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Pozvánka na zastupitelstvo
Zveme tímto širokou veřejnost na  zase-
dání Zastupitelstva města Dvůr Krá-
lové nad Labem, které se koná v  úterý  
10. března od 16:00 hod. v sále Hankova 
domu. Pokud nemáte možnost se zasedání 
zúčastnit osobně, můžete si poslechnout 
audiozáznam z  tohoto zasedání na  webu 
www.dvurkralove.cz.

Sobotní trhy na náměstí TGM 
Všeobecné trhy se budou konat na 
náměstí TGM jednou za 14 dní od 8 do 12 
hodin počínaje sobotou 28. března 2015. 
Předmětem prodeje bude textilní zboží, 
bytové doplňky a dekorace, kožená galan-
terie, keramika, bižuterie, dřevěné hračky, 
domácí potřeby, zelenina, cukrovinky, 
koření a další.

Městské informační centrum 
získalo certifikát Českého 
systému kvality služeb (ČSKS)
M ě s t s k é 
i n f o r m a č n í 
centrum má 
za sebou další 
z  úspěšných 
kroků, které 
zvyšují kva-
litu služeb. 
Podařilo se nám získat certifikát Českého 
systému kvality služeb prvního stupně, což 
je dobrovolný inovativní nástroj, který sys-
tematickým způsobem pomáhá ke zlepšo-
vání kvality služeb organizacím v  oblasti 
cestovního ruchu a navazujících službách. 
Smyslem tohoto programu je poznání 
potřeb zákazníka, na jehož základě dochází 
ke  zvyšování kvality. Jelikož má certifikát 
omezenou platnost, bude našim cílem 
na kvalitě služeb dále pracovat, abychom si 
certifikát udrželi.

Jana Mikysková
  městské informační centrum
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Návštěva prezidenta ve Dvoře Králové n. L. 

Ve čtvrtek 19. února 2015 navštívil Dvůr Králové 
nad Labem prezident Miloš Zeman. Součástí 
programu jeho návštěvy bylo kromě exkurze 
ve výrobních prostorech společnosti JUTA, a. s., 
také krátké sezení se zastupiteli města v  zase-
dací místnosti městského úřadu a  veřejná dis-
kuze s  občany v  sále Hankova domu. Ačkoliv 
datum (jarní prázdniny) ani čas (12:40 hod.) 
určený veřejné diskuzi nebyly příliš nakloněny 
časovým možnostem většiny lidí, sál Hankova 
domu byl zcela zaplněn. Vznesené dotazy 
občanů se týkaly problémů místních sdružení 
(betlémáři), mezinárodních vztahů (návštěva 
prezidenta v  Číně) i  odpovědnosti poslanců. 
Nakonec starosta města Jan Jarolím předal panu 
prezidentovi dárkové koše obsahující výrobky 
z  Podkrkonoší. Pan prezident uvítal kromě 

pochutin i ručně dělané vánoční ozdoby, které 
plánuje pověsit na  stromeček v  Lánech. Celá 
návštěva proběhla  v klidu a bez incidentů.  

Text a horní foto:  Ing. Kateřina Sekyrková
Foto:  Aleš Petruška, Královéhradecký kraj
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Prodej pozemků k výstavbě 
rodinných domů
Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 
k  prodeji formou obálkové metody 
pozemky pro výstavbu rodinných domů 
včetně technické infrastruktury v  lokalitě 
Alešova. Jedná se o  pozemkové parcely 
č. 1984/10 o  výměře 437 m2, č. 2004/4 
o  výměře 688 m2, č. 2004/16 o  výměře 
417 m2, všechny v  katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem. Přesné pod-
mínky prodeje pozemků jsou dle zveřej-
nění na elektronické i fyzické úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 
(č. 13/2015). 
Označené obálky v souladu se zveřejněním 
je nutné podat nejpozději 16. března 2015 
do  17:00 hodin na  podatelnu Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem.

Marie Kadrmasová, referentka odboru RISM

Pronájem nebytového prostoru 
a garáže 
Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 
k pronájmu:
• nebytový prostor č. 7 v č. p. 40 na náměstí 

T. G. Masaryka ve  Dvoře Králové nad 
Labem, výměra 56,80 m2, (zadní vchod).  
Minimální cena: 800 Kč/m2/rok.

• garáž č. 2 v č. p. 1296 v ulici Komenského 
ve  Dvoře Králové n. L., výměra 11 m2, 
minimální cena 840 Kč/m2/rok (bez DPH).

Bližší informace na  webových stránkách 
města nebo na  odboru  OEMM, telefon 
499 318 116, Jaroslava Hiltscherová.

Šetření Českého statistického 
úřadu v období 21. února až  
15. května
Český statistický úřad organizuje v roce 2015 
v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších před-
pisů, výběrové šetření o  životních podmín-
kách domácností v České republice – EU-SILC 
2015 (Životní podmínky 2015), které nava-
zuje na předchozí ročníky tohoto šetření.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlou-
hodobě srovnatelné údaje o sociální a eko-
nomické situaci v  celkem 32 evropských 
zemích. Dalším cílem je získat data pro 
výpočet ukazatelů peněžní a  materiální 
chudoby. Šetření se uskuteční na  území 
celé České republiky v  9  924 domácnos-
tech, z nichž 5924 se zúčastnilo šetření již 
v předchozích letech. Všechny domácnosti 
byly do šetření zahrnuty na základě náhod-
ného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v  době od   
21. února do  15. května 2015 prostřed-
nictvím speciálně vyškolených tazatelů. 
Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, 
které mají ve  vybraném bytě obvyklé 
bydliště. Pracovníci zapojeni do  šetření 
se budou prokazovat průkazem tazatele 
a  příslušným pověřením, které ve  spojení 
s občanským průkazem opravňují k prove-
dení šetření Životní podmínky 2015 a které 
jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průka-
zem zaměstnance ČSÚ. 
Případné dotazy: Krajská správa ČSÚ 
v  Hradci Králové, pracovnice pověřená 
řízením šetření Životní podmínky 2015 
– Ing.  Jitka Kaňuková, tel: 732  349  424, 
494 762 325.

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katas-
trální pracoviště Trutnov, oznámil podle § 40 odst. 
3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, 
a  podle § 55 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o  katastru 
nemovitostí, že v katastrálních územích Žireč ves, 
Žireč Městys, Žirecká Podstráň obce Dvůr Krá-
lové nad Labem bude obnoven katastrální operát 
přepracováním do digitální podoby.

Obnova katastrálního operátu se provádí 
postupně na  celém území České republiky 
a  je vyvolána potřebou vést katastrální mapu 
i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální 
(počítačové) podobě.
Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena 
vlastnická ani jiná práva k nemovitostem.
V  rámci obnovy katastrálního operátu bylo 
též oznámeno vyhlášení částečné revize kata-
stru nemovitostí, která bude v  k. ú. Žireč Ves 
zahájena dne 26.03.2015 a  potrvá přibližně 
do 01.11.2015, v k. ú. Žireč Městys bude zahájena 

dne 01.04.2015 a potrvá přibližně do 30.06.2016,  
v  k. ú. Žirecká Podstráň bude zahájena 
15.04.2015 a potrvá přibližně do 15.10.2016.

Vlastníci nemovitostí v uvedených katastrálních 
územích a jiní oprávnění se upozorňují na jejich 
povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, 
zejména povinnost
a) zúčastnit se na  výzvu katastrálního úřadu 
jednání,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů 
katastru týkající se jejich nemovitostí, a  to do   
30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, 
která změnu dokládá, nejedná-li se o  listiny, 
které předkládají příslušné orgány veřejné moci 
přímo k zápisu do katastru,
c) na  výzvu předložit ve  stanovené lhůtě pří-
slušné listiny pro zápis do katastru.

Marie Kadrmasová
referentka odboru RISM

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního 
operátu přepracováním souboru 
geodetických informací do digitální podoby

Město Dvůr Králové nad Labem letos připravuje 
investiční akci: „Rekonstrukce mostu v ulici Nedba-
lova ve Dvoře Králové nad Labem“. 

V  současnosti je hotová realizační projektová 
dokumentace a  v  nejbližší době proběhne 
výběrové řízení na  zhotovitele stavby. Náklady 
na rekonstrukci stavby projektant stavby odhadl 
na 5,4 mil. Kč bez DPH. 
Rekonstrukce mostu bude spočívat v nahrazení 
stávajícího mostu novou železobetonovou nos-
nou konstrukcí v místě stávajícího mostu včetně 
přeložky inženýrských sítí. Křídla budou žele-
zobetonová rovnoběžná vpravo a  šikmá vlevo 
doplněna ocelovým zábradlím se svislou výplní.  
Založení mostu bude hlubinné na systému mik-
ropilot. Přechodové oblasti budou provedeny 
bez přechodové desky. Vozovka na mostě bude 
třívrstvá z  asfaltobetonu. V  rámci rekonstrukce 
mostu bude provedena úprava navazující 
části komunikace před a  za  mostem. Umístění 
mostu zohledňuje i  budoucí úpravu křižovatky  
ul. Nedbalova a Vrchlického.  

V  rámci výstavby dojde k  opravě nábřežních 
zdí pod nosnou konstrukcí mostu, zdi budou 
přespárovány a  vyboulené kameny přezděny 
a zdivo bude injektováno. 
Silniční doprava bude po dobu výstavby mostu 
vedena po navržených objízdných trasách. Pěší 
provoz bude po dobu výstavby veden po provi-
zorní lávce.  
Termín zahájení stavebních prací se předpo-
kládá v měsíci dubnu 2015 a termín dokončení 
je v  červenci 2015. O  objízdných trasách sou-
visející s  rekonstrukcí mostu vás budeme včas 
informovat. 
V období rekonstrukce mostu se také každý rok 
koná akce Královédvorský okruh, který v  letoš-
ním roce dozná určitých změn.  O  podrobnos-
tech konání a  průběhu letošního Královédvor-
ského okruhu bude podrobně informovat 
pořadatel akce Oldřich Prokop.   

Ing. Jaroslava Valentová
odbor RISM

Rekonstrukce mostu v ulici 
Nedbalova přes Hartský potok

V  tomto období probíhá zpracování projektové 
dokumentace ke  stavebnímu povolení pro kom-
pletní opravu budovy průmyslové školy. V  minu-
lých dnech proběhlo setkání projektantů, vedení 
školy a  památkářů, neboť budova je památkově 
chráněná. 

Rekonstrukce by měla zahrnovat výměnu – 
rekonstrukci všech oken, opravu fasády, nahra-
zení nepůvodních oken v  laboratořích a  aule.  
Bude provedeno částečné zateplení budovy 

z vnitřní strany a zateplení celé budovy labora-
toří. Měly by se také opravovat podlahy v celém 
prvním nadzemním patře. Další zateplovací 
a  rekonstrukční práce budou probíhat uvnitř 
budovy. Budeme rádi, pokud se rekonstrukce 
celé budovy podaří do roku 2018, kdy bude prů-
myslovka slavit 130 let od  zahájení vyučování 
a bude svolán sjezd absolventů.

Mgr. Petr Vojtěch
ředitel školy

Příprava rekonstrukce budovy bývalé 
textilní průmyslovky ve Dvoře Králové n. L.



2/2015 NoviNy KráLoVéDVorsKé raDnice

3www.dvurkralove.cz

Strategii vzdělávání stačí začít naplňovat Rozšíření Domova sv. Josefa  
v Žirči
V červenci 2014 obdržela Oblastní charita 
Červený Kostelec největší finanční účelově 
vázanou dotaci za  dobu své existence, 
která činí přes 80 mil. Kč. Tyto prostředky 
jsou určeny na  rekonstrukci zbývající 
části bývalého pivovaru a  fary v  areálu 
Domova sv. Josefa. Díky úpravám vznikne 
v  přízemí bývalého pivovaru rehabilitační 
centrum včetně vodoléčby, zázemí pro 
lékaře a  sestry, v  prvním patře jídelna, 
jedno a  dvoulůžkové pokoje pro trvalé 
pobyty klientů s roztroušenou mozkomíšní 
sklerózou (celkem 15 lůžek) a  v  podkroví 
přednáškový sál.  V  bývalé faře v  přízemí 
se počítá s jídelnou, v 1. patře a v podkroví 
vzniknou pokoje pro odlehčovací pobyty, 
celkem 29 lůžek. Výsledkem bude zprovoz-
nění dalších 44 lůžek pro nemocné s  roz-
troušenou sklerózou. Jedná se o  finančně 
velmi náročné akce, které Oblastní charita 
Červený Kostelec bude moci realizovat 
díky obdržené dotaci. 

Jitka Holcová, Oblastní charita Červený Kostelec

Studie revitalizace „náměstíčka“ 
v městské části Žireč
V  průběhu minulého roku byla autor-
ským týmem Ing.  Marka Wajsara zpraco-
vána studie prostoru takzvaného náměs-
tíčka v Žirči. Ta by měla být základem pro 
budoucí uspořádání uvedeného prostran-
ství s cílem vytvořit příjemné prostředí jak 
pro obyvatele Žirče, tak i  pro návštěvníky 
této městské části. Ve  středu 18. února 
2015 se uskutečnilo veřejné projednání 
uvedené studie s občany Žirče.
Bylo dohodnuto, že studie bude umístěna 
na městské webové stránky www.mudk.cz 
(v  sekci „rozvoj města“) s  tím, že občané 
mohou do  15. dubna 2015 podávat své 
připomínky a  náměty buď Osadnímu 
výboru Žireč nebo odboru rozvoje, inves-
tic a  správy majetku zdejšího městského 
úřadu (odbor RISM).  

