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Ing. Jiří Hlavatý – vítěz 
celostátního kola soutěže 
Podnikatel roku 2013 
V  minulém čísle NKR jsme informovali 
o  udělení titulu Podnikatel roku 2013 
v Královéhradeckém kraji panu Jiřímu Hla-
vatému, řediteli místní firmy Juta, a. s.
Dne 4. března proběhlo slavnostní vyhlá-
šení celostátního kola 14. ročníku této 
soutěže, kde se stal vítězem opět ředitel 
a majitel největší české textilní společnosti 
– Ing.  Jiří Hlavatý. Místní podnikatel tak 
bude reprezentovat podnikatele z  České 
republiky na celosvětovém finále v Monte 
Carlu. Gratulujeme a  přejeme úspěchy 
v podnikání i v příštích letech.

Zkrácení hodin pro veřejnost 
na městském úřadu 30.04.2014
Ve  středu 30. dubna 2014 budou z  tech-
nických důvodů (konání Majálesu) hodiny 
pro veřejnost na Městském úřadu ve Dvoře 
Králové nad Labem pouze do 15:30 hod. 
Děkujeme za pochopení.

Mezi osobnosti města za rok 
2013 patří nadaná mládež 
i zasloužilý vědec
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 
Labem na svém březnovém zasedání udě-
lilo cenu Osobnost města Dvůr Králové nad 
Labem za rok 2013:
• v  kategorii jednotlivec do  18 let Apo-

leně Výborné za sportovní výkon
• Marii Hetflejšové za  celoživotní práci 

v oblasti sportovních aktivit,
• Ing.  Drahomíru Dvorskému, CSc., 

za  celoživotní vědecko-výzkumnou 
činnost,

• Jarmile Schrabalové za  dlouhodobou 
práci v loutkovém divadle, 

• Vladimíru Lagutinovi za  celoživotní 
práci v  oblasti sportovních aktivit byla 
udělena cena města. 

O předání ocenění budete včas informováni.

Velikonoční výzdoba 
I  letos se můžete v  období před 
Velikonocemi těšit na velikonoční výzdobu 
náměstí T. G. Masaryka. Břízky ozdobí 
jarními motivy děti z  místních školských 
zařízení a MC Žirafa. 

Bc. Petra Zivrová , odbor ŠKS
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TJ prodala pozemky vázané smlouvou 
s městem a nyní žádá město o dotaci
Místní firma Juta, a. s., koupila v květnu roku 2013 
od Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové nad Labem 
(dále TJ) pozemky, které byly vázané smlouvou 
o budoucí kupní smlouvě s městem Dvůr Králové n. L.  
Součástí těchto pozemků byla i  přístupová komu-
nikace vedoucí vedle tenisových kurtů k  dlouho 
připravované stavbě nové čistírny odpadních vod. 

Město bylo jediným subjektem, který měl 
na  koupi pozemků TJ právo a  měl se tedy 
o potřebě prodeje od TJ dozvědět. Tento obchod 
mezi TJ a společností Juta bohužel vážně narušil 
a možná i znemožnil proces výstavby nové čis-
tírny odpadních vod a  rekonstrukce kanalizač-
ních sběračů za více než 200 mil. Kč.  Na uvede-
nou akci má město přislíbenou dotaci ve  výši 
150 mil. Kč. 
Zastupitelstvo města přijalo na svém březnovém 
jednání usnesení, že uvolní TJ v  letošním roce 
finanční prostředky až po  nápravě vzniklé situ-
ace s pozemky, na kterých se nachází přístupová 
cesta k nové ČOV. 
Rada města, ani zastupitelstvo nezamýšlely svým 
usnesením použít sportující veřejnost pod TJ 
k vydírání firmy JUTA, a. s., jak tvrdil ve svém dnes 
již veřejně známém dopise zastupitelům Ing. Jiří 
Hlavatý, ředitel Juty. Město nezavírá sportoviště 
a nebere si tím sportovce jako rukojmí pro další 

