsou pouze dvě noc-
lehárny – jedna je v  Hradci Králové (zřizovaná 
Oblastní charitou Hradec Králové), druhou zří-
dilo město Dvůr Králové nad Labem pro občany 
ze Dvora Králové nad Labem a spádových obcí, 
kteří přišli o střechu nad hlavou. Služba je hrazena 
z  příspěvku zřizovatele, dotací Královéhradec-
kého kraje. Je také podporována některými spá-
dovými obcemi, soukromými a firemními dárci. 
Bezdomovectví je celospolečenský problém 
a netýká se pouze velkých měst. V různé míře se 
s  ním potýkají i  menší obce. Bezdomovectvím 
jsou dnes stále více ohroženy i tak křehké skupiny 
obyvatel, jako jsou senioři, zdravotně postižení 
a matky – samoživitelky se svými dětmi. 
Dne 20. listopadu se bude konat první ročník 
benefiční akce Noc venku. Projekt je zaměřený 
na  podporu osob bez domova a  informování 
veřejnosti o dané problematice zakončené pře-
nocováním pod širým nebem. O přípravách vás 
budeme průběžně informovat. 

Mgr. Marcela Hauke 
ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové n. L.

Noclehárna ukončila svou první sezónu

V  letošním roce vzniklo ve  Dvoře Králové n. L. 
nové studijní středisko České zemědělské univer-
zity Praha. Připojilo se k široké síti 147 konzultač-
ních středisek, ve  kterých v  12. letním semestru 
2013/2014 studovalo 2  572 seniorských studentů   
v U3V (univerzita 3. věku) při PEF ČZU v Praze.

Středisko sídlí v městské knihovně Slavoj vyba-
vené technikou umožňující virtuální přenos 
přednášek vysokoškolských pedagogů. Zaha-
jovacím tématem bylo studium Astronomie 
s odbornou exkurzí Hvězdárny v Úpici a plánova-
nou návštěvou Hvězdárny a planetária v Hradci 
Králové. V  následujícím zimním semestru si 
studenti vybrali dvě témata: Čínská medicína 
(zahájení ve  středu 8. 10. 2014) a  Lidské zdraví 

(zahájení v  úterý 7. 10. 2014). Začátek předná-
šek je v 10 hodin a další lekce jsou ve 14denním 
intervalu.
Studium zahrnuje prezenční účast ve třídě, indi-
viduální práci s tématy a složení zkoušek formou 
písemných testů.
Vzhledem k  zájmu o  studium, podpoře města 
a  MAS, plánuje naše středisko v  budoucnu 
i uspořádání celorepublikového semináře, který 
letos proběhl v Praze, Vyškově a Semilech. Pře-
jeme všem studentům hezké prázdniny, organi-
zátorům načerpání sil a těšíme se na další školní 
rok a  na  konci studia na  slavnostní promoci 
našich studentů v ČZU Praha.

Ing. Kejzarová Irena
Krkonoše a Podkrkonoší, o. s.

Nové středisko vysokoškolského 
vzdělání ve Dvoře Králové nad Labem



6/2014 NOVINy KráLoVéDVorsKé raDnice

5www.dvurkralove.cz

Návštěva mladého chovatele 
v domově důchodců
V červnu jsme uspořádali setkání s mladým 
chovatelem drobného domácího zvířec-
tva Lukášem Balharem. Lukáš chová nej-
různější druhy drůbeže, například hemp-
šírky měděně červené, vlašky, plymutky 
a  leghornky a  také králíky české strakáče 
a  velké světlé stříbřité. Loňského roku 
na výstavě v Žirči získal první místo za sle-
pici hempšírku. 

Lukášovým dalším koníčkem je kreslení, 
kterému se ale věnuje pro radost, ne nijak 
umělecky. Obrázky zachycují domácí 
zvířata a  běžný život v  hospodářství. 
Mnoho našich seniorů se ve  svém mládí 
více či méně s  chovem domácích zvířat 
setkalo, proto jsme se rozhodli uspořá-
dat v  domově malou výstavu Lukášových 
obrázků. Při uvedení výstavy Lukáš přivezl 
na ukázku pět třítýdenních kuřátek a králičí 
rodinku se šestitýdenními mláďaty. Živá 
zvířata měla u seniorů velký úspěch, mohli 
si je pohladit, pozorovat jejich chování, 
něco se o nich dozvědět.
Lukáš nastupuje po prázdninách na Střední 
zemědělskou školu v  Hořicích, a  tak mu 
společně přejeme mnoho studijních ale 
i chovatelských úspěchů.

Mgr. Linda Mocová
sociální pracovnice

Křesťanská psychologická 
poradna, Misericordia, o. p. s.
Poradna má své sídlo v  prostorách nově 
rekonstruovaného domu sv. Faustýny 
(Kongregace KMBM) ve  Štefánikově ulici 
č. p.  1207. Řeší mezilidské vztahy, ztrátu 
smyslu života, životní orientace, podporuje 
v období životních rozhodnutí, při náhlých 
nebo náročných životních událostech, 
nabízí doprovázení v  období po  návratu 
z léčebny apod. 
Nabízí možnosti pracovní terapie, zapo-
jení do  společenství, skupinových sezení, 
kontaktování sociální sítě. Je provozována 
zdarma – na tento rok je podpořena z roz-
počtu města Dvůr Králové n. L.   
Možnosti objednání: osobně každou středu 
od  9.00 do  12.00, na  tel.: 733  611  504,  
e-mailem misericordia.ops@gmail.com, 
více na: www.misericordia.kmbm.cz. 
Dům sv. Faustýny byl slavnostně otevřen 
pro veřejnost 26. května 2014. Kromě 
vstupních bytů a  kanceláře poradny zde 
bude sídlit také nová sociální služba soci-
ální rehabilitace  jako pomoc nejen pro 
budoucí obyvatele startovacích bytů. 
Více na www.dum-sv-faustyny.kmbm.cz.

Kateřina Litošová

Ve  20. roce trvání výtvarného kroužku slavily 
děti výtvarného kroužku při Hankově domu 
opět velké úspěchy. 
Po několika letech se nám opět podařilo získat 
ocenění v  prestižní mezinárodní výtvarné sou-
těži pro děti a  mládež LIDICKÁ RŮŽE – LIDICE 
2014. Letos mezinárodní odborná porota 
posuzovala více než 27  000 prací od  dětí ze  
77 zemí světa a  udělila 1  500 ocenění včetně  
200 medailí. O  to větší radost je z  úspěchu  
Matěje Holana, který získal  čestné uznání, a tak 
uspěl v  obrovské konkurenci a  získal ocenění 
za  svoji výjimečnou výtvarnou práci. Výstava 
všech oceněných prací je otevřena do 31. října 
2014 v  Lidické galerii v  Lidicích, denně od   
10 do 18 hodin. Určitě stojí za návštěvu!
Český rozhlas – Rádio Junior vyhlásil již  
19. ročník mezinárodní výtvarné soutěže 
MALUJEME PO  SÍTI tentokrát na  téma „Děti 
chrání planetu Zemi“. Do  soutěže přišlo přes  
3000 výtvarných prací z  mnoha zemí. Práce 

našich malých výtvarníků Terezy Rapáčové, 
Barbory Kočové a  Anety Erbenové postou-
pily do finále. A jsou vystaveny do 13. července 
v  Musaionu – Národopisném muzeu Národ-
ního muzea v  Letohrádku Kinských v  Praze.                                                                                                                                     
Barunka Kočová se dostala mezi absolutní vítěze 
a  z  rukou Nadi Konvalinkové obdržela cenu.                                                                                                                                            
Na  vyhodnocení a  oslavu do  Prahy dorazila 
i Terezka Rapáčová s rodiči. Pro děti byl přichys-
tán bohatý program.
Dne 6. června 2014 se konala v  Příboru slav-
nostní vernisáž s  předáváním cen a  diplomů 
vítězům mezinárodní výtvarné soutěže MŮJ 
SEN, která má za cíl propagovat osobnost a dílo 
příborského rodáka Sigmunda Freuda - zaklada-
tele psychoanalýzy.  K velké radosti i letos naše 
děti uspěly! Anička Ruprichová získala 2. místo 
a s rodinou se do dalekého Příboru vydali. 
Srdečně gratulujeme!