Ing. Jan Fíla, odbor RISM

využijte služby rozvozu  
knih a CD
Pokud nemáte už doma nic na  čtení, pří-
padně k  poslechu a  nejste z  nějakého 
důvodu schopni dopravit se do  knihovny, 
máte možnost využít služby rozvozu kni-
hovních dokumentů (knih, periodik, CD) až 
k vám do místa bydliště. Tuto službu posky-
tuje Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Krá-
lové nad Labem (MěK Slavoj) zdravotně 
postiženým a  starším občanům už od   
roku 2009. Každý rok je tímto způso-
bem půjčeno registrovaným uživate-
lům, kteří nemohou ze závažných příčin 
využívat služeb knihovny osobně, téměř 
2.000 dokumentů. Službu lze objednat 
na  tel. 499  320  157, 606  531  153 nebo 
přes e-mail knihovna@slavoj.cz. Rozvoz 
je zajišťován knihovnicemi z  oddělení 
pro dospělé čtenáře pravidelně jednou 
měsíčně, vždy první středu v  daném 
měsíci. Data rozvozu v  roce 2015:  
4. března, 1. dubna, 6. května, 3. června,  
1. července, 5. srpna, 2. září, 7. října, 4. listo-
padu, 2. prosince.

Mgr. Marta Staníková, MěK Slavoj

Město Dvůr Králové nad Labem je od  roku 2013 
spolu s  dalšími třemi českými městy zapojeno 
do programu Města vzdělávání. Jeho cílem je pro-
pojit lidi z  různých oblastí, kteří ve  městě usilují 
o  rozvoj vzdělávacích příležitostí. Do  projektu se 
samozřejmě zapojily školy, ale i  kulturní a  nezis-
kové organizace, které ve Dvoře Králové působí. 

Projekt začal analýzou místní situace, následovala 
série setkání lidí, kteří se ve městě vzdělávání věnují, 
a jejich vzájemná výměna názorů na to, jakým smě-
rem soustředit pozornost, aby se postupně zvyšo-
vala kvalita vzdělávání a soužití lidí žijících ve Dvoře 
Králové a okolí. Na základě této diskuze vznikla stra-
tegie vzdělávání pro město. Jako hlavní priority v ní 
byly pojmenovány následující témata: 
1) Spolupráce a  neustálý rozvoj kvality 
ve vzdělávání; 
2)  Otevřenost, tolerance a  rovný přístup 
ve vzdělávání; 
3) Zapojování dospělé populace do  vzdělávání 
a veřejného života. 
Dne 11. září 2014 schválilo strategii vzdělávání 
v navrhovaném znění ještě předchozí zastupitel-
stvo Dvora Králové n. L. – město si tak převzalo 
nad celým procesem koordinační roli. Do té doby 
byly aktivity související s realizací programu orga-
nizovány společností EDUin, o. p.  s., jejíž hlavní 
náplní je moderace debaty o  kvalitě vzdělávání 
na  národní úrovni. Vzhledem k  tomu, že EDUin 
považuje za  významné účastníky debaty o  kva-
litě vzdělávání rovněž zástupce zaměstnavatel-
ské sféry, pořádá v jednotlivých městech setkání 

vzdělavatelů s  podnikateli. Ve  Dvoře Králové se 
toto setkání odehrálo 5. února 2015 v městském 
muzeu. Na setkání, kterého se zúčastnilo přes 30 
lidí, se například řešilo, že mezi školami a firmami 
lze navázat spolupráci v oblasti exkurzí, aby děti 
věděly, co a  proč mohou studovat. Zároveň tak 
lze podpořit i zájem žáků o to, co se ve Dvoře Krá-
lové děje. Může se jednat o stáže i „ochutnávky“ 
činností v praxi, protože problém je, že aktuálně 
chodí do školy převážně jenom „hlava“, dítě vět-
šinou nemá možnost uplatnit jiné dovednosti 
(např. manuální). Díky diskusi tří dvorských pod-
nikatelů na setkání, které se konalo pro zástupce 
podnikatelské sféry ze zapojených čtyř měst v lis-
topadu ve Žďáru n. S., se podařilo domluvit spo-
lupráci mezi Střední školou informatiky a služeb 
ve Dvoře Králové n. L., Střední školou technickou 
a řemeslnou Nový Bydžov a firmou V+J RODOS, 
kdy se všechny zúčastněné strany domluvily 
na otevření nového oboru „řidič osobní a nákladní 
dopravy“ s možností praxe přímo ve firmě. 
Výsledkem účasti města v  programu Města 
vzdělávání je i vznik pracovní skupiny, která dala 
dohromady akční plán obsahující např. téma 
oživení náměstí TGM nebo pravidelná setká-
vání ředitelů vzdělávacích a  kulturních organi-
zací. Výhodou takto koncipované strategie je, 
že k  jejímu naplňování mohou přispět jakékoliv 
iniciativy ve  městě. Zároveň je možné po  určité 
době vyhodnotit, jestli se situace v  oblastech, 
které jsou ve strategii pojmenované jako proble-
matické, zlepšila a nakolik.

Mgr. Silvie Pýchová, EDUin, o. p. s.

Vedení města pokračuje ve snaze zajistit kontrolu 
nad čištěním odpadních vod ve Dvoře Králové nad 
Labem a této práci věnuje maximum času a ener-
gie. Pro obyvatele je totiž klíčové, aby spory okolo 
čistírny odpadních vod (ČOV), které trvají deseti-
letí, byly definitivně vyřešeny. 

Stále se nabízejí dvě varianty: stavba nové čis-
tičky, nebo odkoupení stávající ČOV od  sou-
časných majitelů. Přestože jsou obě možnosti 
velmi komplikované a jejich kladné řešení záleží 
na souběhu mnoha okolností, vedení města se 
jimi vážně zabývá. Rozhodně se nesnaží zastavit 
výstavbu nové ČOV, ale přitom nadále jedná i se 
současnými majiteli čističky. Vše ale za  podmí-
nek, že nedojde ke zbytečné finanční ztrátě.
Výstavba nové čistírny odpadních vod, jejímž 
vlastníkem by bylo město, je investiční akcí, na niž 
lze získat dotaci. V tom případě se ale musí město 
zaručit, že stavba bude dokončena nejpozději 
30. listopadu 2015. Zásahem vnějších subjektů 
se věc nyní posunula do teoretické roviny. Město 
sice řádně zahájilo výběrové řízení na zhotovitele 
stavby a otevření obálek s doručenými nabídkami 
se uskutečnilo 5. ledna 2015, o dva týdny později 
ale společnost Metrostav podala „Návrh na pře-
zkoumání úkonů zadavatele veřejné zakázky“. 
Výsledkem je, že dne 6. února 2015 město Dvůr 
Králové nad Labem obdrželo od  Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) předběžné 
opatření, kterým se zakazuje v rámci výběrového 
řízení na dodavatele  stavby „ČOV a rekonstrukce 
kanalizace“ uzavřít smlouvu o  dílo s  případným 
vítězným uchazečem. Město nyní čeká na  další 

rozhodnutí ÚOHS, které může buď zcela zasta-
vit stavbu a zrušit projekt, který vytvořila bývalá 
vedení radnice, nebo ji zkomplikovat dalším 
časovým zdržením. Do konce března 2015 je totiž 
nutné na  ministerstvo životního prostředí před-
ložit požadované dokumenty včetně uzavřené 
smlouvy s řádně vysoutěženým uchazečem. 
Nabízí se tak druhá varianta – odkup ČOV 
od současného majitele EVORADO IMPORT, a. s. 
Město začalo s firmou jednat a pokusilo se získat 
korektní nabídku. Ta by měla zohlednit fakt, že 
Dvůr Králové nad Labem hospodaří s veřejnými 
prostředky a nemůže přistoupit ani na dohodu 
o  vyrovnání běžících soudních sporů, ani 
na  smluvní cenu bez kvalitního znaleckého 
posudku. Nyní je míč na  straně majitelů ČOV 
a  radnice čeká na  jejich odpověď, aby mohla 
ve vyjednávání pokračovat. 
Vedení města se nově rozhodlo vytvořit finanční 
rezervu, která by pokryla alespoň část případ-
ného vyrovnání probíhajících soudních jednání. 
Od března tak bude na speciální účet odkládat 
finanční prostředky, které by měly v  souhrnu 
tvořit zhruba 13 milionů korun ročně. 
Vzhledem k  tomu, že se situace okolo stavby 
nebo odkoupení stávající ČOV mění každým 
dnem a ještě před uzávěrkou tohoto čísla Novin 
královédvorské radnice nebylo známo rozhod-
nutí ÚOHS, budeme občany informovat o aktua-
litách týkajících se ČOV prostřednictvím webové 
stránky města www.dvurkralove.cz a facebooko-
vého profilu www.facebook.com/mestodknl.

vedení města

Situace okolo čistírny odpadních 
vod se mění každý den
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Bílá pěna u Pušova splavu
Vzhledem k  dotazům od  občanů přiná-
šíme vysvětlení výskytu bílé pěny pod 
jezem u  Pušova splavu dne 18. února.  
Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
nahlásila havárii na  vodoprávní úřad 
v  16:58 hod. Vodoprávní úřad  se dostavil 
na  místo havárie po  17. hodině. Havárie 
byla nahlášena místním hasičům, správci 
toku – Povodí Labe, s. p.  Hradec Králové, 
rybářům a na ČIŽP HK.  Na místě bylo zjiš-
těno, že pod jezem je v řece velké množství 
bílé pěny, pH bylo neutrální (měřeno hasiči 
na místě), nebyl cítit žádný zápach a v toku 
nebyly zhlédnuty žádné mastné skvrny ani 
úhyn ryb. Vodoprávní úřad provedl pro-
hlídku řeky Labe za účasti městské policie 
od Pušova splavu směrem  až k jezu ve Ver-
deku. Původce havárie nebyl prozatím 
zjištěn. Pěna byla viditelná i ve čtvrtek 19. 
února v  ranních hodinách v  Hořenicích 
před Jaroměří. Po  soutoku Labe s  Úpou 
a Metují se látka ve vodě natolik naředila, 
že pěna se dále netvořila. Z  řeky Labe byl 
odebrán vzorek pěny a  vody správcem 
toku – Povodí Labe, s. p., HK – o  výsled-
cích analýzy těchto vzorků vás budeme 
informovat.

Mgr. Andrea Šévlová, odbor životního prostředí

Festival Dny R. A. Dvorského 
vstupuje do třetího desetiletí 
Již po jedenadvacáté se sejdou v Hankově 
domě všichni ti, kteří rádi hrají a  poslou-
chají swing a jazz a připomenou si odkaz 
našeho slavného rodáka.
V  prvním večeru 12. března se představí 
PILSNER JAZZ BAND, devítičlenný orchestr 
z Plzně, který se ve svém repertoáru soustře-
ďuje především na „zlatou éru jazzu“, tedy 
dixieland a swing, ale pro pestrost nechybí 
ani boogie woogie, blues nebo standardy 
latin jazzu. Právě pro svůj široký záběr je 
zván na domácí i zahraniční festivaly.
Nejen filmové a  swingové melodie, ale 
v  každém ohledu hity! To slibuje dámské 
vokální trio PRIME TIME VOICE ve  složení 
Dája Šimíčková, Taťána Roskovcová a Marta 
Marinová ve  spojení s  tříčlenným instru-
mentálním sdružením vynikajících jaz-
zmanů. Jejich devízou je široký pěvecký 
záběr a bohaté umělecké curriculum. 
Druhý festivalový večer 24. března bude 
patřit dvěma bandům z východních Čech. 
Tím prvním bude swingový a  jazzový 
orchestr JK BAND PARDUBICE, který 
ve  svém repertoáru má nejen klasické 
swingové skladby z éry orchestrů Glenna 
Millera, Counta Basieho a  Duke Elling-
tona, ale i  skladby jazzové, dixielandové 
a muzikálové.
Jako druhý zahraje klasické i  moderní 
úpravy známých melodií Big Band Chru-
dim, pod taktovkou Martina Profouse. 
S chrudimským big bandem zazpívá v sou-
časné době stále více populární DASHA.
Festival se koná pod záštitou místosta-
rostky města Dvůr Králové n. L. Mgr.  Ale-
xandry Jiřičkové,  za  podpory Královéhra-
deckého kraje, města Dvůr Králové nad 
Labem a  za  mediální podpory Českého 
rozhlasu Hradec Králové.

Zuzana Čermáková, ředitelka MKZ

Během měsíce ledna nás zaměstnávala hlavně 
zimní údržba komunikací a chodníků, jak strojně, 
tak i ručně – pracovníci provádějící veřejně pro-
spěšné práce čistili přechody, zastávky a  další 
nebezpečná uklouzaná místa. 
Po  svátcích také bylo nutné odvézt vyhozené 
stromky od kontejnerových stání.
Dále v  rámci správy a  údržby komunikací pro-
bíhala údržba nezpevněných komunikací – 
oprava výtluků dosypáním štěrkem a  hutně-
ním v  oblastech Pod Lesem, Žirecká Podstráň 
a  na  Slovanech. Kompletně byly vyčištěny 
dešťové vpusti od  usazenin a  nátokové kanály 
v parku Schulzovy sady.