jednání. Město dál hledá řešení, které by vedlo 
k získání potřených pozemků od firmy JUTA, a. s.
Již ve   čtvrtek 20. února, tedy asi 2 týdny před 
posledním jednáním zastupitelstva města, 
proběhla z  iniciativy vedení města schůzka 
s představiteli TJ včetně jejího předsedy. Na této 
schůzce požadovalo vedení města od předsedy 
vysvětlení týkající se prodeje výše zmíněných 
pozemků. Předseda TJ sdělil, že na  tento záva-
zek při podpisu smlouvy zapomněl. Vedení 
města požádalo předsedu a  přítomné členy TJ 
o pomoc s nápravou vzniklého problému. Před-
sedou oddílu atletiky bylo přislíbeno, že dojde 
ještě téhož dne ke  schůzce s  Ing.  Hlavatým, 
na které bude požádán o pomoc s napravením 
vzniklých škod. Nedovedl si představit, že by byl 
Ing. Hlavatý v názoru na výstavbu ČOV v rozporu 
s městem. Bohužel k této schůzce dodnes nedo-
šlo. Bez zmiňované přístupové komunikace, nyní 
na  pozemích firmy JUTA, nemůže město získat 
stavební povolení pro stavbu městské ČOV. 
TJ není organizací zřízenou městem – je to samo-
statný právní subjekt, který každoročně žádá 
město o  dotaci. I  přes získání těchto nemalých 
finančních prostředků platila v posledních letech 
TJ s velkým zpožděním nejen technickým službám 
města (správa letního a  zimního stadionu), ale 
také dopravcům i  jednotlivým základním školám 

Pokračování na str. 2

Farmářské trhy opět na náměstí TGM

Farmářské trhy se v roce 2014 budou konat pravidelně vždy každý čtvrtek v  lichém týdnu, a to od 08:00 
do 16:00 hod. První farmářský trh proběhl již 27.03.2014. Jako organizátor trhů byl pro letošní rok  vybrán 
pan Petr Konopek. Foto: K. Sekyrková
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Březnové kácení lip  
v ulici 28. října 
Ve  dnech 17.–21. března 2014 proběhlo 
kácení lip v  ulici 28. října. Již v  lednu loň-
ského roku bylo přistoupeno k  pokácení 
20 ks lip a  letos byly pokáceny zbývající 
stromy po pravé straně směrem od kruho-
vého objezdu. Ještě na  podzim letošního 
roku bude vysázeno nových 50 ks lip a 1 130 
keřů, které vytvoří oboustranné stromořadí.
Ke  kácení bylo přistoupeno hlavně 
z  bezpečnostních a  zdravotních důvodů 
a  také kvůli plánované rekonstrukci ulice  
28. října. Z  důvodu převažujícího zhor-
šeného zdravotního stavu až silně zhor-
šeného stavu a  převažující vysoké až 
velmi vysoké rizikovosti hrozí u  stromů 
odlomení silných větví, částí korun nebo 
dokonce pád stromů. Na  stromech se 
vyskytují dutiny, trhliny, ztrouchnivělé 
dřevo, suché větve, pahýly po ulomených 
větvích a ulomené větve. Při rekonstrukci 
by zároveň ještě došlo ke  zhoršení život-
ních podmínek vzrostlých stromů a  nao-
pak by nebylo možné připravit vhodné 
podmínky pro novou výsadbu. 
Orgán ochrany přírody za  pokácené 
stromy rozhodnutím uložil povinnost 
vysázet nové stromy. Ve  zmíněné lokalitě 
tedy dojde k  postupné obnově aleje, což 
patří k přirozeným procesům, ale současně 
i  v  jiných lokalitách budou založena hod-
notná a perspektivní stromořadí.