Vanda Kotíková

Dne 30. května se v  Schulzových sadech 
ve  Dvoře Králové konala benefiční výstava 
Wonderland. 

K vidění byly fotografie Jany Pechlátové, obrazy 
Anety Noskové a celou akci doprovázely kapely 
An-26 a  Lucky Losers. Výstava byla přístupná 
celé odpoledne, během kterého mohli lidé 
podpořit projekt dobrovolným vstupným, 
zakoupením pohlednic nebo velkých fotografií 
a závěrečnou aukcí. Výtěžek byl věnován dvor-
skému dětskému domovu. Díky vybrané částce 
téměř 13  834 Kč bude zakoupen dřevěný hrad 
se skluzavkou. 
Akce se povedla a  překvapilo nás, jaký o  ni byl 
zájem. Dokonce se i vybralo více, než se očeká-
valo, a tak jsme se rozhodli dětem pořídit místo 
kolotoče dřevěný hrad se skluzavkou. Rádi by-
chom zkusili příští rok uspořádat obdobnou akci.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
sponzorům a ostatním lidem, kteří nám s výsta-
vou pomohli a  bez kterých bychom to prostě 
nezvládli. V neposlední řadě také všem, kteří jste 
nás podpořili svou účastí a  finančním příspěv-
kem na dobrou věc. 

Jana Pechlátová

Akce Wonderland vydělala dětem  
z dětského domova více než na kolotoč

Ano, i  takto můžeme zhodnotit uplynulý školní 
rok. Naše třída pro žáky se specifickými poruchami 
učení, která byla otevřena při Základní škole 
a  Praktické škole, Přemyslova 479, Dvůr Králové 
nad Labem, má za sebou první školní rok.

Žáci si museli zvykat na  nové školní prostředí, 
vyučující a  na  sebe navzájem. Rodičům jsme 
vysvětlili, že neexistuje žádná souvislost mezi 
poruchou „dys“ a  inteligencí. Mezi těmi, kteří 
se nemohli naučit dobře číst a psát, byli i  slavní 
umělci a vědci – Albert Einstein, H. CH. Andersen, 
W. A. Mozart, Leonardo da Vinci, Jules Verne, John 
Lennon, John F. Kenedy, ze současníků třeba Tom 
Cruise. I s těmito poruchami lze žít plnohodnotný 
život a  dosáhnout vysokoškolského vzdělání. 
Z  vyspělých zemí byla tehdejší Československá 
republika jedna z prvních, kde ministerstvo škol-
ství přijalo směrnici, jak pracovat s dětmi s poru-
chami učení. Píše se září roku 1967.

Na tuto tradici navázala naše škole v září 2014. 
Byla to tvrdá práce ze strany pedagogů  i žáků. 
Během školního roku proběhlo několik projek-
tových dnů, besed a výletů. Společně jsme osla-
vili Advent a Masopust. V soutěžích se naši žáci 
umístili na  prvních místech. Využili jsme mož-
nosti pracovat v počítačové učebně, v učebnách 
s  dataprojektory a  interaktivní tabulí, školní 
kuchyni, dílnách a relaxační místnosti. V červnu 
nás čeká školní akademie, která má název „Cesta 
kolem světa“. Všichni se moc těšíme a doufáme, 
že se svým vystoupením „Labutí jezero“ inspiro-
vané knihou „Balet nás baví“, příjemně překva-
píme rodiče.
Minimálně s  dobrým pocitem končíme tento 
školní rok a těšíme se na ten další. Přejeme naší 
žákyni 9. ročníku mnoho úspěchů v  jejím dal-
ším studiu. V přijímacím řízení na střední školu 
dosáhla prvního místa. Kristýnko, máme tě rádi.

Mgr. Lenka Podrazilová, Mgr. Kateřina Jáklová

Jiříka mám moc rád…

Úspěchy výtvarného kroužku Hankova domu
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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

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

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

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

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.

inzerce:

Město Dvůr Králové n. L. nabízí k pronájmu volné 
bytové jednotky formou obálkové metody:
– byt č. 53 v č. p. 2904 v ul. E. Zbroje, Dvůr Krá-
lové n. L., rozloha bytu: 35,90 m2, min. nájemné 
2.262 Kč/měsíc. 
Žádost podávejte do  úterý 12.08.2014  
do 13:30 hod. na podatelnu MěÚ.
– byt č. 32 v č. p. 2903 v ul. E. Zbroje, Dvůr Krá-
lové n. L., rozloha bytu: 35,60 m2, min. nájemné 
2.243 Kč/měsíc. 
Žádost podávejte do  pátku  04.07.2014  
do 13:30 hod. na podatelnu MěÚ.
–  byt č. 2 v  č. p.  587 v  ul. Vrchlického, Dvůr 

Králové n. L., rozloha bytu: 44,10 m2, minimální 
nájemné činí 2.778 Kč/měsíc. 
Žádost podávejte do  pátku  04.07.2014  
do 13:30  hod. na podatelnu MěÚ.
–  byt č. 32 v č. p. 950 v ul. Boženy Němcové, 
rozloha bytu: 33,97 m2, minimální nájemné činí 
1.983 Kč/měsíc. Žádost podávejte do  úterý  
12.08.2014 do 13:30 hod. na podatelnu MěÚ.
Informace o nabízených bytech najdete na fyzické 
úřední desce nebo na www.dvurkralove.cz.
S případnými dotazy se obracejte na odbor  OEMM 
- Markétu Vohnoutovou, tel. č.: 499  318  147, e-
mail: vohnoutova.marketa@mudk.cz.

Město Dvůr Králové n. L. nabízí k  pronájmu 
volný  nebytový prostor sloužící k podnikání – 
č. 1 v  č. p.  40 na  náměstí T. G. Masaryka 
ve Dvoře Králové nad Labem o rozloze 47,72 m². 
Nebytový prostor je vytápěn dálkově. Nachází 
se v  2. nadzemním podlaží. Prostor si lze pro-
hlédnout po předchozí domluvě s pracovníkem 
odborem rozvoje, investic a  majetku města,  
tel.: 499 318 278, p. Machek.
Minimální cena: 400 Kč/m2/rok.
Informace o  nabízených volných nebytových 
prostorách najdete na fyzické úřední desce nebo 
na www.dvurkralove.cz.