Pracovníci veřejného 
osvětlení demontovali 
vánoční výzdobu, spolu 
s  pracovníky zeleně 
odstranili a  odvezli 
vánoční strom z  nám. 
TGM. V  rámci údržby 
zeleně byly prováděny řezy kulových korun 
stromů v  ulicích Všehrdova, Bezručova, Staš-
kova, Drtinova, Raisova a Heydukova. Dále pro-
běhly průklesty keřů v  parku Schulzovy sady, 
na  nám. Republiky, v  ul. Rooseveltova, v  Živé 
zahradě, na Denisově náměstí a na sídlišti Strž. 
Byly vytvarovány živé ploty v  ul. Nerudova, 
J. Suka, Tyršova, v  Žirči, na  dětských hřištích 
ve  Zboží a  Lipnici a  v  parku Schulzovy sady. 
Pracovníci zeleně na  základě povolení odká-
celi stromy v  ul. V  Lukách s  tím, že bude pro-
vedena náhradní výsadba. U mladých výsadeb 
byly vyměněny kůly a  úvazky v  ul. Nerudova 
a na Benešově nábřeží. 
Po  větrném víkendu 9.–11. ledna jsme museli 
odklidit spadlé větve a listí.
Zimní stadion je v  provozu, informace o  veřej-
ném bruslení najdete na  našich stránkách  
www.tsdvur.cz. Broušení bruslí v  po, út, čt, pá 
9:00–11:00 hod. a vždy v době veřejného brus-
lení. Také je možné brusle přinést a po domluvě 
si je v následujících dnech vyzvednout.

Lucie Mikysová 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Technické služby informují

Vyčištěné žlabovky v parku Schulzovy sady

Od 16. února 2015 testují strážníci Městské poli-
cie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) nového 
výkonného pomocníka. Tím je elektronické zaří-
zení v podobě mobilního telefonu se speciálním 
softwarovým vybavením. 
Toto zařízení, vybavené mimo jiné i  výkonným 
fotoaparátem dokáže pomocí jednotlivých 
aplikací nejen zachytit spáchaný přestupek 
v  podobě fotografie nebo videozáznamu, ale 
rovněž určit přesnou polohU místa, kde k  pře-
stupku došlo, a zanést zjištěné souřadnice GPS 
do  mapy města, nebo rozpoznat registrační 
značku vozidla a  porovnat ji s  databází, napří-
klad odcizených vozidel.
Po  zjištění těchto údajů je zařízení schopno 
díky pokročilé aplikaci vytvořit komplexní 

záznam a  dokumentaci přestupku v  digitální 
podobě a s  takovým záznamem dále pracovat. 
To znamená, že může pomocí určitého roz-
hraní přenést informace o zjištěném přestupku 
do  evidence v  centrálním počítači, vytvořit 
dokumentaci k  předvolání nepřítomného 
pachatele přestupku, nebo zjištěný přestu-
pek postoupit příslušnému správnímu orgánu 
k projednání.
Co však takové zařízení zcela jistě neumí a v čem 
práci lidí nedokáže nahradit, je pochůzková čin-
nost v ulicích města, spojená s vyhledáváníM a pro-
jednáváním přestupků na místě. Tato práce zůstává 
i nadále doménou strážníků městské policie.

Mgr. Jindřich Hauke
určený strážník 

Nový pomocník MPDK

Projekt podporo-
vané zaměstnávání 
spadající pod vrch-
labskou Diakonii ČCE  - středisko Světlo ve Vrch-
labí začal probíhat na  Trutnovsku a  Jičínsku 
v březnu 2013 a nyní v březnu 2015 končí. Pro-
jekt byl zaměřený na  lidi se zdravotním znevý-
hodněním a pomáhal těmto lidem najít vhodné 
uplatnění na volném trhu práce.
Ve Dvoře Králové bylo podpořeno 18 lidí, z nichž 
se podařilo zaměstnat 11 osob. Ráda bych proto 
poděkovala všem, kteří se spolu s  námi podí-
leli na  rozvoji uživatelů, na  umožnění získání 
rekvalifikací, pořádání  Job klubů atd. Veliké 

poděkování patří úřadu práce ve  Dvoře Krá-
lové n. L. a  v Trutnově za  výbornou spolupráci 
a ochotu, MěÚ Dvůr Králové nad Labem za pod-
porování naší činnosti a v neposlední řadě bych 
chtěla poděkovat všem zaměstnavatelům, kteří 
dali našim uživatelům šanci ukázat, co umí 
a zaměstnali je! 
Za pobočku Dvůr Králové nad Labem

Bc. Lucie Zuzánková
pracovní konzultantka

(Registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00056,  projekt je finan-
cován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.)

Poděkování za projekt 
podporovaného zaměstnávání
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Pečovatelská služba Města Dvůr 
Králové nad Labem informuje
1. Senior automobil
Tato služba si nachází stále více příznivců mezi 
seniory a  osobami se zdravotním postižením. 
Jak si lze službu objednat? Zájemce o  službu 
zavolá na  tel.: 732  320  575 a  domluví se, kam 
a kdy potřebuje odvézt. Služba stojí 13 Kč/1 km 
jízdy, případně 115 Kč/1 hodinu čekání, je-li toto 
čekání domluveno s klientem. 
2. Azylový dům – Dům Žofie
Od  20. ledna 2015 přijímá zařízení i  osoby ze 
spádových obcí města Dvůr Králové nad Labem, 
což je velký posun v  kvalitě poskytovaných 
služeb. V současné době je kapacita Domu Žofie 
zcela naplněna (10 lůžek). 
3. Noclehárna
Noclehárna slouží lidem žijící na ulici k přespání 
v  období od  1. listopadu do  31. května, a  to 
denně od 18:00 do 7:30 hodin. Služba je určena 
osobám ze Dvora Králové nad Labem a spádo-
vých obcí. Kapacita služby je sedm lůžek. 
4. Pečovatelská služba
Organizace poskytuje pečovatelské služby 
denně od  6:00 do  21:00 hodin, a  to ve  Dvoře 
Králové nad Labem a  spádových obcích. 
Nejčastěji jsou využívány doprovody k  léka-
řům, dovozy obědů, úklidy, pomoc s  osobní 

hygienou, koupele ve středisku osobní hygieny, 
péče o osoby na lůžku, zajišťování nákupů, růz-
ných pochůzek, dohledy, pomoc při přípravě 
a podání stravy a další. 
5. Co nás čeká v nejbližší době
Na konci února bude instalována výstava foto-
grafií z Noci venku v 1. patře budovy Městského 
úřadu ve  Dvoře Králové nad Labem. Výstava 
bude volně přístupná návštěvníkům Městského 
úřadu.
Již podruhé se zapojujeme do  spolupráce  
se Základní školou Podharť , a to v rámci etické 
výchovy žáků 8. tříd základní školy. Akce se usku-
teční 1. dubna v  DPS v  ul. Sadová a  následně 
v Domě Žofie. 
Na konci února opouští naše řady vedoucí domu 
s  pečovatelskou službou ve  Strži paní Monika 
Reilová, aby se vrátila do  rodinné firmy. Chtěla 
bych své kolegyni tímto poděkovat za její téměř 
pětiletou poctivou a dobrou práci. Mezi obyva-
teli DPS i svými podřízenými byla velmi oblíbená 
pro svůj přístup a  schopnost pomáhat i  nad 
rámec svých povinností. Přeji jí hodně štěstí 
v novém působišti.

Mgr. Marcela Hauke
ředitelka

NÁZoRy PoLiTiKŮ

vedení města narazilo 
na tvrdou realitu 
Dne 6. 2. 2015 se v  MF Dnes se objevil 
článek s reakcí starosty města na vyjedná-
vání se současnými vlastníky ČOV. Snad to 
starostovi a  zbytku vedení města po  pře-
čtení podmínek, které obsahuje nabídka 
na odkup ČOV nebo její další provozování 
od  jejích vlastníků, otevřelo oči. Možná 
již uvěří svým předchůdcům, že jednání 
s vlastníky ČOV nikam nevedou. Je to stále 
káčo kolem. 
Několik jednání jsme s  nimi absolvovali 
a nikdy jsme se nedobrali k žádnému, byť 
i  kompromisnímu závěru. Přesto bude 
ODS jednání, která povedou k  dohodě 
vždy podporovat. Dohoda ale musí zajistit 
obvyklou výši ceny za  stočné pro občany 
a  firmy našeho města. Zcela kategoricky 
odmítáme pojem „dluh“, který uvádí spo-
lečnost EVORADO IMPORT, a. s., ve  svém 
návrhu na odkup ČOV. Jejich tvrzení, že se 
jedná o  dluh, nemá tato společnost nijak 
prokázané! 
Nebude-li dohoda možná, naše řešení je 
jednoznačné. Vedení města musí usilovat 
o stanovení korektní ceny za stočné. Musí 
se aktivně účastnit soudních jednání. 
Nadále musí spolupracovat s  odborníky 
při obhajobě výše stočného. Je potřeba 
dokončit celý proces přípravy výstavby 
nové ČOV tak, aby bylo možné zahájit 
její výstavbu buď s pomocí dotace, nebo 
za své. Objektivně se ukazuje, jak výhodná 
byla příprava výstavby nové ČOV a rekon-
strukce hlavních kanalizačních řadů se 
77% podílem evropských dotací pro 
občany tohoto města. Z  městského roz-
počtu se mohlo zaplatit jen cca 30 mil. Kč 
a měli bychom opravené sběrače a novou 
ČOV.
Musíme si připomenout, co o  několik 
měsíců posunulo zahájení výstavby ČOV. 
Začalo to nedodržení budoucí kupní 
smlouvy mezi městem a  tělovýchovnou 
jednotou (dále TJ) ze strany předsedy TJ 
panem Kastnerem. Ten bez souhlasu člen-
ské konference TJ prodal část tenisového 
areálu firmě JUTA, a. s., včetně potřeb-
ných pozemků s přístupovou komunikací 
k  ČOV.  Bohužel kvůli tomu následovalo 
zbytečné několikaměsíční dohadování 
o  budoucí kupní smlouvě mezi městem 
a firmou JUTA, a. s. Z těchto důvodu došlo 
ke  zpoždění s  vydáním stavebních povo-
lení ke stavbě ČOV.
Nyní se situace ještě zkomplikovala 
po  podané stížnosti na  stanovené pod-
mínky ve  výběrovém řízení firmou Met-
rostav a.s. u  Úřadu pro hospodářskou 
soutěž. Proto zatím není možné uza-
vřít smlouvu s  vybraným dodavatelem 
na  výstavbu ČOV. Možná jsme již v  listo-
padu loňského roku mohli začít stavět. 
Nyní je splnění termínu výstavby ČOV 
z výše uvedených důvodů spíše nereálné.
Více zpráv na: www.ods.cz/os.trutnov/
ms.dvur-kralove-nad-labem.

Jan Bém 
zastupitel (ODS)

Připravili jsme pro vás další díl seriálu o  stro-
mech, ve kterém se inspirujeme Keltským stro-
movým kalendářem. Jednotlivé stromy kalen-
dáře podobně jako v  horoskopu symbolizují 
vlastnosti, které mají mít lidé narození v tomto 
období.
Měsíc březen je zasvěcen těmto stromům: 
vrba (3. 3.–12. 3.)
lípa (13. 3.–20. 3.) 
dub (21. 3.)
líska (22. 3.–2. 3. )
vrba
Vrb existuje přes 300 druhů, od malých keřů až 
po statné stromy. Jsou rozšířeny po celé severní 
polokouli. Díky vzájemnému křížení je těžké 
rozeznat jednotlivé druhy. Vrba bývá symbolem 
smutku, ale také obnovy a víry ve znovuzrození. 
Symbolizuje také moudrost, inspiraci a  schop-
nost nazírání do budoucnosti.
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení vrby: sebevědomí, rozmarní, vnímaví.
Lidé vrby mívají složitou povahu. Na  jedné 
straně jsou velmi senzitivní, vnímaví a  citliví. 
Na straně druhé mají v sobě věčný neklid, vnitřní 
nespokojenost a  proměnlivost nálad i  chování. 
Umí naslouchat druhým, jsou velmi dobrými 
psychology a umí toho využívat. Bojovníci, kteří 
využijí každé slabosti protivníka.
Lípa
Český národní strom. O samotě rostoucí stromy 
dosahují několika set let věku. Nejstarší jsou prý 
1000 let staré. Kmeny těchto starých stromů 
bývají vykotlané a  dorůstají průměru až 4 m. 
Mnoho slavných oltářů je vyřezáno z  lipového 
dřeva, které se kdysi latinsky nazývalo lignum 
sanctum, čili svaté dřevo. 
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení lípy: zasnění, trpěliví, oblíbení
Lidé  lípy dosahují svých životních cílů poměrně 
rychle a  snadno. Prostě mívají štěstí. Jsou oblí-
bení, šíří kolem sebe přátelskou atmosféru. 