Bc. Milan Šimek, DiS., 
odbor životního prostředí

Rozdělení finančních 
prostředků z dotačních 
programů města v roce 2014
Na  podporu jednotlivých oblastí byly 
v  průběhu února a  března radou a  zastu-
pitelstvem města rozděleny následující 
finanční prostředky:
a) na podporu tělovýchovy a sportu:
• na činnost sportovních oddílů 
    3.630.000 Kč
• na pořádání sportovních aktivit  
   170.000 Kč
b) na veřejně prospěšné aktivity  
   318.000 Kč
c) na sociální služby, služby související se  
sociální oblastí a na podporu zdravotnictví 
   1.000.000 Kč
d) na  obnovu vnějšího pláště objektů, 
které jsou nemovitou kulturní památkou 
nebo které se nacházejí na území městské 
památkové zóny. Termín pro podání žádosti 
o  tuto dotaci je až do  11.04.2014, návrh 
na  rozdělení této částky bude tudíž před-
ložen zastupitelstvu města až v červnu.
Výše poskytnutých dotací jednotlivým pří-
jemcům naleznete na webových stránkách 
města www.dvurkralove.cz v „modré“ sekci 
radnice – granty a  dotace – dotace z  roz-
počtu města.

Bc. Petra Zivrová
odbor ŠKS

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva
Ve čtvrtek  3. dubna 2014 se koná  od 15:00 
hod. v sále Hankova domu 23. zasedání 
Zastupitelstva města Dvůr Králové nad 
Labem. 

Zápis do  mateřských škol (MŠ) zřizovaných 
městem Dvůr Králové nad Labem a zároveň pro 
všechna jejich odloučená pracoviště proběhne 
v těchto termínech:
• úterý 6. května 2014 od 10:00 do 14:00 hod.
• středa 7. května 2014 od 12:00 do 14:00 hod.

Jedná se o tyto mateřské školy:
• Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drti-

nova 1444 (vč. odloučených pracovišť v  ul. 
Roháčova, v Lipnici a v Žirči)

• Mateřská škola, Dvůr Králové nad 
Labem, Elišky Krásnohorské 2428  
(vč. odloučených pracovišť v  ul. Slunečná 
a ve Verdeku) 

K zápisu je třeba se dostavit do vybrané mateř-
ské školy (či odloučeného pracoviště) společně 
s  dítětem, přinést občanský průkaz zákonného 
zástupce a předložit rodný list dítěte.

 

Vzhledem k  omezeným kapacitám mateřských 
škol v  našem městě jsou stanovena kritéria 

pro přijímání dětí k  předškolnímu vzdělávání, 
s nimiž souhlasila Rada města Dvůr Králové nad 
Labem:
• Do  mateřské školy budou umísťovány děti 
podle věku. Přednostně budou přijímány děti 
v  posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky bez ohledu na  místo trvalého 
pobytu dítěte.
• Ostatní děti budou přijímány podle věku 
od  nejstarších k  nejmladším, přednost budou 
mít děti zapsané k docházce celodenní. 
• Děti s  trvalým pobytem mimo Dvůr Králové 
nad Labem budou přijaty pouze za  předpo-
kladu, že budou zcela uspokojeny požadavky 
na  umístění dětí s  trvalým pobytem ve  Dvoře 
Králové nad Labem.
• Do  speciálních tříd budou děti přijímány 
na  základě doporučení školského poraden-
ského zařízení.

 Mgr. Šárka Hulíková
       odbor ŠKS

Zápisy dětí do MŠ ve Dvoře Králové

v  našem městě za  pronájem sportovišť a  služby. 
Tento problém se řešil vždy až při schvalování pří-
spěvku na činnost TJ v rozpočtu města na další rok. 
Všem bylo podezřelé, proč tělovýchovnou jedno-
tou získané a včas městem vyplacené dotace ne-
jsou v řádném termínu převedeny na účty provo-
zovatelům sportovišť. O této situaci vedení města 
TJ i jednotlivé sportovní oddíly několikrát informo-
valo, vždy bez konkrétní reakce TJ. 