Nabídka volných bytových i nebytových jednotek k pronájmu
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....užitek a tradice
Společnost TMW, a. s., hledá pro svůj další rozvoj
vhodné kandidáty na tyto pozice:
Svářeč CO2
Požadavky: platný svářecí průkaz
Obráběč kovů, nástrojař
Požadavky: vyučen v oboru
Nabízíme: práce na HPP, odpovídající ohodnocení, zaměstnanecké benefity

Kontakt: e-mail: info@tmw.cz nebo tel.: 499 320 540
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Znáte své město?
Minulá soutěž probudila vzpomínky u  mezivá-
lečné generace, které jsou cenným důkazním 
materiálem i  poselstvím pro mladší generace. 
Děkujeme. 
Při zadání otázky jsem pracovala s texty v  Krá-
lovédvorských listech z roku 1937 a 1938, které 
lákaly na I. a II. Výstavních trhů v Městské trž-
nici a a podávaly z nich zprávy.  
V Královédvorských listech z roku 1938 se píše: 
„Řemeslnická beseda a  Obchodní grémium 
ve  Dvoře Králové n. L. po  úspěchu loňských  
I. Výstavních trhů uspořádají letos jejich opa-
kování a  po  získaných zkušenostech hodlají 
Výstavní trhy pořádati každoročně... Vzpo-
meňme znovu loňských Výstavních trhů, které 
se líbily nejen cizím návštěvníkům, ale našly 
náležitého ocenění hlavně se strany místních 
konsumentů, což při známě psychose dvor-
ských občanů, že jinde je vše lepší, je radostno 
konstatovati.“
Všichni soutěžící však do  odpovědi napsali 
název akce, která se konala o rok dříve – Textilní 
a  Krajinskou výstavu, probíhající v  nově ote-
vřené Městské tržnici od 5. 7. do 16. 8. 1936. 
Vlastně ani nelze říci, že odpověděli špatně 
– pozvánka vypadala zřejmě podobně jako 
pozvánka na Výroční trhy z roku 1937 a 1938. 
Vylosovaným výhercem se tak stala Anna Janeč-
ková z  Lipnice. Gratulujeme, pro malý dárek si 
může přijít do městského informačního centra.
Tímto bych vám chtěla popřát klidné a  hezké 
léto. Budu ráda, pokud na  svých letních toul-
kách po městě i okolí najdete zajímavost, která 
by mohla být předmětem otázky dalšího kola 
soutěže v  těchto radničních novinách. Berte 
tuto výzvu jako úkol do dalšího kola. Každému, 
komu bude zveřejněna otázka do  soutěže 
v NKR, obdrží malý dárek stejně jako výherce.

Ing. Kateřina Sekyrková

Společenská rubrika
Noví občánci města
Od  1. května do  8. května 2014 se narodilo 
v našem městě 6 občánků – 1 chlapec a 5 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská,  evidence obyvatel 

Sňatky
V  měsíci květnu uzavřeli ve  Dvoře Králové nad 
Labem manželství tito snoubenci:
Vladimír Cepek a Markéta Suchá – 10.05.2014
Miroslav Němeček a Lucie Lososová – 16.05.2014
Luboš Votoček a Erika Knapíková – 30.05.2014

Úmrtí
V měsíci květnu zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 17 lidí, z toho bylo 12 dvorských občanů, 
7 mužů a  5  žen.

Simona Vykouřilová,  matrika

Dne 2. června 2014 jsme se rozloučili ve  smu-
teční síni ve  Dvoře Králové nad Labem se 
100letým  panem Vladimírem Papírníkem. 
Upřímnou soustrast celé jeho rodině.

Ing. Kateřina Sekyrková

Jubilea a vítání občánků
Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili v  květnu s  gratulací a  kytičkou při 
životních jubileích 18 občanů. 
V  tomto období oslavilo 1 párů zlatou svatbu. 
Na  Staré radnici bylo slavnostně přivítáno  
7 novorozených občánků našeho města.

Bc. Lenka Kumprechtová,  předsedkyně KPOZ

Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem lékařům a sestřič-
kám Městské nemocnice Dvůr Králové n. Labem 
za dlouholetou péči o našeho dědečka.

D. Pavelková

Základní škola a Praktická škola obdržela od maji-
tele restaurace „U  Hlaváčků“ a  DJ Bráchy spon-
zorský dar ve formě pronájmu prostor restaurace 

a hudební produkce. Srdečně děkujeme. Velmi si 
ceníme lidí se srdcem na pravém místě, kteří tako-
výmto způsobem podpoří naší školu.

Mgr. Lenka Podrazilová

Vzpomínka
Dne 10. července 2014 by se dožila 100 let paní 
Anna Bílá ze Dvora Králové nad Labem. Kdo jste 
ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.

Dcery Eva, Věra a syn Václav

Výzva
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 
Labem hledá pro ojedinělý projekt Noc venku 
ty z vás, kteří jste prožili část svého života bez 
domova. Měli byste chuť i  odvahu podělit se 
s  námi o  váš životní příběh? V  případě zájmu 
volejte na tel. 604 212 697. Děkuji. 

Mgr. Marcela Hauke

Podněty seniorů se stanou součástí 
rozvoje sociálních služeb
Dne 18. 6. 2014 se v rámci projektu Rozvoj dostup-
nosti a kvality sociálních služeb v Královéhradec-
kém kraji uskutečnilo setkání se seniory. Jednalo 
se o  třetí setkání ve  Dvoře Králové nad Labem. 
Předchozí dvě byla určená osobám se zdravotním 
postižením a pečujícím osobám. Získané podněty 
budou využity pro aktualizaci plánu rozvoje soci-
álních služeb pro oblast Královédvorska. 
V  případě potřeby řešení sociálních problémů, 
neváhejte kontaktovat terénní sociální pra-
covnice Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem (Rooseveltova 749). Sociální pracovnice 
na  základě provedeného rozhovoru o  životní 
situaci klienta, společně vytyčí cíle a  mož-
nosti řešení jeho životní situace, vypomohou 
při sjednávání sociálních služeb, při jednání 
s organizacemi státní i veřejné správy, nezisko-
vými organizacemi a dalšími odborníky, s cílem 
minimalizovat rizika a  problémy a  přispět tak 
ke zlepšení životní situace klienta.

V  případě potřeby řešení sociálních problémů 
neváhejte kontaktovat terénní sociální pracov-
nice Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
Rooseveltova 749, Dvůr Králové nad Labem:
Iva Jarolímková – tel.: 499 318 281
Ing. Anna Kotrčová  – tel.: 499 318 283
Miluše Černá  – tel.: 499 318 282
Miloslava Buřilová – tel.: 499 318 279 
Aktuální informace a kontakty na poskytovatele 
sociálních služeb naleznete na  www.mudk.cz 
- Přehled sociálních služeb na  Královédvorsku 
(doporučujeme přes vyhledavač). 