Vyhýbají se konfliktním situacím, nejdou do pří-
mého střetu. Jsou přizpůsobiví a schopní žít plný 
život i ve velmi skromných podmínkách.
Dub
Dub patří k  našim nejmohutnějším dřevinám. 
Dožívá se až 500 let. Je typický hrubě rozpuka-
nou kůrou. Kořenové soustavě dominuje silný 
kůlový kořen, nedochází proto k  vývratům. Má 
velmi tvrdé a  trvanlivé dřevo s  vysokým obsa-
hem tříslovin. Staré uschlé listy na dubu zůstá-
vají až do té doby, než na jaře vyraší nové.
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení dubu: zdatní, energičtí, přátelští.
Zrozenci dubu bývají zpravidla vybaveni fyzic-
kou silou a  nemalým vzrůstem. Lidé dubu 
mívají přímou a čestnou povahu. Ke svému cíli 
jdou vždy tou nejkratší cestou, nikdy neuhýbají 
a neuchylují se k intrikám či nepravostem. Jejich 
zásadovost má odvrácenou tvář v tvrdohlavosti, 
mají „dubovou palici”.
Líska
Líska je keř, zřídka malý stromek. Dorůstá výšky 
2 až 8 m, dožívá se 60 až 80 let. Lískový keř 
v sobě prý také tají schopnost odhalovat skryté 
poklady, snad proto proutkaři rádi používají 
lísku k výrobě virgulí. Ořechy mají vysoký obsah 
tuků, bílkovin a vitamínů B. Líska je první past-
vou včel.
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení lísky: laskaví, trpěliví, výjimeční.
Nenápadná líska má stejně jako člověk naro-
zený v  jejím znamení osobitý půvab. Má nad-
průměrnou inteligenci a naučí se snad všechno 
na  světě. Člověk líska se nesnaží upoutat 
pozornost, ve vztahu k ostatním bývá přívětivý, 
vstřícný a  nekonfliktní. Nicméně pro něj platí 
rčení „tichá voda břehy mele”.
Soutěžní úkol na  měsíc březen o  vstupenky 
do kina Svět a vyhodnocení soutěže z minulého 
měsíce najdete na webových stránkách města.

Ing. Dušan Sedláček, místostarosta

Seriál o stromech a soutěž o hodnotné ceny
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Mimořádného úspěchu dosáhla zoo ve Dvoře Krá-
lové. V  neděli 25. ledna se tu narodilo 40. mládě 
nosorožce dvourohého (jinak též černého – Dice-
ros bicornis michaeli). Ještě než si ale stačili ošet-
řovatelé trochu vydechnout, narodilo se mládě 
s pořadovým číslem 41. Samičku z prvního porodu 
doplnil sameček.

Ošetřovatelé měli obavy především u  samice 
Jessi, která odchovala už šest mláďat. V  roce 
2012 bohužel porodila svého sedmého 

potomka mrtvého a  po  těžkém porodu měla 
zdravotní problémy. Tentokrát naštěstí vše 
dopadlo dobře a Jessi v pondělí 26. ledna brzy 
ráno přivedla na svět své osmé mládě, zdravého 
samečka. Stala se tím nejstarší samicí, která 
v historii chovu nosorožců černých v ZOO Dvůr 
Králové porodila – 8. prosince 2014 jí bylo 30 let. 
Otcem mláděte je samec Baringo (*3. 12. 1992  
v Port Lympne).
Už v  neděli 25. ledna se matkou stala Maisha 
(*21. 12. 2005 v ZOO DK), otcem jejího mláděte 
je samec Mweru (*12. 9. 1996 v  Port Lympne). 
Maisha se o svou dceru vzorně stará, stejně jako 
dříve o prvorozeného samečka Manyho.
Osudy starších mláďat obou samic jsou úzce 
spojeny s  úsilím o  vytvoření populace noso-
rožců dvourohých v  národním parku Mkomazi 
v Tanzánii. Jessino páté mládě, sameček Jamie, 
odcestoval do Mkomazi v roce 2009 a se samicí 
Deborah tam zplodil již dvě mláďata. Maishino 

první mládě, sameček Many, chodí v  současné 
době do  výběhu s  dvouletou samicí Eliškou, 
která by měla do Mkomazi odcestovat na pod-
zim letošního roku. Cestu Elišky do  Tanzanie 
může veřejnost podpořit darem na konto WILD-
LIFE (číslo: 264350610/0300), které je určeno pro 
ochranářské projekty ZOO Dvůr Králové.
Dvorská zoo patří mezi nejúspěšnější chova-
tele nosorožců na  světě. Nejvíce se zde naro-
dilo nosorožců dvourohých, dále 5 nosorožců 
tuponosých severních, 3 nosorožci tuponosí 
jižní, 1 kříženec tuponosého severního a jižního 
a  3 nosorožci indičtí. První nosorožec přišel 
ve Dvoře Králové na svět v roce 1976 a do sou-
časnosti se tu narodilo už 53 mláďat. Dvourohé 
nosorožce královédvorská zoo rozmnožuje jako 
jediná v  ČR. Jejich východní poddruh je při-
tom ohrožený vyhynutím, ve volné přírodě jich 
zbývá jen přibližně 700.

Jana Myslivečková, tisková mluvčí ZOO Dvůr Králové 

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

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.

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

Obchod KERAMIKA – KRÁMEK PRO RADOST –
naproti Staré lékárně (ulice Revoluční). 
Kromě keramiky nabízíme JARNÍ DEKORACE 
A  VELIKONOČNÍ ZVONKOHRY s  50% slevou. 
Květináče, vázy, umělé květiny, drahé kameny, 
zahradní dekorace a další zajímavé zboží.

Prodám schodolez vhodný pro dočasně 
či trvale imobilní osoby. Nutná asistence. 
Zájemci volejte na tel. č. 739 106 967. 

Unikát v ZOO Dvůr Králové: Dvě mláďata nosorožců během 17 hodin

PRoNÁJEM AREÁLU NA SLovANECH
SPORTOVNÍ HALY – TENIS, VOLEJBAL, FLORBAL

VÝROBNÍCH A SKLADOVÝCH PROSTOR 350 KČ/M2/ROK

KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 550 KČ/M2/ROK

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

OBJEDNÁVKY HALY, ÚČETNICTVÍ  – TEL.: 605 388 122

OSTATNÍ PRONÁJMY  –  TEL.: 603 703 001

WWW.SLovANy.CZ

SBD, Kollárova 1429, 544 01 Dvůr Králové n Labem

NABÍZÍ DRUŽSTEvNÍ ByT  3+1
v Erbenově ulici, plocha 67 m2

Cena: 835.000 Kč
Volejte: tel. 604 794 189

v ÝKUP KovŮ – ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR
EKoLoGiCKÁ LiKviDACE AUTovRAKŮ

LIKVIDACE PLASTŮ, SKLA
ODVOZ ZAHRADNÍHO ODPADU

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ 
PRovoZovNA: SLOVANY 3051

PO–PÁ: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00

TEL.: 777 086 085, 777 082 083

inzerce:

ÚČETNICTVÍ - ROMANA PAVELKOVÁ
- daňová evidence, účetnictví, fakturace
- mzdy, kniha jízd, DPH, vyhotovení silniční daně
- daň z příjmů F.O., vedení banky
- komunikace s úřady atd.
Kontakt: Mánesova 1224, DKnL, tel.: 603 509 064
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Společnost TMW, a. s., se sídlem ve Dvoře Králové n. L.,
hledá hledá pro další rozšiřování výroby kandidáty na tyto pozice:

• OPERÁTOR CNC ohraňovacího lisu
 Požadavky: vyučen v oboru, praxe vítána 

• OPERÁTOR CNC frézovacího centra
 Požadavky: vyučen v oboru, praxe vítána 

• OBRÁBěČ KOVŮ, NÁSTROJAŘ
 Požadavky: vyučen v oboru

Bližší informace na:
 e-mail: info@tmw.cz nebo tel.: 499 320 540–1

Nabízíme: 
– odpovídající ohodnocení
– zaměstnanecké benefity 
– zajímavou a tvořivou práci
– další vzdělávání v oboru

... užitek a tradice

cena této plochy:

Volejte č. 734 178 517  nebo pište na: noviny@mudk.cz. 
Odpovědná osoba: Ing. Kateřina Sekyrková

Těším se na Vás

Kosmetika „NA voRLECHU“

yvona Novotná Hojná, Vorlech 3025
OBJEDNÁNÍ na tel. č.: 603 464 204

PERMANENTNÍ MAKEUP: obočí, horní a dolní linky, rty (objednávky od 1. 4. 2015)

ANTi AGiNG: - mezoterapie, chemický peeling, ošetření galvanickou žehličkou

viZÁŽiSTiKA: všechny druhy líčení (denní, večerní, svatební)

- ošetření všech druhů pleti zn. Phyris
- formování obočí a barvení řas
- trvalá na řasy

- prodlužování řas
- semipermanentní nátěr na řasy



8

NoviNy KráLoVéDVorsKé raDnice – INZERCE 2/2015

www.dvurkralove.cz



2/2015 NoviNy KráLoVéDVorsKé raDnice – INZERCE

9www.dvurkralove.cz

TRIGA REALITY realitní kancelář

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

Prodej slunného bytu 3+1 v OV ve 
Vlčkovicích, zděný, pl. 66 m2, přízemí, 
vč.kuch.linky, komlp.důkladná rek., v 
ceně zahrádka, přístřešek pro auto.   
TU5011S. CENA: 895.000   Kč

Prodej zděné řadové garáže ve Dvo-
ře Králové n.L., vl. pozemek 20 m2. 
Výborný stav, rozvody el., centrum 
5 min. pěšky, ihned k dispozici.       
DK4065S. CENA: 79.000 Kč

Prodej velkého a pěkně řešeného 
bytu 4+1 ve Dvoře Král., OV, 100 m2, 
2,.patro, kompletní rekonstrukce, 
okrajová část, zděné, moderní interiér.     
DK4002S. CENA: 1.420.000 Kč 

Prodej luxusního a velmi pro-
storného bytu ve Dvoře Králové, 
kompl.rekonstrukce, plocha 70 
m2, zvýš.přízemí, nutné vidět! . 
DK4071S. CENA: 1.595.000 Kč

Prodej stavebního pozemku ve Dvo-
ře Králové, celková výměra 2656 
m2, ÚP ano, lok. pod nemocnicí, 
neoploceno, možnost pouze části.      
DK5009S.CENA: 999.000 Kč 

Pěkný prostorný byt 2+1 v Dolní 
Brusnici, výborný  stav, po rekon-
strukci, 66 m2, 1.patro, po rek., osob-
ní vlastnictví, zděný, ihned volný. !  
TU5013S.CENA: 850.000  Kč

Prodej pěkného bytu 1+1  v centru 
Dvora Králové n.L., 53 m2, 2NP,OV, 
nová okna, koupelna s roh. vanou, 
vč.linky, zděné. Ihned volné.  
DK5004S.  CENA: 725.000 Kč 

Prodej slunného zděného bytu 3+1 
ve Dvoře Králové n.L. , OV, pěkná 
lodžie na JZ, plocha 78 m2. Výborná 
lokalita, 1p., dobrý stav. Ihned volné. . 
DK5008S CENA: 1.080.000  Kč 

Prodej zděného rodinného domku 
3+1, Dvůr Králové n. L., pozemek 
557 m2. Jde o klidnou vilovou 
čtvrť, pěkné místo, ihned volné.  
DK4057S. CENA:1.885.000 Kč

Prodej zahrádky s chatkou na slun-
ném místě, Dvůr Králové n.L. , vlastní 
pozemek, vým. 412 m2, oploceno, 
elektřina zavedena, dobrá cena. .    
DK4066S. CENA: 129.000 Kč

Prodej dvougeneračního RD 1+1, 
4+1, Ch. Hradiště,  poz. 964 m2, 
kompl. rekonstrukce, pergola, sklep, 
garáž, dva vchody, dva vjezdy.    
TU4045S.  CENA: 2.075.000 Kč

Prodej prostorného RD 5+1 ve Dvo-
ře Králové n.L., velmi dobrý stav, 
zahrada 804 m2, zděný, lukrativní 
místo, kol.1987, garáž, ihned volné.   
DK4047S. CENA: 2.590.000 Kč 

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V  lednu 2015 se narodilo v  našem městě  
8 občánků – 2 chlapci a 6 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská,  evidence obyvatel 

Úmrtí
V  měsíci lednu zemřelo ve  Dvoře Králové nad 
Labem 29 lidí, z toho bylo 15 dvorských občanů, 
12 mužů a 3 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili při životních jubileích v  lednu  
23 občanů s  gratulací a  kytičkou. V  tomto 
období oslavily dva manželské páry stříbrnou 
svatbu, dva páry zlatou svatbu a  jeden pár 
svatbu diamantovou. 
Na  Staré radnici bylo slavnostně přivítáno  
6 novorozených občánků našeho města.

Bc. Lenka Valášková, komise pro občanské záležitosti

vZPoMÍNKA
Dne 10. března 2015 vzpomeneme 9. výročí úmrtí 
pana Rudolfa Holiče, který zemřel ve věku 104 let 
a byl nejstarším občanem ve Dvoře Králové n.  L.

Rodina Holičova

Poděkování
Chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat 
všem pracovníkům Diakonie ČCE ve  Dvoře Krá-
lové n. L. za  vzornou péči, kterou věnují svým 
klientům. Jejich nevšední ochota, obětavost 
a  vstřícnost je opravdu obdivuhodná. Počát-
kem ledna můj otec pan Miroslav Joneš a  jeho 
kamarád pan František Gurovský slavili společně  

89. narozeniny. K nim jim přišli poblahopřát snad 
všichni pracovníci Diakonie ČCE v čele s vedením 
p. Mgr. Zdeňkem Hojným a vrchní sestrou p. Pet-
rou Pišiovou. Oba oslavenci byli dojati a překva-
peni a  přiznávám, že i  my s  nimi, bylo to velmi 
milé. 

Ing. Věra Valová, Dvůr Králové n. L.