Bc. Kateřina Pištorová, vedoucí odboru ŠKS

Setkání s veřejností v Sociálně 
terapeutické dílně Slunečnice
Dne 4. 6. 2014 proběhlo v Sociálně terapeutické 
dílně Slunečnice při Farní charitě Dvůr Králové 
nad Labem setkání s  veřejností. Cílem tohoto 
setkání byly informace o  základních trendech 
v poskytování sociálních služeb určené zejména 
zdravotně postiženým, rodinám pečujícím 
o  zdravotně postižené a  také potencionálním 
uživatelům sociálních služeb. Účastníci zde měli 
možnost získat praktické informace o potřebách 
a  představách týkajících se zajištění pomoci 
v  souvislosti s  využíváním sociálních služeb. 
V závěru setkání probíhala diskuze a hledala se 
možná řešení v  nepříznivé sociální situaci. Pro 
všechny zúčastněné bylo setkání velkým příno-
sem i možnou nadějí do budoucna.

Mgr. Kateřina Hlaváčková

K  zápisům do  mateřských škol zřízených městem 
Dvůr Králové nad Labem, které proběhly v měsíci 
květnu letošního roku, se dostavilo celkem 203 
dětí. K  předškolnímu vzdělávání v  těchto mateř-
ských školách bylo přijato k  celodenní docházce 
celkem 151 dětí (někteří rodiče absolvovali zápis 
v obou zařízeních - v Mateřské škole, Dvůr Králové 
nad Labem, Drtinova 1444 a  v  Mateřské škole, 
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
2428, vč. jejich odloučených pracovišť). 

U 3 dětí bylo přijímací řízení přerušeno a čeká se 
na  doplnění některých údajů ze strany rodičů, 
poté budou i tyto děti přijaty. Pro příští školní rok 
se tedy nepodařilo umístit 27 dětí, z toho pouze 
15 s  bydlištěm ve  Dvoře Králové nad Labem. 
Jedná se významný pokles oproti loňským zápi-
sům, kdy naše školky nemohly přijmout 52 dětí 
s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem 
a 9 dětí z okolních obcí. 
Do předškolních zařízení se tak pro příští školní 
rok dostaly i děti, které dovrší tři roky až v prů-
běhu školního roku, v  případě Mateřské školy, 
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
s  datem narození do  října 2011 a  u  Mateřské 

školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova je 
poslední přijaté dítě narozeno dokonce v únoru 
2012. Obě městské školky mají v současné době 
naplněnou kapacitu, zbývají poslední dvě volná 
místa ve  speciálních třídách v  Mateřské škole, 
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohor-
ské. Tyto třídy jsou určeny pro děti se zdravot-
ním postižením a  se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 
Letošní zápisy tedy naznačily očekávaný trend, 
kdy vzhledem k  demografickému vývoji dojde 
v  následujících letech k  postupnému poklesu 
počtu zájemců o  umístění dětí do  městských 
předškolních zařízení. 
Rodičům, kteří byli při zápisech neúspěšní, 
můžeme doporučit obrátit se urychleně na před-
školní zařízení v okolních obcích, kde se v někte-
rých případech už dokonce potýkají s nedostat-
kem zájemců. Jedná se zejména o  mateřskou 
školu v  Horní Brusnici (podle našich údajů zde 
mají 7 míst volných) a  dále o  mateřskou školu 
v Borovnici, která bude podle vyjádření starosty 
obce vypisovat další kolo přijímacího řízení.

Mgr. Šárka Hulíková
 odbor ŠKS

Výsledky zápisů do královédvorských MŠ 
na školní rok 2014/2015
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Velký Meder – výlet za zdravím
Přestože zanedlouho začínají letní prázd-
niny, vydali jsme se s  našimi žáky na  Slo-
vensko do  termálních lázní Velký Meder. 
Tento pobyt je taková třešnička na  dortu 
na  závěr našeho školního roku. Všichni 
jsme se moc těšili a zároveň byli zvědaví.
Čekaly nás 4 dny strávené v krásném pro-
středí, děti si mohly v bazénech o  teplotě 
38°C odpočinout a  relaxovat, v  dětském 
bazénu si zadovádět, což jsme také splnili, 
zacvičit si aquaerobic, sjíždět tobogány, 
popřípadě si uvolnit tělo ve vířivce. V are-
álu lázní využily spoustu dalších možností. 
Naši žáčci tak měli možnost zregenerovat 
svůj organizmus. To je prioritou termální 
léčivé vody, neboť má blahodárné účinky 
na  pohybové ústrojí, kloubová onemoc-
nění a svalovou únavu. 
Poděkování posíláme také dopravní firmě 
„ŠORM BUS“ a  panu řidiči Aleši Mráčkovi. 
Nejen za dopravu, ale i za dny, které s námi 
trávil.
Tedy hurá vstříc prázdninám ... a v plné síle. 
Budeme se těšit na další školní rok.

Petra Teuberová
Základní škola speciální a praktická škola DČCE

Vrchlabí 
odloučené pracoviště Dvůr Králové nad Labem

Společné oslavy dětí a seniorů
V úterý 13. 5. 2014 navštívila třída Kočiček 
z mateřské školy Elišky Krásnohorské neda-
leký dům s  pečovatelskou službou. Děti 
si pod vedením svých učitelek připravily 
krátké pásmo, kterým zpestřily obyvate-
lům DPS oslavy Dne matek.
Po krátkém přivítání a úvodním slovu paní 
ředitelky Mgr.  Marcely Hauke zahájily své 
vystoupení básničkou: 
        „My jsme třída Kočičky,
      a jsme hodné dětičky.
      Máme se moc rádi,
    vždyť jsme kamarádi.“
Poté následovaly písničky, další básničky, 
pohybové hry a  veselé tanečky. Vše bylo 
zakončeno předáním pěkných přáníček, 
která pro seniory vyrobily starší děti ze 
třídy Opiček a Medvídků.   
Našim dětem se vystoupení velmi poda-
řilo. Podaly moc pěkné výkony, za  které 
byly odměněny milými úsměvy  a  potles-
kem. Každá naše Kočička si kromě hezkého 
zážitku odnesla i balíček dobrot.     
Za  rok se budeme opět těšit na  setkání 
s babičkami i dědečky. 

J. Nápravníková, K. Suchá
třídní učitelky

Den dětí v Dětském centru  
ve Dvoře Králové nad Labem
Jako každý rok tak i  letos odjely naše 
děti na  dětský den do  Kopidlna. Den dětí 
pořádala tamní střední zahradnická škola. 
Kvůli nepřízni počasí se akce konala v tělo-
cvičně. Děti procházely jednotlivými sta-
novišti, kde plnily úkoly, za něž pak dostaly 
odměnu, ať již ve  formě sladkostí nebo 
drobných hraček. Po  dopoledním vysílení 
na děti čekal vydatný oběd, po němž una-
veny ale plny dojmů jely zpět do  našeho 
zařízení.

Mgr. Veronika Pourová
sociální pracovnice DC

Úspěšné přijímací řízení na gymnáziu 

Poutník Petr Hirsch navštívil ZŠ Podharť

Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady
Cesta školních atletů za pohárem      
Sportovci ze ZŠ Schulzovy sady po roce dokázali, 
že patří v atletice k předním ve městě i okrese. 
Zahajovacím atletickým mítinkem, který prověřil 
naše mladé borce, byl Pohár rozhlasu. V okrsko-
vém kole uspěla nominovaná družstva ve všech 
čtyřech kategoriích a  po  krásných soubojích 
s  ostatními atlety Královédvorska po  zásluze 
postoupila do  okresního kola. Tento závod 
z části ovlivnilo nepříznivé počasí, zejména silný 
vítr, který omezoval vytváření osobních rekordů. 
Holky a  kluci z  naší školy předvedli za  nepřejí-
cího počasí ve svých disciplínách obdivuhodné 
výkony. V  konečném zúčtování týmů dosáhli 
ve  všech kategoriích na  stupně vítězů a  získali 
po  zásluze čtyři bronzové medaile z  okresního 
kola.
Netrvalo dlouho a naši atleti se utkali o prestižní 
Pohár radnice města Dvora Králové n. L. Před 
samotným závodem bylo ve vzduchu cítit určité 
očekávání, protože krásný zlatý pohár pro vítěze 
je putovní a  shodou okolností se loni zabydlel 
v  ředitelně ZŠ Schulzovy sady. V  půli atletic-
kého klání se díky několika osobním rekordům 
našich svěřenců podařilo dostat na  průběžné 
první místo. V samotném závěru se týmu vyda-
řila i smíšená štafeta, kterou symbolicky vyhrál, 
a  mohl si odnést ze stupně vítězů kromě slad-
kého dortu ještě sladší pocit vítězství a zmiňo-
vaný putovní pohár pro nejlepší atletický tým 
Dvora Králové. V letošním již 6. ročníku soutěže 
obhájili naši atleti Pohár radnice popáté v řadě.

Mgr. Miroslav Přichystal

Žáci ZŠ Schulzovy sady se učí 
s Hasíkem 
Víte, kdo je to Hasík? Malý zelený dráček – mas-
kot preventivně výchovného programu v oblasti 
požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Do naší 
školy ho v  dubnu a  v  květnu přivezli vyškolení 
instruktoři Hasičského záchranného sboru Krá-
lovéhradeckého kraje – kpt.  Ing. Jitka Paťavová 
a nstrž. Jan Dressler. 
Pod jejich vedením se školáci hravou formou 
učili, jak se chránit v případě ohrožení požárem, 
co dělat, když by na  nich hořelo oblečení, jak 
správně přivolat pomoc, kdy se smí využít čísla 
tísňového volání, kde všude na  ně doma číhá 
nebezpečí požáru, co je to varovný signál, který 
oheň je zlý a  který dobrý, jak spolupracovat 
s  hasiči. To vše zvládli školáci ve  dvou lekcích. 
Na  závěr byli vždy přezkoušeni a  odměněni. 
Každý žák si navíc domů odnesl informační 
samolepku, aby na  životně důležité informace 
nezapomněl a případně i poučil své rodiče.
Nejdříve tento program absolvovali žáci 7. C 
a  7. D, poté proškolením prošli i  všichni žáčci 
druhých tříd. Některé třídy následně program 
doplnily návštěvou stanice Hasičského sboru 
ve Dvoře Králové nad Labem.
Program se ve  všech třídách vydařil a  přinesl 
pozitivní ohlasy dětí. Proto byla s kpt. Ing. Paťa-
vovou dohodnuta spolupráce i pro příští školní 
rok. Velice děkujeme.

 Mgr. Věra Hrušková, Mgr. Diana Kotová
učitelé ZŠ Schulzovy sady

Přijímací řízení na našem gymnáziu bylo vyvrcho-
lením náročného období, v  němž se za  pomoci 
rodičů, občanů města, místních podnikatelů 
a později i vedení města podařilo zachovat samo-
statnost školy a šestileté studium.

V  současné době máme do  čtyřletého studia  
30 přijatých žáků, tj. plnou kapacitu. Podobně je 
tomu na okolních gymnáziích.
V  šestiletém studiu máme potvrzeno 24 přija-
tých, což je vzhledem ke slabšímu populačnímu 
ročníku velmi dobrý výsledek. Výsledky přijíma-
cího řízení ostatních gymnázií v regionu v pře-
hledu (čtyřleté/víceleté) jsou následující: 
Jaroměř  (30/30), Hořice (0/29), Hostinné 
(0/25), Jičín (30/30), Náchod (30/30), Nová Paka                  
(30/23), Nový Bydžov (30/24), Trutnov (30/30). 
Potvrdilo se, že zájem o  víceletá gymnázia je 
vysoký a  nebýt úsilí o  jeho zrušení ve  Dvoře 

Králové nad Labem, zcela jistě bychom celou 
třídu 30 žáků též naplnili. 
Pevně věříme, že i vzhledem k dalším změnám 
(např. díky větší otevřenosti vůči veřejnosti, lepší 
spolupráci se základními školami) zájem o naši 
školu dále poroste. Významně jsme rozšířili 
nabídku atraktivních předmětů, zejména cizích 
jazyků, kdy od  příštího školního roku budou 
studenti v rámci volitelných bloků moci studo-
vat tři cizí jazyky, nabídku studia cizích jazyků 
jsme rozšířili o španělštinu, navýšili jsme v rámci 
bloků volitelných předmětů rozsah výuky mate-
matiky, chemie, biologie a  fyziky a  společen-
skovědních předmětů. Jsme si vědomi toho, že 
zvýšení prestiže školy pomůžeme nejvíce neu-
stálým zlepšováním kvality výuky a zvyšováním 
kvalifikace vyučujících.

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

Obsah pojmu poutník bude pro většinu dětí  
2. stupně naší školy po pátečním dopoledni už 
jistě srozumitelný, neboť vyprávění, kterému 
byly děti přítomny, oslovilo řadu srdcí. Se zau-
jetím hltaly každé slovo osobních zážitků mla-
dého, a přesto zkušenostmi tolik obohaceného 
člověka, který, ač povolání informatik, dokázal, 
že technické a  logické myšlení vůbec nemusí 
odporovat rozvoji duchovního pohledu na svět 
kolem sebe. Po  téměř dvouhodinovém promí-
tání, obohaceném o zážitky z tradic a povah růz-
ných národů, jsme s ním prošli celou 16 000 km 
dlouhou pouť s  karimatkou a  batohem 

na zádech, kterou se rozhodl bez dlouhých pří-
prav v roce 2010 absolvovat.  
Dne 30. 5. 2014 jsme společně s  tímto poutní-
kem před naší školou zasadili první strom míru, 
který se stal symbolickým počátkem další jeho 
pouti, tentokrát na  sever. Popřáli jsme poutní-
kovi hodně štěstí na nové cestě a zároveň se roz-
hodli, že jej díky moderní technologii budeme 
na  této cestě společně provázet, sledovat 
a zaznamenávat si jeho úspěchy v našem novém 
školním projektu. 
Tak tedy, hodně štěstí a držíme pěsti!

Mgr. Stanislava Vojtíšková, vedení ZŠ Podharť
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SKAUTSKÉ STŘEDISKO HLáSÍ:
V  sobotu 24. 5. proběhlo 
krajské kolo Závodu vlčat 
a  světlušek, kterého se 
zúčastnila i  naše hlídka 
světlušek, která zvítězila 
v  kole okresním. Závod 
proběhl na  Pavlátově 
louce v  Novém Městě nad Metují. Moti-
vem závodu byly řecké báje – Boj o Olymp. 
Celkem 26 hlídek světlušek a  vlčat plnilo 
podobné úkoly ze zdravovědy, pozná-
vání přírody, logického myšlení, orientace 
v terénu, řešily problémové situace, změřily 
fyzickou zdatnost, svou zručnost i kuchař-
ské dovednosti a  schopnost vyhledávat 
informace. Úkoly byly ale o poznání nároč-
nější, než v  okresním kole. I  když počasí 
závodníkům moc nepřálo, dvě bouřky 
a  jedno krupobití doprovázelo celý den 
hlídky při plnění úkolů.