Firma RODOS V+J Teodoridis, s. r. o., se stala pro 
„naše děti“ jednou z nejvýznamnějších.  Je pra-
videlným dárcem, který nám pomáhá hlavně 
finančně s náročnějšími aktivitami. Našemu zaří-
zení významně přispěla na  opravu venkovního 
bazénu, napomohla s  výstavbou venkovního 
sportoviště, zakoupila pro děti koberec na hraní, 
hračky a pravidelně obdarovává „naše děti“ vět-
šími dary o vánocích. Obrovskou radost „našim“ 
dětem přinesla koupě venkovního kolotoče.
Jsme rádi, že jsme si získali naší nelehkou, ale 
velice záslužnou prací, její důvěru. Za  vše jí 
náleží obdiv a velké díky.

Bc. Vladimíra Zilvarová
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 při Dětské ozdravovně Království

Pozvánky
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,  
z. s., základní organizace Dvůr Králové n. L., 
zve všechny členy na  20. března ve  13:30 hod. 
do Hankova domu na výroční členskou schůzi.

Jana Šmelhausová, místopředsedkyně ZO SPCCH

V pátek 10. dubna 2015 se koná od 15:00 hod. 
opět sraz bývalých zaměstnanců závodu TIBA 
Vorlech v  restauraci Fiedor (bývalá jídelna 
závodu Vorlech). Zváni jsou všichni, kdo mají 
chuť se setkat s bývalými spolupracovníky.

Znáte své město?

Na kterém domě se nachází vyfocené sluneční hodiny?
   
   

Jméno a příjmení:       

Ulice, č. p.:           Tel.:     

Souhlasím se zveřejněním svého jména v případě výhry:  ANO  NE

Losování výherce drobné ceny proběhne v MIC ve čtvrtek 19. března 2015.   

Jak se popisovaná slavnost jmenovala 
a z jakého roku plakát je? 
V minulém čísle jste měli, vážení čtenáři, za úkol 
zhlédnout výstavu plakátů v  městském muzeu 
a  najít plakát, který by odpovídal popisované 
akci. Těší mě, že třeba i  jen otázka v soutěži vás 
dovedla až do  budovy Špýcharu muzea, kde 
vystavené plakáty nastavily všem návštěvníkům 
vždy obraz své doby – jak grafickým zpracová-
ním, tak obsahem a  hesly. Soutěžní otázka vás 
měla zavést k jednomu z milých a decentních pla-
kátů, který zval na  Kateřinský věneček konaný 
na  Karlově. Zajímavé je zobrazení vlčích máků 
na plakátu – pokud si je také v  listopadu spoju-
jete se symbolem ukončení první světové války, 
tak vězte, že plakát byl navržen v roce 1901!
Vylosovaným výhercem se stal pan Petr Mühls-
tein, na kterého čekají v městském informačním 
centru drobné dárky.

Znáte své město?

Sokol připravuje knihu o své historii 
V  únoru letošního roku si připomíná sokolská 
organizace 153. výročí od svého vzniku. U zrodu 
Sokola stály dvě velké osobnosti, Dr. Miroslav Tyrš 
a  Jindřich Fügner. Myšlenky vlastenectví, svo-
body, bratrství a pěstování tělesné zdatnosti brzy 
překročily hranice Prahy a našly nadšené pokra-
čovatele v dalších městech a vesnicích i za hrani-
cemi Rakousko-Uherska. Je potěšitelné, že v roce 
1862 byly založeny také jednoty v Jaroměři, Nové 
Pace a  ve  Dvoře Králové n. L. Těší nás, že sokol-
ská jednota v  našem městě vznikla doslova pár 
měsíců po  té pražské. Zároveň nás to však také 
zavazuje k zodpovědnosti pokračovat v díle zapo-
čatém v předminulém století.
Sokolu Jaroměř se podařilo vydat ke stopadesá-
tiletému výročí krásnou publikaci. Myslíme si, že 
by si podobný počin zasloužila i královédvorská 
sokolská jednota. 
Mnoho materiálů z archívu Sokola bylo po jeho 
zrušení zničeno, snad zavezeno do  bývalé 
strouhy. Během posledních dvaceti let se však 
podařilo získat část historických materiálů, které 
sokolové schovávali před zničením, nazpět. Jsou 
to různé tiskoviny, plakáty, fotografie i  písem-
nosti a také několik kronik. Věříme, že stojí za to 
připomenout slavnou minulost, ale i  úspěšnou 
současnost a  zachovat tak zprávu nejen pro 
budoucí sokolskou generaci.
Proto se obracíme na  občany Dvora Králové 
s  prosbou o  zapůjčení materiálů vztahujících 
se k  historii Sokola. Rádi bychom připomněli 
důležité události, významné osobnosti a přede-
vším cvičitele a  činovníky Sokola. Chcete, aby 
se právě na vašeho předka nezapomnělo? Kon-
taktujte, prosím, sokolské pracovníky. Těšíme se 
na spolupráci s vámi!

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové n. L.

NovÁ SoUTěŽNÍ oTÁZKA:

Kde se nachází tyto sluneční hodiny?
Na  fotografii jsou zachyceny sluneční hodiny, 
které se objevily v plné kráse na fasádě nově zre-
konstruovaného domu ve Dvoře Králové. 
Napište nám, kde se tyto hodiny nachází a pří-
padně přiložte seznam domů ve Dvoře Králové, 
jejichž fasádu také zdobí sluneční hodiny. Uví-
táme také vzpomínky pamětníků na již neexistu-
jící domy se slunečními hodinami nebo sluneční 
hodiny, které zamalovala moderní doba. Pokud 
však máte tento typ hodin na svém domě, rádi 
se dozvíme i jejich historii, je-li známa.
Své příspěvky a odpovědi je možné osobně pře-
dat v městském infomačním centru (MIC) do při-
praveného boxu, zaslat na  adresu úřadu: Noviny 
královédvorské radnice, náměstí TGM 38, Dvůr 
Král. n. L., 544 17 nebo na e-mail: noviny@mudk.cz, 
předmět: sluneční hodiny, a  to do  18. března 
2015. Těším se na  příspěvky a  přeji vám klidné 
jarní procházky za slunečními hodinami.

Ing. Kateřina Sekyrková
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v sobotu 21. března 2015 se v 16 hod. můžeme 
těšit v  hotelu pod Zvičinou v  Dolní Brusnici 
na  představení nově vydané a  mnohými netr-
pělivě očekávané knížky Lázně u  Mariánské 
studně pod Zvičinou – historie a současnost. 
Kniha mapuje vývoj 
známého výletního 
místa od  doby první 
zmínky o  existenci 
Lázní u  Studně mari-
ánské, přes výrazný 
rozkvět v  době První 
republiky, historické 
souvislosti z  období 
druhé světové války, 
období poválečné, 
éru zařízení ROH – 
hotel Orea, až po současný stav a nástin budouc-
nosti, kdy současní majitelé nezapomínají 
na historické vazby tohoto místa v Podkrkonoší 
a snaží se navrátit mu jeho dřívější věhlas.
Vydání knihy předcházela mravenčí práce obou 
autorů – paní Nancy Engelen, současné maji-
telky hotelu, a královédvorského historika pana 
prof.  RNDr.  Karla Martinka – při sběru historic-
kých materiálů. Vydání knihy zorganizovalo 
občanské sdružení Podkrkonoší žije, o. s. Akce 
se koná symbolicky v místě, o kterém se v knize 
dozvíte řadu zajímavostí, tedy v  Lázních pod 
Zvičinou, resp. hotelu pod Zvičinou. Oba autoři 
zajisté pohovoří o „veselých příhodách“ prová-
zejících vznik knihy. 
Za 370 Kč si knihu můžete koupit přímo na křtu,   
v  městském informačním centru na  nám. TGM  

a v turistickém informačním centru pod Zvičinou 
v  Dolní Brusnici. Níže přinášíme malou ochut-
návku v podobě vybraného úryvku z knihy:

osud rodiny Hetfleischů  
v poválečném Československu
Bývalý pan hoteliér pracoval v  kamenolomu 
a  štěrkoval silnice. Domácnost v  pronajaté 
chalupě vedla manželka Božena. Její švagrová 
Emilie dojížděla za prací do Dvora Králové, kde 
v  hotelu KoPP na  náměstí dělala pokojskou 
a  jindy vypomáhala v  kuchyni. Na  Podzvičinu 
se vracela nárazově, zpravidla o  víkendu, prý 
s  batohem plným cenných potravin v  tehdejší 
poválečné době. Jinak mléko, tvaroh, máslo, 
vejce Hetfleischovi kupovali u  Kudrnovských 
ve vedlejší usedlosti č. p. 71.
A  František? Ten se protloukal životem, jak se 
dalo, a vydělával na živobytí všelijak. Josef Šorm 
z Dolního Dehtova vzpomíná, že pan Hetfleisch 
třeba pomáhal při žních na  poli. Zřejmě podle 
nepsaného politického zákazu nesměl být přijat 
jako Němec do  jakékoliv administrativy. A  tak 
bývalý pan hoteliér, nemaje žádných manuálních 
návyků, si našel obživu… až v kamenolomu.
Podle zápisu v pracovní knížce se 16. srpna 1948 
stal pomocným dělníkem Státního cestmistrov-
ského obvodu 8 ve Dvoře Králové. Sice to pěšky 
neměl z domova daleko – kamenolom se nachá-
zel v lokalitě Horka nad Třebihoští, nicméně, pro 
postaršího člověka to byla práce vyčerpávající. 
Ještě horší časy však nastaly, když ho cestmis-
trovský úřad přeložil do  jiných, vzdálenějších 
lomů, případně určil k práci na štěrkování silnic.

Pracoval tam celoročně, což v  zimě znamenalo 
vstávat za  tmy, aby se z  Podzvičiny dostal včas 
na vlak. Cesta vedla lesem přes jeho bývalé lázně 
na nádraží v Bílé Třemešné. Vracel se zpravidla rov-
něž za  tmy. V  cukrovaru mu přidělili zase těžkou 
práci: roztloukal zde vápencové kameny a vzniklou 
lámaninu připravoval pro drtičku. Pracovní zařa-
zení ve  svobodném Československu znamenalo 
pro pana hoteliéra hluboký pád na společenském 
žebříčku. Československé úřady při ostentativním 
nezájmu tehdejší veřejnosti odsunuly Františka 
Hetfleische z pozice budovatele velkolepého rekre-
ačního střediska na úroveň pomocného dělníka…
Z kamenolomu do nemocnice 
a odtud na hřbitov 
Těžká, vysilující práce neúprosně dolehla 
na  Františkovo zdraví. Začalo to tím, že se mu 
v září 1955 otevřela, vlastně praskla, kýla. Něko-
lik týdnů se trápil na  chalupě nahoře na  Pod-
zvičině, načež v nemocnici v Hradci Králové mu 
provedli resekci zhoubného nádoru na tlustém 
střevě. Umírá 20. listopadu 1955 ve věku 63 let 
na  komplikace po  několika nezdařených ope-
racích. Zemřel nejenom fyzicky, ale především 
psychicky zlomen. Podle svědectví příbuz-
ných umíral s  hněvem v  srdci vůči nevděčným 
Čechům. Na  smrtelné posteli prý řekl, že se 
k němu zachovali nespravedlivě. Měl-li pravdu či 
nikoliv, to nechť čtenáři rozhodnou sami.
Zpopelněn byl v Pardubicích a urna s jeho pope-
lem je uložena na  hřbitově v  Hradci Králové- 
–Pouchově. Na hřbitov do  rodných míst se mu 
prý nechtělo…

Eva Nováková, Podkrkonoší žije, o. s.

Křest knihy o Lázních pod Zvičinou

Bývaly prý časy, kdy věnná města měla povinnost 
posílat královnám darem, co bylo u nich nejlepší. 
Z  Mělníka víno, z  Hradce bažanty... A  ze Dvora 
mřenky. Opravdu byly tyto drobné rybky tím nej-
lepším, co mohl Dvůr nabídnout? 

Světe, div se, ale mřenka (zvaná také grundle) 
byla ve středověku na váhu ceněna čtyřikrát víc 
než jiné druhy ryb. Na mnoha panstvích a církev-
ních pozemcích se zakládaly mřínkové rybníčky.
Rybářská instrukce z  roku 1628 praví: „Mřeně 
nasazovat, aby zůstali a dobře se třeli, jest třeba 
dáti pozor na  plnej měsíc březen. Tehdáž je 
z hlatýře vzíti a nasaditi do rybníčka písečného. 
Item aby je z  doleního rybníčka do  horního 
anebo z hoření do doleního přivedl, tehdy vezmi 
trus holubí ten spálíc na  prach setři a  do  vody 
tekoucí nasypej, tehdy všechny mřeni proti vodě 
po tom prášku půjdou a z doleního rybníka se 
vyzdvihnou. Aby se mřenky množily a  rády 
držely, ovčí bobky neb lejna jim do rybníčka neb 
sádly házeti.“ 
Ale co recept, nejlépe nějaký starý, aby to chut-
nalo jako tenkrát?
„Příprava grundlí je nevšední záležitost. Když 
řeknu, že je to smuteční obřad, je to málo. 
Grundle – mřenka – je při přípravě přítomna 
tělem i  duší. Nezabíjí se, neodděluje hlava ani 
se nekuchá. Grundle se upravuje celá se vším 
všudy. Celá se smaží a celá se jí. ...
Na  stole jsou připraveny tři mísy. V  první 
hladká mouka, v  druhé rozšlehaná vajíčka se 
solí a  pepřem a  špetkou rozemnutého yzopu 

a v třetí míse jemná strouhanka. Kuchař hrábne 
sítem do  štoudve, nabere potřebné množství, 
pohoupá rybky, aby vytekla přebytečná voda 
a  vyklopí síto do  mouky. V  mouce poskakují 
a  samy sebe obalují. Potom je kuchař nabere 
do síta, vyklopí do rozšlehaného vajíčka s pep-
řem a solí a pak padají do strouhanky. Obalené 
rybky kuchař nabere do síta a spustí ho do hor-
kého oleje. Když se síto vynoří, je z nich křupavá 
lahůdka.“
No, řekněte, nesbíhají se vám sliny?