I  tak nepříznivé počasí nezabránilo našim 
děvčatům ve  výborném výkonu a  v  silné 
konkurenci obsadily celkové 5. místo.
V  této době právě začal náš první tábor 
vlčat a  světlušek na  našem tábořišti 
na  Kateřině. Tábor je pro děti završením 
celoroční oddílové práce.  Děti zde zažívají 
na  vlastní kůži tábornická dobrodružství 
– spí ve  stanech, hlídají v  noci svůj tábor, 
pomáhají v kuchyni, hrají hry apod.  
Na  přelomu července a  srpna bude také 
probíhat společný tábor třetího a druhého 
oddílu na tábořisti v Kalu u Pecky.

Ing. Martin Stránský

Dětský den v Lipnici
Letos připadlo pořádání zábavného odpo-
ledne na  sobotu 31. 5. 2014. V  Lipnici se 
tato tradice drží již spoustu let, ale jsou to 
právě tři roky, co se akce konala pod zášti-
tou TJ Sokol Lipnice. 
Program a  jednotlivé atrakce jsme pro 
všechny připravovali již dlouhé týdny pře-
dem. Velice nám pomohla paní ředitelka 
DDM Jednička Mgr.  Iveta Hanušová, která 
nám poradila s výběrem vhodných atrakcí 
a  ještě nám k  tomu zapůjčila některé 
pomůcky.  
Věříme, že si zde každý našel něco zajíma-
vého pro sebe, dobře se pobavil a možná 
si i  odpočinul. Na  akci finančně přispělo 
Město Dvůr Králové nad Labem a spousta 
štědrých sponzorů z  řad podnikatelů. 
Za finanční a věcné dary moc děkujeme! 
Členové TJ Sokol Lipnice pro všechny celou 
akci nezištně zorganizovali a  aktivně se 
podíleli na celém odpoledni. Patří jim za to 
velký dík a  myslím, že je velkým štěstím, 
mít kolem sebe takovou partu bezva lidí...

Ing. Tereza Slezáková
TJ Sokol Lipnice

Hned na  začátku školního roku jsme se vypravili 
na  pěkný výlet do  Jičína – města pohádek. Děti 
se seznámily s  Rumcajsem, Mankou i  Cipískem 
a čekala nás spousta úkolů, soutěží a představení.

Celý podzim nám přichystal mnoho zajímavých 
akcí – divadelní a hudební vystoupení v Hankově 
domě nebo výlet do  zoo na  výstavu dýní vyro-
bených dětmi. Od  září do  prosince se předško-
láci účastnili předplaveckého výcviku v Hořicích. 
Úspěšně jsme se zapojili také do výtvarných sou-
těží - předškolní děti obsadily první místo!
Začátkem prosince nechyběla mikulášská 
nadílka a  s  příchodem zimy tu bylo očekávání 
prvních sněhových vloček. I  když jich letos 
nebylo mnoho, Ježíšek k nám do MŠ dorazil. Přilá-
kala ho vůně upečeného cukroví, vánoční koledy 
a hodné děti před vánočním stromečkem.
V  zimních měsících měly děti možnost cho-
dit do solné jeskyně, v místní pekárně poznaly 
tajemství pečení chleba a mnoho dalšího.
Předškolním dětem se přiblížil zápis do prvních 

tříd. Proto jsme navštívili některé základní školy, 
kde děti mohly zažít průběh celé vyučovací 
hodiny a také se aktivně zapojit. 
Zima nám utekla a  příchod jara jsme oslavili 
vynášením Morany.  První pěkné počasí vylákalo 
děti na  školní zahradu – ať už na  trampolínu, 
pískoviště nebo tříkolky. Podle možností jsme 
podnikali výlety po okolí – na nedaleké letiště, 
farmu s ukázkou hospodářských zvířat, do Lázní 
pod Zvičinou a na mnoho dalších míst.
Dětmi oblíbená byla ukázka práce s  nejrůzněj-
šími dravci, které mezi nás vzal jejich odborný 
chovatel. O  několik týdnů později jsme pro 
změnu přivítali policistu s  jeho vycvičenými 
policejními psy. 
Dětský den jsme oslavili zmrzlinou a  kresbou 
dětí na  chodníku před mateřskou školou. Nyní 
již nás čeká loučení s předškoláky, kteří v MŠ pře-
spí, a my jim všem popřejeme hodně úspěchů 
do školních let.

Markéta Podrazilová, Pavla Otradovská
MŠ Slunečná 2 

Od podzimu do léta v MŠ Slunečná 2

Stalo se už tradicí, že každý rok v květnu probíhá 
na  naší škole „Týden otevřených dveří“, který je 
vždy spojený s přijímáním nových žáků.

Byli jsme mile překvapeni, jaký zájem je o výuku 
na  naší škole.  Do  hudebního oboru se přišlo 
přihlásit 82 žáků,  z  toho bylo přijato 43 nových 
zájemců.  Do  výtvarného oboru se letos hlásilo 
28 uchazečů. Po talentové zkoušce bylo přijato 15 
žáků. Z celkového počtu přihlášených 36 zájemců 
do tanečního oboru jich bylo přijato 16. Do  lite-
rárně dramatického oboru se přijalo 8 žáků z 14 

přihlášených. Je nám vždy velmi líto, když musíme 
některé zájemce odmítat. Kapacita naší školy je 
540 žáků z toho má výtvarný obor 120 žáků, lite-
rárně dramatický obor 25 žáků, taneční obor 120 
žáků a hudební obor má celkem 275 žáků. Nepři-
jatí zájemci do  vybraných oborů nemusí hned 
ztrácet hlavu. Pokud vykonali úspěšně talento-
vou zkoušku, jsou vedeni v databázi nepřijatých 
žáků a  při uvolněném místě  jsou kontaktováni 
zákonní zástupci uchazečů.

Matušková Vladimíra, Dis. 
vedoucí hudebního oboru

O studium na ZUŠ R. A. Dvorského je zájem

Ani tento školní rok jsme se neomezili pouze 
na  vyučování. Školní život je podstatně pestřejší. 
Žáci se účastní pravidelně akcí, které pro ně připra-
vují jejich učitelé a různé organizace. Úspěšní jsou 
ve sportu i vědomostních soutěžích.