Text: Filip Pýcha
Foto: Martin Chytrý, BioLib.cz

Zdroje:
Rybářská instrukce pro panství frýdlantské z roku 1628,
 XI. kapitola 
Karel Sedláček: Recept na pravé podskalské smažené grundle 

Pochoutka ze Dvora na královském stole víte, jaké výhody mají 
nepřenosné roční vstupenky 
do zoo?
Na  nepřenosné roční vstupenky, tzv. per-
manentky na  jméno, můžete do naší zoo-
logické zahrady chodit opakovaně, nejsou 
omezeny počtem vstupů. Platí jeden rok 
od data vystavení, takže můžete klidně při-
jít 365x ročně. A protože je nejvíce využívají 
návštěvníci ze Dvora Králové nad Labem 
a  okolí, nabízíme je za  cenu pouhých 
590 Kč pro dospělé, pro děti od 2 do 15 let 
a studenty za cenu 450 Kč.  A jak jistě víte, 
děti do dvou let k nám mají vstup zdarma. 
Zdarma mohou majitelé permanentek 
vzít do  zoo také svého pejska a  neplatí 
ani vstupné na speciální programy v amfi-
teátru zoo (festivaly, koncerty, promítání 
apod.). Dalším bonusem je rozšířená 
možnost vstupu do  zahrady mimo dobu 
otevření pokladen. Pokud jsou pokladny 
zavřené, lze s  permanentkou využít vstup 
do zoo přes Restauraci U LEMURA (v zimě 
přes recepci hotelu) ráno již od  7 hodin, 
večer do  22 hodin. Také letos pro vás při-
pravujeme opět mnoho novinek. Můžete 
se těšit na nové druhy zvířat, na nové hřiště 
pro děti, pestrý Africký festival a další. Tak 
neváhejte, všechny druhy permanentek 
si můžete pořídit prostřednictvím našeho 
e-shopu na  www.shopzoo.cz, nebo přímo 
na hlavní pokladně zoo. Potom už můžete 
do zoo chodit klidně každý den a užívat si 
všech zážitků, které nabízíme. Více infor-
mací naleznete na www.zoodvurkralove.cz.

Jana Myslivečková, tisková mluvčí
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Skautské středisko hlásí
V sobotu 7. února  2015 
pořádalo skautské 
středisko Zvičina pro 
skauty, skautky, vlčata, 
světlušky i  nejmenší 
benjamínky tradiční 
závody v  Kimově hře, 
Setonově hře, šifrování 
a morseovce.  
Po  slavnostním zahájení byly více než tři 
desítky soutěžících rozděleny do  katego-
rií dle svého věku. Pro mladší světlušky 
a vlčata byla připravena Kimova hra, Seto-
nova hra, pro starší světlušky a  vlčata při-
bylo ještě šifrování. Úkolem soutěžících 
v  Setonově hře je rozmístit co nejpřesněji 
10 terčíků do  čtvercové sítě 5x5 dle pře-
dem připraveného vzoru, který je odhalen 
soutěžícím po  několik sekund. Vítězem je 
soutěžící, který umístí přesně do  sítě nej-
více terčíků.
V  Kimově hře je soutěžícím v  časovém 
limitu ukázáno 24 předmětů. Vítězem je 
ten, kdo si zapamatuje nejvíce předmětů. 
Druhou částí závodů je šifrování, kdy sou-
těžící daný text zašifrují a rozšifrují pomocí 
jednoduchých šifrovacích metod. Pro 
skautky a  skauty byla připravena navíc 
morseovka. A to příjem znaků, jak písmen, 
tak číslic, lky a  přepis textu do  morse-
ovky. Vítězem je ten, kdo přijme a přepíše 
správně nejvíce znaků za  nejkratší čas. 
A jak závody dopadly? 
Pamětní listy dostali všichni zúčastnění 
benjamínci – D. Broum, L. Mostecká i   
K. Štěpová. V  kategorii mladších světlu-
šek a vlčat byl na 1. místě D. Stránský, na   
2. místě T. Rieger a  na  3. místě V. Lacina. 
V  kategorii světlušek a  vlčat v  Kimovce 
a  Setonovce byla na  1. místě A. Kubí-
ková, druhá byla M. Humlová a  třetí byl 
M. Mühlstein a  v  šifrování na  1. místě 
byla M. Humlová, druhá byla A. Kubíková 
a třetí byla A. Puhlovská. Kategorii skautek 
a  skautů v  Kimovce a  Setonovce vyhrála 
B. Veselá, druhá byla K. Seitlová a  třetí 
byl F. Mostecký a v morseovce byla první 
K. Seitlová, druhá byla B. Veselá a  třetí  
A. Langfelnerová.
Ve  dnech 23.–24. ledna 2015 se vodácký 
oddíl vydal na  dobrodružnou výpravu 
do Jaroměře. Děti si užily noční hru, při níž 
musely překonat samy sebe, aby se mohly 
vydat na symbolickou plavbu kolem světa, 
při níž hledaly pirátské poklady. 
Druhý den ráno byly děti na prohlídce jose-
fovských kasemat, které měly jen samy pro 
sebe. 

Ing. Martin Stránský

Plánujete tábor pro děti  
na letní prázdniny?
Letní tábor se koná v Hájemství v termínu 
5.–18. července 2015. Přihlášky a  infor-
mace najdete na  www.tabor.kuzelka.cz. 
Program připravují zkušení vedoucí, vaří 
známá kuchařka paní Jirásková. Teplá voda 
ve  sprchách i  v  koupelnách celý den, WC 
splachovací, stany s podsadou.

Hana Kuželková
 z.s. Víkend

Ve čtvrtek 12. února jsme v Domově důchodců 
Dvůr Králové nad Labem v Roháčově ulici (dále 
Domov) uspořádali tradiční maškarní bál pro 
obyvatele Domova. Zaměstnanci nazdobili 
společnou jídelnu pestrobarevnými girlandami, 
balónky, papírovými řetězy a  motivy z  tra-
diční venkovské zabijačky. Zabijačkové hody 
byly pro obyvatele připraveny i ve skutečnosti, 
takže nechyběly jitrnice, tlačenka, jelita, ovar 
a  polévka. Kuchařky upekly výborné koláče, 
o které byl jako o zákusek ke kávě velký zájem. 
Ve 14 hodin začala hrát hudební skupina Sešlost 
pod vedením pana Stříbrného a  s  malými pře-
stávkami nás muzikanti doprovázeli k  tanci až 
do  večera. Zaměstnanci se převlékli do  nej-
různějších kostýmů, a  tak nechyběli kašpárek, 
kovbojové, indiánka, lesní víla, vodník, cikánka, 

španělská tanečnice, čarodějnice a  další origi-
nální masky. Pracovníci v  maskách postupně 
obcházeli i  obyvatele, kteří pro svůj zdravotní 
stav museli zůstat na pokojích. Do masek se ten-
tokrát obléklo i mnoho obyvatel domova.
Na  akci jsme pozvali i  zástupce z  dalších zaří-
zení poskytujících sociální služby. Někteří z nich 
přijeli i  v  maskách. Všichni si nakonec odnášeli 
veselé zážitky a k tomu výslužku ze zabijačky.
  Jsme rádi, že se akce vydařila a  odměnou 
nám byly usměvavé a rozzářené tváře obyvatel 
našeho Domova. Všichni si letošní maškarní bál 
moc pochvalovali. Děkujeme všem zaměstnan-
cům, kteří se podíleli na organizaci maškarního 
bálu, díky jejichž nadšení a elánu můžeme tako-
vou akci vůbec uspořádat.

Mgr. Linda Mocová, sociální pracovnice

Maškarní bál v domově důchodců

V  odpoledních hodinách začíná fara ve  Dvoře 
Králové ožívat. Kolik dětí a  mládeže z  Králo-
védvorska vlastně klub Střelka využívá k  bez-
pečnému trávení svého volného času? 
Během roku 2014 do  nízkoprahového zařízení 
pravidelně docházelo 110 mladých lidí ve věku 
7-23 let. Průměrně navštívilo klub 16 osob 
denně. Klub se snaží i svou otvírací dobou vyjít 
vstříc cílové skupině. Otevřeno má tedy v odpo-
ledních a večerních hodinách.
Služby, které jsou podle statistiky využívány nej-
častěji: volnočasové aktivity (sporty, stolní hry), 
vlastní aktivity (činnosti dlouhodobějšího cha-
rakteru vymýšlené a  realizované pouze klienty, 
např. nácvik s kapelou, organizování programu 
v klubu pro jiné děti, kurz pečení, získání kom-
petencí na PC, příprava na střední školu, nácvik 
tance na vystoupení, nalezení kamaráda), řízené 
skupinové hry, individuální rozhovory a  akce 
(organizace Pohádkového lesa, dětského kar-
nevalu, taneční a  hudební vystoupení na  Dni 
otevřených dveří, Dni charit, Mikulášské nebo 
Královédvorském masopustu) a  preventivní 
programy.
Během celého roku a obzvláště v období prázd-
nin klienti spolu s  vedoucími vyráželi na  různé 
pobytové akce –  tábory a výlety. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje 
o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním 
způsobu dětí a  mládeže Dvora Králové a  okolí. 
Zabezpečuje podporu pro zvládnutí obtížných 
životních událostí, snaží se o  snížení sociálních 
rizik vyplývajících z  konfliktních společenských 
situací, životního způsobu a rizikového chování, 
pomáhá zvyšovat sociální schopnosti a doved-
nosti (dodržování pravidel slušného chování, 
budování a  udržování stabilních mezilidských 
vztahů apod.), podporuje sociální začlenění 
do  skupiny vrstevníků i  do  společnosti, včetně 
zapojení do  dění místní komunity, zajišťuje 
nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a  soci-
ální ochranu během využívání služeb a  pod-
mínky pro realizaci osobních aktivit. Poskytuje 
aktivity a činnosti zaměřené na prevenci s cílem 
snížit riziko sociálně patologických jevů.

Mgr. Kateřina Litošová
Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Projekt je financován z  prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a  zaměst-
nanost a státního rozpočtu.

Střelka jako bezpečný prostor
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Přijímací řízení na gymnáziu
Protože se blíží 
termín podání 
přihlášek ke  stu-
diu ve  střední 
škole a  přijíma-
cího řízení, uvá-
dím v tomto textu 
několik informací.
Přihlášky je třeba podat do  15. března 
2015, lékařské vyjádření nevyžadujeme. 
Pro pružnější komunikaci prosíme o  vypl-
nění kontaktní e-mailové adresy.
V  přijímacím řízení hraje u  každého žáka 
roli prospěch v  posledních třech polole-
tích, úspěchy v  předmětových soutěžích 
(od  okresního kola) a  zejména výsledky 
testů z českého jazyka a literatury a z mate-
matiky. V  prvním kole přijímacího řízení 
využijeme testů jednotně zadaných, 
které proběhnou pro čtyřleté gymnázium 
v úterý 14. dubna a pro šestileté ve středu 
15. dubna.
Před těmito testy nabízíme zájemcům 
přípravné konzultace, které se u nás usku-
teční vždy ve středu od 14:30 v následují-
cích termínech: 25. března český jazyk pro 
čtyřleté studium, matematika pro šesti-
leté studium, 1. dubna 2015 tomu bude 
naopak.

RNDr. Vladimír Hušek

Rozhovor s panem senátorem a podnikatelem roku  
Ing. Jiřím Hlavatým, generálním ředitelem Juta, a. s.
Dobrý den, pane Hlavatý, jsme studenti Gymnázia 
ve  Dvoře Králové nad Labem a  byli bychom rádi, 
kdybyste nám odpověděl na několik otázek.

1. Vloni jste byl zvolen podnikatelem roku. Co 
pro vás toto ocenění znamená? Mělo nějaký vliv 
na vaše podnikání?  

Ocenění bylo pro mne velkým překvapením. 
Při vyhlášení jsem svůj proslov nechtěl odbýt 
pouze poděkováním svým nejbližším, a proto 
jsem také stručně přednesl svou životní a pod-
nikatelskou zkušenost, která k  němu vedla. 
Toto ocenění, které je spojeno s mým jménem, 
patří nejen mně, ale stejnou měrou také mým 
zaměstnancům, bez nichž bych toho nedosáhl. 
Tuto cenu považuji za svého „Oskara“ a musím 
přiznat, že mi to udělalo radost. Ano, vliv 
na  podnikání je velký. Juta se určitě dostala 
do většího podvědomí široké veřejnosti a naši 
zákazníci se chlubí, že s  Jutou spolupracují, 
a  to nejen v  ČR. Samozřejmě došlo k  posílení 
sebevědomí zaměstnanců a zaznamenali jsme 
také větší zájem, především manažerů, o práci 
u nás. 

2. Juta je velmi úspěšný podnik, vyváží výrobky 
do celého světa. Kam nejdále? 

To je správná otázka… Juta má 14 závodů 
a  2200 zaměstnanců. Z  naší výroby jde 86 % 
na  vývoz, a  to do  80 zemí světa. Zboží putuje 
nejdále do  Calgary, které leží na  západním 
pobřeží Kanady. Dále dovážíme do Japonska, ale 
samozřejmě i do všech států Evropy. Vývoz není 
jednoduchý, protože každá země i  v  rámci EU 
má specifické požadavky na certifikaci výrobků, 
které jsou finančně hodně náročné. Současně 
probíhají i pravidelné zahraniční audity provozů, 
které musíme také platit. 

3. Kde jste byl nejdále při svých obchod-
ních jednáních? Která země vám připadala 
nejexotičtější? 

Když tak zavzpomínám, nejvzdálenější zemí, již 
jsem navštívil, bylo Thajsko a  město Bangkok. 
Dále jsme vedli obchodní jednání na Tchaj-wanu 
v  hlavním městě Tchaj-pej, odkud jsme chtěli 
koupit tkalcovské stavy. Běžnou destinací pro 
mě byl Egypt, Libanon, Spojené arabské emiráty 

nebo Montreal. V poslední době cestuji převážně 
po Evropě a ty delší lety nechávám na prodejních 
manažerech. Jsem ale patriot a k srdci mi stejně 
přirostl nejvíce Dvůr, kam se vracím nejraději.  

4. Stal jste se senátorem. Změnil se nějak váš 
pohled na politiku?  

Zatím jsem ve  funkci příliš krátce na  vyná-
šení soudů, ale určitě jsem získal také pohled 
na  druhou stránku politiky, protože jsem dnes 
její přímý účastník. Senátorství je funkce velice 
náročná na čas, což mě vedlo k předání někte-
rých mých pravomocí a  odpovědnosti na  mé 
manažery. S potěšením jsem zjistil, že příležitost 
ukázat se, co umí, a  prosadit se všichni uvítali. 
Podle mne tím Juta získává novou energii, která 
přinese stabilitu a doufám i další úspěchy.  

5. Jak můžete z pozice senátora pomoci našemu 
městu a  plánujete spolupráci s  ostatními sená-
tory na nějakém společném projektu?

Nejdříve bych chtěl využít této příležitosti 
a poděkovat všem, kteří mě volili a dali důvěru. 

Jsem připraven dostát své odpovědnosti vůči 
mým voličům a pomoci ze své pozice našemu 
městu v  rozvoji. Jde například o  zlepšení 
značně zanedbaných příjezdových komunikací 
do města, které jsou ve vlastnictví kraje. Vedení 
města musí začít tlačit na  kraj, protože naše 
město v kvalitě silnic pokulhává i za vesnicemi. 
Určitě počítám s  tím, že v  těchto jednáních 
budu nápomocen. Měli bychom se vždy srov-
návat s těmi nejlepšími městy a nejbližším vzo-
rem je bezpochyby Trutnov. Nesmí se samo-
zřejmě zapomenout ani na záplatované silnice 
a vytlučené chodníky, které město vlastní. Jako 
velmi důležité vidím silniční napojení na pláno-
vanou dálnici Hradec Králové - Trutnov. Je také 
třeba přivést turisty do města. 
Zatím na  žádném společném projektu s  ostat-
ními senátory nepracuji, ale jsem s nimi samo-
zřejmě v kontaktu.

6. Je post senátora vrcholem vaší politické 
kariéry? 

Ještě jsem nepřemýšlel o nějakém pokračování 
své politické kariéry a  momentálně na  tuto 

otázku nedokážu odpovědět a také vám nechci 
všechno říkat. Vše záleží na  tom, jak moc mě 
politika pohltí nebo zklame, ale už těžko se 
změní moje povaha sportovce, který chce 
vyhrát každý zápas. 

7. Co považujete za váš největší životní úspěch? 

Určitě mým největším životním úspěchem je 
zachování a  úspěšný rozvoj Juty. Jsem rád, že 
se podařilo udržet v  dobré kondici všechny 
dvorské fabriky, a  to díky velkému úsilí všech 
našich zaměstnanců. Stali jsme se největší tex-
tilní společností v  České republice, přestože 
stát nepočítal s  tím, že by se textilním prů-
myslem vůbec zabýval. Nikdo nebude věřit 
tomu, ale pravdou je, že jsme do  moderni-
zace a  nákupů nových technologií, výrobních 
a  skladovacích hal za  posledních 10 let inves-
tovali jenom ve  Dvoře Králové 4 miliardy Kč, 
bez nichž by Juta byla dnes již mrtvou firmou. 
Musíme se stále dívat dopředu a neztrácet čas 
pohledy do zpětného zrcátka. 
Mojí srdeční záležitostí je mateřská školka se 
speciální jazykovou přípravou a  také naše zre-
konstruovaná horská chata Labská ve  Špindle-
rově Mlýně, kterou využívají zaměstnanci.

Děkujeme za  rozhovor a  do  dalších let vám 
přejeme mnoho životních a  podnikatelských 
úspěchů.

Aneta Baudyšová, Patrik Nácovský, 
Kryštof Havelka, Jiří Langpaul

studenti 1.A a 6.C.

Mgr. Yveta Šecová

Studenti gymnázia spolu se zástupci školy při rozhovoru s panem senátorem Hlavatým 
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Ve  středu 14. ledna 2015 se v  Trutnově v  hale 
ZŠ Komenského konalo okresní kolo ve  florbale 
chlapců V. kategorie. Naše škola v  posledních 
letech zažívala v  této soutěži velké úspěchy, kdy 
jsme díky silné generaci hráčů tento turnaj vyhrá-
vali. Letos jsme jeli do Trutnova plni očekávání, zda 
i bez velkých opor uspějeme.

Zúčastnilo se devět středních škol z okresu Trut-
nov a nenašla se ani jedna, která by nás při obha-
jobě vítězství zastavila. Uzavřeli jsme tak vítěznou 
pětiletku a  naše nadvláda byla opět odměněna 
postupem do krajského kola v Hradci Králové.
Krajské kola v  Třebši se zúčastnilo šest družstev, 
která byla rozdělena do dvou skupin. Ve skupinách 
se hrálo každý s každým a první dva týmy postou-
pily do semifinále. Ve skupině jsme remízovali 0:0 
se SPŠ Nové Město n. M. a  porazili 6:0 VOŠ a  SPŠ 
Jičín. Ze skupiny jsme postoupili z  prvního místa 
a v semifinále se utkali se SOA Hradec Králové. Byl 
to velmi vyrovnaný zápas, ve kterém jsme nakonec 

byli šťastnější a vyhráli 2:1. Ve finále nás čekal favo-
rit turnaje SPŠ stavební Hradec Králové. Náš výkon 
rozhodně nebyl optimální a soupeři jsme vítězství 

v Krakonošově
Klikatou cestou mezi zasněženými a  jino-
vatkou nádherně ozdobenými stromy 
jsme 16. ledna dorazili na Hančovu boudu 
na  Benecku, abychom se po  roce opět 
věnovali zimním radovánkám.
Letos nám sněhové podmínky přály, 
a  tak chvíle na  sáňkách a  bobech na  sebe 
nenechaly dlouho čekat. Dětem zčerve-
naly tváře po  pár jízdách a  dováděly, jak 
jen se dalo. Také zdravotních procházek, při 
kterých ještě soutěžily, si užily do  sytosti. 
A  nebyly to jediné soutěže, kterými se 
dětem zpříjemnil pobyt.
Závody ve  stavění sněhuláků děti moti-
vovaly ke  zdravému soupeření. Na  svahu 
pod chalupou vznikala krásná sněhová díla 
v  podobě velblouda, lachtana hrajícího si 
s míčem, želvy hlídající své hnízdo s vajíčky 
nebo poctivý „český“ sněhulák s  barevnou 
šálou. Za  tato takřka umělecká díla děti 
obdržely diplomy na památku jejich snažení. 
K večeru se společenská místnost, kde jsme 
se všichni scházeli, měnila na klubovnu plnou 
her, děti se bavily muzicírováním na bubínky, 
společným kreslením nebo pěveckou sou-
těží. Páni porotci objevili mnoho hudebních 
talentů a ty také náležitě ocenili medailemi. 
Závěrečný večer patřil karnevalu plnému 
nápaditých převleků včetně party sněhuláků. 
Chvíle na  pokojích jsme na  přání dětí trá-
vili hrami. Nejoblíbenější byla ta na Afriku, 
neboť naše děti mají rády zvířátka a  tak 
se pokoj, v  němž jsme byli ubytováni, 
měnil jako mávnutím kouzelného proutku 
na  tento kraj plný tygrů, hrochů a  jiných 
afrických zvířat a  děti se s  opravdovým 
smíchem bavily. Se zaujetím poslouchaly 
vyprávění večerních pohádek.
A tak se ze spolužáků stávali kamarádi a při 
soutěžích týmoví hráči pyšní na svoje výkony. 
Počasí bylo příjemné, pobyt nám zkrášlo-
valo občasné sněžení připomínající vánoční 
atmosféru. Naši žáčci si tak užili nejen mnoho 
zábavy, ale i čerstvého vzduchu hor.

Petra Teuberová
ZŠ speciální a praktická škola DČCE Vrchlabí, 

odloučené pracoviště Dvůr Králové nad Labem

Ani chřipka nás nezastavila 
Jedeme na Sklepáky! Těšíme se tak, že nadšení pře-
konává i  řádící chřipkovou epidemii. Zvoní, končí 
poslední středeční hodina. Dupeme po schodech, 
v rychlosti se soukáme do bund a kabátů. Ze dveří 
školy vlétneme rovnou do přistaveného autobusu, 
rychle obsazujeme místa. Prezence a hurá! Odjezd.

Odpolední dopravní špičkou projíždíme bez 
větších komplikací. Zastavujeme na  Arkádách, 
čeká nás odpolední svačinka, kafíčko, dortík, 
menší nákupy. Takto posilněni, i  když některým 
se už klíží oči, odjíždíme na  místo činu, tedy 
na  Dobešku. Prodíráme se přeplněným hlediš-
těm a  usedáme do  prvních čtyř řad. „Paní uči-
telko, že po nás nebudou nic chtít?“ ptá se Natka. 
Odpověď přichází během několika minut. Herci ji 
zapojují hned do první scénky. Překonává ostych 
a rozpaky a užívá si „slávu“ plnými doušky. 

Scénka následuje scénku, sálem hřmí smích. 
Diváci burácí, aplaus přehlušuje počátky nových 
scének. Devadesát minut uplynulo jako voda, 
následuje dvacetiminutovka na  nekonečné 
čekání u  toalet, naplnění břuchů připrave-
nými bramborami na  loupačku, na  odpočinutí 
namožených bránic. Než se nadějeme, čeká nás 
poslední hodina.
Herci se loučí, my jim vzdáváme hold potles-
kem, nesměle se zvedáme ze sedadel, ale hned 
se přidává zbytek diváků. I herci se s námi loučí, 
a  to dost neobvyklým, velmi osobním způso-
bem. Seskakují z jeviště, podávají nejbližším ruce, 
někteří přelézají do vzdálenějších řad. Odcházíme 
rozesmátí, příjemně naladěni, rozladěni snad jen 
představou dlouhé cesty do našich postýlek. 

A. Hornychová, K. Jebousková, 3.C
Mgr. Yveta Šecová

Projekt Edison (Education. Drive. Internationality. 
Students. Opportunity.  Network.) spojuje mladé 
lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili 
se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali 
se tak generací, která prolomí prohlubující se mezi-
kulturní bariéru.

V týdnu od 1. do 8. 2. 2015 se ZŠ Podharť a ZŠ 
Schulzovy sady zapojily do  tohoto zajímavého 
projektu. V neděli 1. února jsme přivítali stážisty 
z  Číny, Vietnamu, Tchaj-wanu, Brazílie, Jordán-
ska, Rumunska a Ukrajiny. 
Praktikanti si připravili prezentace o  svých 
zemích, vedli diskuze s  žáky na  různá témata 
a  hráli s  nimi hry. Možnost srovnání různých 
zemí s Českou republikou všem rozšířila obzory 
v oblasti kultury, ekonomiky a historie. Veškerá 
komunikace probíhala v  anglickém jazyce. 
Během týdne většina dětí ztrácela ostych 
a navazovala kontakt i ve volném čase. Společně 
jsme se zúčastnili oficiálního přivítání na měst-
ské radnici, prohlídky města s výstupem na věž 
kostela, koncertu skupiny Crazy Band v  místní 
ZUŠ, návštěvy královédvorské zoo, zahráli jsme 
si bowling, zatančili si na  školním plese, zažili 
atmosféru staročeského masopustu a  vyrazili 
za sněhem do Krkonoš.
Celý týden byli studenti ubytováni v rodinách našich 
žáků. Touto cestou bychom jim rádi poděkovali 
za vstřícnost, ochotu a pohostinnost. Pro všechny to 
byla nová zkušenost a pevně věříme, že naše žáky 
motivovala k dalšímu studiu cizího jazyka.

koordinující učitelky ZŠ Podharť a ZŠ Schulzovy sady

Projekt Edison v místních základních školách

Gymnázium florbal umí

Reprezentanti královédvorského gymnázia ve florbale

4:1 usnadnili, ale i tak si chlapci zaslouží velké podě-
kování a  gratulaci za  druhé místo ze všech střed-
ních škol v Královéhradeckém kraji. 