V  basketbalu byli starší chlapci 4. v  okresním 
kole, florbal jsme dotáhli až do  kola krajského 
(mladší dívky 4. místo, mladší chlapci místo 3.) 
Dařilo se i  v  atletice. Podharťská laťka přinesla 
vynijající 1. místo Jáchymu Váhalovi a  Báře 
Hajnyšové, 2. skončil Matyáš Bujárek a 3. místa 
obsadily Michaela Seidenglancová a  Veronika 
Dostálová. Pohár rozhlasu dotáhly mladší dívky 
až do krajského kola, kde skončily čtvrté (složení 
družstva: A. Sováková, N. Sováková, B. Hajny-
šová, J. Černá, A. Blažková, D. Kopcha, S. Cibul-
ková, M. Seidenglancová). Pohár radnice byl 
úspěšný pro smíšené družstvo, které obsadilo 
3. místo.
Sportovně zaměřené jsou i kurzy v jednotlivých 
ročnících. Šesťáci provozovali turistiku, sed-
mičky tradičně lyžovaly, osmé třídy se věnovaly 
cyklistice, devítka sjížděla Vltavu.
Ve  vědomostních soutěžích jsme získali také 
zajímavá ocenění. Úspěšná byla pro naši školu  
především jazyková klání. V okresním kole sou-
těže v  anglické konverzaci jsme díky R. Ham-
šíkovi (7. A) získali 1. místo a L. Hojný (8. A) byl 
ve  své kategorii pátý. I  německý jazyk má svůj 
vavřín – 3. místo T. Černého (9. A) v okresním kole 

Olympiády v  německém jazyce je jistě úspěch. 
I obecně problematická matematika se dočkala 
pěkných výsledků v  okresním kole olympiády: 
D. Totka (6. A) skončil 4.–5., R. Hamšík (7. A) 4.–6.,  
J. Šturm (8. B) 7.–9. a N. Jačková (9. A) byla sedmá. 
Žáci si také vyzkoušeli olympiádu zeměpisnou 
a chemickou. Chemici se zúčastnili i Vánočního 
a Velikonočního chemického turnaje (2. místo). 
Netradiční soutěž IT-slot se konala v  Praze a  
O. Horák (9. A) si z celorepublikového finálového 
klání přivezl pěkné 13. místo. Ani přírodovědci 
nezaháleli a v soutěži v poznávání rostlin v DDM 
Jednička se umístili skvěle: 2. místo K. Krčmář  
(6. A) a Martin Rulf (7. B) a 3. místo D. Totka (6. A).
Tradičně se naše škola účastní celé řady výtvar-
ných soutěží a  i  v  nich jsou naši žáci úspěšní. 
Celorepubliková soutěž Zvíře není věc nám při-
nesla 1. místo zásluhou V. Hlavy (8. A) a 3. místo 
díky kolektivu výtvarníků ze 6. B. V celorepubli-
kové výtvarné soutěži Mladý návrhář jsme zví-
tězili (již potřetí) dílem T. Klimešové (8. B) a ještě 
jsme získali 3. místo s kolekcí návrhů ETNO, kte-
rou vytvořili žáci 8. A. I v soutěžích vyhlášených 
DDM Jednička máme pěkné výsledky: Barevný 
podzim – 1. místo M. Rulf (7. B), Dotek andělů – 
1. místo N. Hynková a E. Kulinová (6. B), 1. místo 
M. Bujárek (7. B) a  čestné uznání M. Rulf (7. B), 
Dopis Zemi – 1. místo kolektiv 6. B.
Přejeme všem žákům i  učitelům klidné prázd-
niny a po nich se opět dáme společně do práce.

Učitelé II. stupně ZŠ Strž

Školní rok 2013/14 na II. stupni ve Strži
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Královédvorští tanečníci z ADG 
jsou dvojnásobní mistři ČR 
v pom pom dance
V  sobotu 14. května se konalo v  České 
Lípě mistrovství České republiky v  pom 
pom dance. Angeles Dance Group vyra-
zilo na  toto klání obhajovat loňské první 
místo v dětské kategorii a  s předsevzetím 
zlepšit juniorské druhé místo. Na  místě 
byla výborná atmosféra, na  které jsme se 
velkou měrou také podíleli :-)). Výhodou 
bylo, že jsme v soutěži měli dva týmy a ty 
se navzájem úžasně povzbuzovaly. První 
byla na  řadě juniorská kategorie se sklad-
bou EINS, ZWEI, POLIZEI a děvčatům patří 
velká pochvala za  perfektní výkon. V  dět-
ské kategorii byla obrovská konkurence 
a  vůbec jsme si nebyli jisti, jak dopad-
neme. Vše bylo o  to napínavější, že jsme 
čekali na opožděné soupeřky, které uvízly 
ve  vlaku. Vše nakonec dobře dopadlo 
a  mohlo se začít. Jako druhé v  pořadí 
šly na  řadu naše „naděje“ s  choreografií 
ŠMOULOVANÁ. Vyhecovali jsme je maxi-
málně a  za  vydatného fandění předvedly 
tanec plný radosti, úsměvů a  nasazení. 
A  pak nastalo dlouhé čekání na  výsledky. 
Nervozita při vyhlašování by se dala krá-
jet. A  pak to přišlo: oba týmy jsou mistry 
české republiky v pom pom dance! Radost 
byla obrovská a  oběma týmům zazněla 
hymna České republiky, což byl velmi 
silný zážitek pro všechny. Největší odmě-
nou pro vedoucí a  rodiče bylo to, že oba 
týmy si tanec maximálně užívaly a o to jde 
především.
Děkujeme všem, co nás letos podporo-
vali a  už se těšte na  příští rok, na  nové 
choreografie a  na  další naše vystoupení. 
DĚKUJEME.

Angeles Dance Group
partner TJ Sokol

Krkonošské cyklobusy  
i pro Dvoráky
Přímá linka krkonošského cyklobusu 
z Hradce Králové do Vrchlabí je v provozu 
od 28. 6. 2014 do konce letních prázdnin – 
vždy ve čtvrtek a v sobotu. 
Nastoupit ve Dvoře do něj můžete na auto-
busovém nádraží ve  zmíněných dnech 
v  8:00 hod., v  9:05 jste ve  Vrchlabí a  zde 
můžete pokračovat dále do Krkonoš nebo 
si sjet zpátky na kole do Dvora. Na Zvičinu 
vyjíždí autobus ze Dvora v  10:45. Samo-
zřejmě můžete využít i  cyklobus jedoucí 
na druhou stranu – např. do Kuksu a potom 
dále pokračovat po cyklostezce do Hradce 
Králové a cyklobusem večer zpátky. 
Jízdní řády krkonošských cyklobusů najdete 
na: www.krkonose.eu/cs/cyklobusy.

Ing. Kateřina Sekyrková
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V sobotu 14. června 2014 se v Pardubicích konal 
již 8. ročník závodů dračích lodí. Přes 2 tisíce let 
stará tradice pádlování na dračích lodích pochází 
ze starověké Číny. Lodě odvozené od boha vod 
– draka – jsou 12,5 metrů dlouhé a  pojmou 
dvacet pádlujících – 10 nalevo a  10 napravo. 
Na  konečných dvaadvacet členů posádky je 
pak doplní kormidelník stojící na  zádi a  bube-
ník sedící na vysoké stolici vpředu, který údery 
do  koženého bubnu udává rytmus pádlování. 
Přídě a  zádě lodí zdobí vyřezávaná dračí hlava 
a ocas. 
Ptáte se, proč tyto řádky čtete v Novinách krá-
lovédvorské radnice? Odpověď je jednoduchá, 

už pošesté se těchto závodů zúčastnila krá-
lovédvorská ženská posádka s  romantickým 
názvem „Dračí žrádlo“. V  letošním roce se 
do  závodu přihlásilo celkem 6 ženských posá-
dek. Dračí žrádlo se  dostalo do  finálové roz-
jížďky, kde skončilo na  pěkném 2. místě. Celá 
posádka se shodla, že má ještě dostatek sil 
a  přihlásila se i  na  závod na  1 km dlouhé trati. 
Tento závod letos absolvovala poprvé a skončila 
na druhém místě. 
Velká gratulace naší posádce a  hodně štěstí 
v příštím závodě.

Mgr. Alexandra Jiřičková

V  sobotu 24. 5. se v  Praze na  Žižkově konal  
3. závod Českého a Žákovského poháru. Výbor-
ného umístění dosáhl v  Žákovském poháru  
J. Drtina, který z kvalifikace postoupil na druhém 
místě. Ve  finále dostal za  svoji sestavu o  1 bod 
méně než v kvalifikaci a skončil na 4. místě. 
Druhý den se ve  stejné tělocvičně konal 
Přebor ČOS, kterého se mohou zúčastnit 
i  závodníci oddílů, kteří nejsou v  ČOS. Titul 
Přeborník ČOS mladších žáků si vybojoval náš 
závodník E. Motal. Ve  starších žácích obsadil  
J. Drtina 2. místo. Ve starších žákyních si z našich 
děvčat nejlépe vedla K. Vognarová, která obsadila  
5. místo, A. Trníková získala 7. místo. 
V sobotu 31. 5. se v Praze v Tyršově domě konal 
Český závod věkových skupin. Zde v  jednot-
livcích opět výborně zaskákal E. Motal, který 
v kategorii 9–10 let zvítězil v kvalifikaci. Ve finá-
lovém závodě sice dostal ještě o  2 body více 
než v kvalifikaci, ale na první místo to nestačilo, 
a  tak Erik skončil na  2. místě se ztrátou 0,05 b. 
na vítěze. V kategorii dívek 11–12 let opět nej-
lépe zaskákala K. Vognarová, která obsadila  
10. místo. Naše závodnice P.  Hofmanová se 
v kategorii dívek 13–14 let umístila na 9. místě.
V synchronních dvojicích dívek 11–12 let začala 
naše dvojice Vosáhlová–Trníková výborně, 
za synchronnost v povinné sestavě obdržela tato 

dvojice známku 9.7, což byla nejvyšší známka 
ze všech dvojic, v  kvalifikaci obsadila 2. místo. 
Ve finále také zaskákaly dobře a obsadily 3. místo. 
V synchronních dvojicích 13–14 let obsadila dvo-
jice Hofmanová–Vognarová také 3. místo.

Jaromír Bek 
TJ Sokol Dvůr Král. n. L., oddíl trampolín

Místní skokani na trampolíně opět úspěšní

Trenéři oddílu trampolín a jejich úspěšní svěřenci. 
Zleva: Jaromír Bek, Erik Motal, Josef Drtina, Josef 
Jiráček. Foto: D. Motalová

Závěrečná akademie v Jedničce – 31.05.2014
Poslední květnové páteční odpoledne patřilo 
v  Jedničce již tradičně nejen oslavám dne dětí, 
ale zároveň také závěrečné akademii. 
Na  ní se sešla nejen velká spousta účastníků 
kroužků a jejich rodičů, ale také diváků z řad veřej-
nosti. V  bezmála dvouhodinovém programu se 
tančilo, zpívalo, hrálo divadlo, šermovalo a cvičila 
zumba. Slyšeli jsme hru na kytaru i na piáno, viděli 
a  slyšeli básničky a  písničky v  angličtině nebo 
francouzštině. V  celé Jedničce byly instalovány 

práce z  rukodělných a  výtvarných kroužků, jako 
jsou keramiky, Pastelka, Kutílek, tiffany, paličko-
vání, dřeváček a  další. Novinkou byla videopre-
zentace ze zájmové činnosti provázená slovem 
malých moderátorů, která se po celou dobu akce 
promítala ve vestibulu DDM. Děkujeme za krásná 
vystoupení všem dětem, které se akademie 
zúčastnily, rodičům za  příjemnou atmosféru 
a podporu, kterou nám celoročně věnují. 

Sylvie Černotová, DiS.

Královédvorské „Dračí žrádlo“ obsadilo 
2. místo v závodě dračích lodí
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V pondělí 2. června 2014 bylo v Trutnově uspořádáno mistrovství Evropy v silových dis-
ciplínách. V  silové disciplíně Deadlift (mrtvý tah) se soutěže zúčastnil královédvorák ze 
Žirče Jaroslav Tomanec. Ve své kategorii M 71 a váhové kategorii 82,5 kg se stal výkonem 
147,5 kg mistrem Evropy. Kromě toho svým výkonem vytvořil nejen evropský, ale také svě-
tový rekord této kategorie.  Gratulujeme!  Foto: Václav Bartoška

Slavnostní předání osvědčení o absolvování studia královédvorským studentům Astrono-
mie v rámci U3V proběhlo 21. května za účasti pracovníků univerzity, města Dvůr Králové, 
knihovny Slavoj, občanského sdružení Krkonoše a Podkrkonoší a královehradeckého roz-
hlasu. Více o tomto studiu čtěte na str. 4. Foto: archiv knihovny 

Už jste někdy v  lese potkali Pata a  Mata s  rozbitým autem? Loni měli na  pohádkovém 
putování s  DDM Jednička rozbité kolo a  příští rok chystají přistání raketou. Budou jistě 
i  příště potřebovat pomoc! Pětikilometrová trať vedoucí v  sobotu 7. června lesem nad 
nemocnicí byla v parném dni skvělým výletem nejen pro děti. Foto: K. Sekyrková

Vždy v neděli – 8. a 15. června – se jely závody na horských kolech pro děti, které organizuje 
cyklistický klub Carla.Kupkolo. Organizátoři připravili zajímavé tratě v  lese nad nemocnicí 
i v Schulzových sadech. Jízdu si tak užili nejen ti nejmenší začínající cyklisté, ale i zkušení juni-
orští závodníci. Foto: K. Sekyrková

Městské muzeum ve  Dvoře Králové nad Labem připravilo výstavu Ve  spárech války. 
Na vernisáži se ve čtvrtek 19. června pojídaly makové buchty, ve válečném stanu nalé-
vala bramborová polévka – vše v duchu 100. výročí zahájení první světové války. Výstava 
potrvá do 28. září 2014. Foto: K.  Mládková

Letošního 18. ročníku mezinárodního závodu historických závodních motocyklů 
a  sidecarů Královédvorský okruh se ve  dnech 21.–22. 6. 2014 účastnil rekordní počet 
závodníků – 241 sólo jezdců a 21 sidecar. Foto: J Zahradník

Dne 8. června 2014 vyhrála královédvorská hráčka Eliška Jansová (na fotce 1. zprava) v kon-
kurenci 30 tenistů Východočeský přebor v babytenise ve Vysokém Mýtě. Gratulujeme!

Foto: archiv E. Jansové

V sobotu 14. června proběhly oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Ver-
dek na louce za horní dřevěnou lávkou přes Labe. Součástí oslav byly i pro diváky atrak-
tivní ukázky zásahu hasičů – např. hašení hořícího auta a vyprošťování člověka zaklíně-
ného v autě.  Foto: K. Sekyrková