Text a foto: Mgr. Stanislav Ježek
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V  týdnu od  19. ledna  2015 proběhlo  další setkání v  rámci zahraničního 
projektu Comenius – Art Snapshots of the Past and Present v aténské 4th 
Primary School of Egaleo „Mikis Theodorakis“. Na úvodní den přijal pozvání 
současný ministr školství Andreas Loverdos, starosta městské části Atén 
Egaleo a  vedoucí školského odboru. Setkání bylo velmi příjemné a  člověk 
by neřekl, že je to schůzka s tak důležitým člověkem.  Pohovořil o významu 
mezinárodní spolupráce mezi žáky a učiteli a lepším pochopením života růz-
ných kultur a národů. Vedení města Dvora Králové nad Labem věnovalo dar, 
který byl osobně předán Mgr. Šárkou Šantrochovu, ředitelkou ZŠ Strž. Celé 
setkání bylo zakončeno kulturním programem, připraveným žáky řecké školy 
a  jejich učiteli. Odpoledne probíhala prezentace na téma zaměstnání – srov-
nání historického obrazu se současností. V  rámci připraveného programu 
jsme měli možnost navštívit Akropoli, která je dodnes srdcem města. Díky 
ekonomické, vojenské a  politické moci se tady slily kulturní vlivy Východu 
i Západu. Daly vzniknout dílům a myšlenkám, které přežily své autory.
 Dvouletý program se chýlí ke svému závěru, a proto další dny budou věno-
vány tvorbě a podobě finálního produktu – e-knihy a závěrečnému setkání, 
které se připravuje na  konec školního roku ve  Dvoře Králové n. Labem. 
Veřejnost bude moci zhlédnout dvouletou práci žáků všech deseti zahra-
ničních škol v nově otevřených výstavních prostorách v Kuksu.

Foto a text: Ing. Alena Čiháková

Mezinárodní setkání učitelů ZŠ Strž s ministrem školství Řecka

Africké děti si sněhuláka ve své zemi zřejmě nikdy 
nepostaví, mnozí z  nich se ale ani nedostanou 
do školy. Právě toto umocnilo snahu žáků základní 
školy Podharť pomoci ke vzdělání  dětem i tam, 
kde cesta do školy není samozřejmou a běžnou 
záležitostí, ale mnohdy nedostupným snem.  
Ve  dnech 10.–13. 2. 2015 se žáci 2. stupně naší 
školy zapojili do 3. ročníku originální charitativní 
akce Sněhuláci pro Afriku (s  podtitulem Děti 
pomáhají dětem) pořádané pod záštitou ministra 
školství, mládeže a  tělovýchovy.  Forma pomoci 
organizaci Kola pro Afriku spočívá v  tom, že se 
vybírá startovné 50 Kč za  každého postaveného 
sněhuláka.  Podharťské děti tak strávily odpo-
ledne aktivně zábavnou činností plnou legrace 
na  čerstvém vzduchu pod nemocnicí. Výtěžek 
této benefiční aktivity bude věnován na přepravu 
kol pro gambijské děti.

Mgr. Edita Vaňková,  ředitelka školy

Děti ze ZŠ Podharť 
stavěly originální 
sněhuláky pro Afriku 

U školy nastoupili, své batohy naložili.
Při výstupu vítr fičí, všichni žáci hrůzou křičí.
Cestou k chatě sněží, mráz po zádech běží.
Vichřice závěje kříží, naše záhuba se blíží.
Slunce svítí, nebe modré, lyžování je dnes dobré.

žáci 7. třídy

I  v  tomto duchu se nesla příjemná atmosféra 
lyžařského výcviku, který 2. únorovou neděli 
zahájili žáci 7. třídy v  Peci pod Sněžkou. Hory 
jim ukázaly svou drsnou tvář hned po příjezdu, 
výstup na  Richtrovy boudy znepříjemňoval 
silný vítr, zima i vánice. Lavinu naštěstí nespatřili 
na  vlastní oči, zážitkem však byla pro všechny 
zúčastněné hřebenová túra, vrtulníkový výsadek 
a ukázka záchranné akce v lavinovém závalu.

Kládní malých školáků
Několik dní před odjezdem našich starších žáků, 

kteří si užívali zimu na horách, se ti mladší ze 3., 
4. a 5. třídy 28. 1. zasloužili o vítězství ve vědo-
mostní a dovednostní soutěži Klání malých ško-
láků, pořádané již tradičně DDM Jednička.
Poděkovat bychom chtěli Magdaleně Kaz-
mirowské, Štěpánu Baumovi (5. tř.), Janu Jaro-
límovi, Janu Všetečkovi (4. tř.) a  nejmladšímu 
z družstva „Dračí pětka“ Jakubu Vágnerovi (3. tř.) 
za skvělou reprezentaci školy. Všichni předvedli 
ty nejlepší výkony z českého jazyka, anglického 
jazyka a  všeobecného rozhledu, a  porazili tak 
své soupeře z  ostatních královédvorských škol. 
Putovní pohár, který drží naši reprezentanti 
v ruce na zveřejněné fotce, si budeme opětovně 
vzorně hýčkat. 
Věříme, že i  v  následujícím pololetí budeme 
moci být pyšní na výsledky našich dětí.

Mgr. Markéta Haasová
učitelka ZŠ 5. května

Zimní radovánky a úspěchy žáků ZŠ 5. května

Tradiční masopustní veselí oživilo podharťskou čtvrť tentokrát o týden dříve, již 6. února, neboť maso-
pustní čas letos připadl na jarní prázdniny. Masopustní postavy doprovázel svou hrou nejen harmoni-
kář, ale ulicí se rozléhaly také deváťáky rozezvučené bubny, proto nás nikdo nemohl přehlédnout ani 
přeslechnout. Mgr. Stanislava Vojtíšková
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Lyžařský výcvik  
ZŠ Schulzovy sady
Třiadvacet žáků třídy 7. C základní 
školy Schulzovy sady mělo v  termínu  
7.–13. února 2015 volno od školních povin-
ností. Čekal je týden nabitý lyžováním 
a  dováděním se spolužáky. Obě lyžař-
ská družstva dřela do  úmoru a  několik 
posledních dní už svištěli ze svahu v  Žac-
léři i  úplní začátečníci. Navíc se vystřídaly 
snad všechny rozmary krále českých hor 
– roztrhl peřinu se sněžením, pak přišla 
obleva i  mráz. Naši mladí lyžaři ale díky 
tomu mohli okusit různé sněhové povr-
chy. A síla zbyla i na noční lyžování a lum-
párny na  chatě. Všichni účastníci se rodi-
čům vrátili ve  zdraví, bez zlomených lyží, 
jen s  několika lehce ohnutými hůlkami 
a kupou nepopsatelných zážitků.
Čí jsou hory? NAŠE! Kdo jsme my? 
ŠULCÁKY!

PhDr. Monika Voleská, školní psycholog

Zápis byl opravdu pohádkový
Nadcházející zápis letos z plakátů a letáků 
zvěstovaly pohádkové postavy.
Okouzleny školou byly při svých návště-
vách děti z mateřinek. Čtvrťáci a páťáci četli 
příštím spolužákům v  mateřských  školách 
příběhy před spaním. 
Popelka, motýl Emanuel nebo Sněhurka 
provázeli a  bavili děti během zápisu 
ve  škole. Budoucí prvňáčci objevovali 
poklady skryté v  kouzelné školní brašně. 
Děti učarovaly učitelkám svými znalostmi 
i  uměleckými výkony.  A  výsledek je také 
pohádkový - čtyři první třídy zaplní stovka 
nových žáků, na  které se těší jejich třídní 
učitelky – Jana Klenovská, Jitka Krejčí, Jana 
Teislerová a Pavlína Špatenková. 
Na shledanou 1. září!

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Stomatologická pohotovost
28. 2. a 1. 3. 
 MUDr. Miriam Valentová
 Riegrova 328, Dvůr Král. n. L.
7. 3. a 8. 3.
 MUDr. Miroslava Landová  
 Spojených národů 743, Dvůr Král. n. L.
 tel.: 499 321 931  
14. 3. a 15. 3.  
21. 3. a 22. 3.
21. 3. a 22. 3.
 Prouzovi, s. r. o.  
 Šafaříkova 1105, Dvůr Král. n. L.
 tel.: 499 321 028 

Rozpis služeb stomatologické lékařské 
služby první pomoci okresu Trutnov včetně 
Dvora Králové nad Labem na  rok 2015 
najdete na webu Královéhradeckého kraje 
www.kr-kralovehradecky.cz.

Víte co udělat, pokud vídáte na ulici psího tuláka?  
Co když si z  různých důvodů svého čtyřnohého 
kamaráda již nemůžete nechat? Rádi bychom 
vás ve  zkratce informovali, jak si ve  které situaci 
poradit. 

Pokud se na  ulici v  našem městě volně potu-
luje delší dobu pes, ohrožuje dopravu nebo 
kolemjdoucí, zaběhl k vám na zahradu nebo se 
přidal k vašemu psu při procházce, kontaktujte 
strážníky městské policie. Pokud se vám něco 
podobného přihodí v  jiné obci, vždy kontak-
tujte představitele tamní obce. Pes by měl být 
výše uvedenými osobami odchycen a převezen 
do  příslušného útulku, depozita či záchytných 
kotců. Královédvorský psí útulek přijímá pouze 
psy přivezené státní nebo městskou policií 
nebo pověřeným úředníkem z  jiné obce a také 
psy odebrané veterinární správou. U nás umís-
těné psy najdete na  internetových stránkách 
www.utulek-dknl.estranky.cz, kde také najdete 
pozvánky na akce, které pro vás a vaše psí kama-
rády připravujeme. Stane-li se vlivem životních 
okolností, že musíte svému psímu kamará-
dovi najít nový domov, zkuste podat inzerát. 
Na internetu je mnoho inzertních stránek, soci-
ální sítě apod., kde můžete vložit fotky vašeho 

Jak si poradit se psem v neobvyklé situaci

Evangelická církev ve Dvoře Králové n. L.
V letošním roce uplyne 85 let od založení samostat-
ného evangelického sboru ve  Dvoře. Pro mnohé 
naše spoluobčany je možná existence sboru této 
církve v našem městě velkou neznámou. Proto by-
chom Vás rádi postupně a pravidelně seznamovali 
nikoli s  historií, ale s  naším současným životem 
a s tím, jaké akce organizujeme.

Zcela základní, pravidelnou a  nepostradatelnou 
akcí, kterou církev žije, jsou bohoslužby. Ty za nás 
nikdo jiný v celé společnosti konat nebude. Pořá-
dat je, to je náš úkol jedinečný a nezastupitelný. 
Proč ale na  bohoslužby chodit? Jak samo slovo 
naznačuje, je složeno ze dvou: Bůh a  služba. 
V evangelickém pochopení se kloubí dohromady 
především tak, že při bohoslužbách se sám Bůh 
sklání k  nám lidem, aby on nám posloužil, aby 
nám byl nablízku, podepíral nás, otevíral nám 
bohatství víry a duchovních skutečností. Aby nás 
v  tomto světě mnohdy tvrdém a  bolesti plném 
vedl k dobrému životu podle své dobré vůle. To 
nám připomíná biblický citát na čelní stěně uvnitř 
kostela: „Buď vůle tvá! Ta Boží služba pro nás se 
projevuje v  několika rovinách: V  živém setkání 
s  druhými lidmi, v  oslovení skrze slova Bible 
a jejich výklady pro naší dobu, v účasti na společ-
ném stolování. Různě tak smíme prožívat tu Boží 
blízkost a otevřenost vůči nám.
Ta možnost je zde pro všechny, kdo po ní touží. 
Překážkou není ani členství, ani nečlenství 

v jakékoli církvi. Překážkou není národnost, poli-
tické přesvědčení, dosažené vzdělání ani majet-
kové či rodinné poměry. V našem případě je spíš 
problémem překonání vlastní lenosti, neboť 
bohoslužby začínají v neděli v 8:30 hodin. Na tu 
dobu vstát a dorazit může být náročné. Vstoupit 
do  neznáma, překročit práh kostela opředený 
mnohými předsudky také není snadné. Nebo 
mají lidé dokonce obavy, že budou do  něčeho 
nuceni. Jsou to obavy neoprávněné, jež můžeme 
předem vyloučit. A někdo možná jen neví, kde 
evangelíci kostel ve  Dvoře mají. Je na  náměstí 
Odboje vedle gymnázia vzadu v zahradě.
Na  bohoslužbách se scházíme všechny gene-
race od malých dětí přes školáky, mládež, střední 
generaci až po  seniory. Pro ty, kdo by se sami 
nedostali, nabízíme možnost na  bohoslužby 
dovézt a odvézt zpět autem. Úvod bohoslužeb 
je pro všechny společný, pak děti odcházejí 
na  faru, kde pokračují jim přístupnější i  vol-
nější formou, např. s  malováním, hrami apod. 
Po bohoslužbách pravidelně zůstáváme při kávě 
a  čaji, v  rozhovorech při sdílení strastí i  radostí 
života. V případě, že máte zájem sledovat aktu-
álně dění v evangelickém sboru ve Dvoře, Krá-
lové navštivte naše webové sborové stránky 
http://dvur-kralove.evangnet.cz. Zde také nalez-
nete možnosti, jak nás kontaktovat osobně, 
telefonicky či e-mailem.

Mgr. Aleš Mostecký, farář

psa s popisem povahových vlastností. Pokud je 
váš pes čistokrevný, můžete kontaktovat také 
chovatelský klub nebo další organizace nabíze-
jící pomoc danému plemeni. Náš útulek nabízí 
umístění vašeho inzerátu v areálu a na výše uve-
deném webu. 

výběr z nabídky psů:

Mikeš – menší psík s cholerickou povahou. Nový 
páníček, který by chtěl Mikešovi poskytnout 
místo na gauči, by mu měl umět vymezit jasné 
hranice v chování a nezaleknout se jeho výbu-
chů nespokojenosti.

Daniela Hoblová,
Psí útulek Dvůr Králové n. L.