Důsledkem liknavého přístupu vedení TJ je 
vystoupení několika sportovních oddílů z  TJ 
(softbal, lední hokej, volejbal, házená) a založení 
vlastního subjektu. Městu, i  sportovním oddí-
lům se tento krok osvědčil. 

Jan Bém
místostarosta

Pokračování ze str. 1

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zří-
zení), ve  znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdě-
lávání (školský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkurzního řízení a  konkurzních komisích 
konkursní řízení na  obsazení pracovního místa  
ředitele/ky Základní školy 5. května, Dvůr Krá-
lové nad Labem, 28. října 731, s nástupem od 1. 
srpna 2014 a  s  předpokládanou dobou výkonu 
činnosti ředitele na období 6 let.
Požadavky:
• předpoklady pro výkon činnosti ředitele škol-
ského zařízení, kvalifikace a pedagogická praxe 
dle zákona č. 563/2004 Sb., o  pedagogických 
pracovnících a  o  změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů
• znalost problematiky řízení školství a  škol-
ských předpisů
• organizační a řídící schopnosti 
• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
• znalost práce na PC
• řidičské oprávnění skupiny „B“ 
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a  titul, datum a  místo naro-
zení, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
číslo občanského průkazu, telefonické spojení, 
datum a vlastnoruční podpis uchazeče/ky
K přihlášce doložte:

• doklad o  nejvyšším dosaženém vzdělání 
(úředně ověřenou kopii)
• čestné prohlášení o průběhu všech předcho-
zích zaměstnání a délce pedagogické praxe vč. 
časového vymezení
• strukturovaný životopis
• koncepci rozvoje školského zařízení (max. roz-
sah 3 strany formátu A4)
• lékařské potvrzení způsobilosti k  vykoná-
vání činnosti ředitele základní školy (ne starší 2 
měsíců)
• výpis z  rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 
popř. doklad o jeho vyžádání
• čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 
451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 
předpoklady pro výkon některých funkcí ve stát-
ních orgánech a organizacích České a Slovenské 
Federativní republiky, České republiky a  Slo-
venské republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(nedokládají uchazeči narození po 01.12.1971).
• písemný souhlas se zpracováním osobních 
údajů pro účely tohoto konkursního řízení 
ve  smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o  ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., o  platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve znění pozděj-
ších předpisů - platový tarif v 12. platové třídě.
Místo a lhůta pro podání přihlášky:
Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. 
Masaryka 38, 544  17 Dvůr Králové nad Labem, 
do  30.04.2014.  Obálku označte „Konkurz  
ZŠ 5. května – neotvírat“.

Konkurzní řízení na ředitele/ku školy

TJ prodala pozemky vázané smlouvou...
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Stále hledáme cesty, jak 
k vám být blíže, vyslechnout 
si vaše problémy, starosti, 
které máte na srdci s případ-
nými opravami městského 
majetku, či další podněty, 
co je možné zlepšit. Proto 
bychom pro vás v  dubnu nebo květnu rádi 
uspořádali na  náměstí T. G. Masaryka společné 
odpolední setkání, v  jehož rámci bychom vám 
představili naši novou nakoupenou a  využíva-
nou mechanizaci, která nám pomáhá při úklidu 
města. Připravíme pro vás občerstvení i  malé 
dárečky. O přesném termínu vás budeme v nej-
bližších dnech informovat na  našich webových 
stránkách, facebooku a výlepových plochách.
Čas běží jako o  závod, už máme duben a  vedle 
jarních prací byly již zahájeny i  udržovací práce 
na koupališti. Stejně jako loni pro vás připravu-
jeme několik novinek, aby koupaliště mohlo být 
opět vaší oázou klidu a odpočinku. Po ukončení 
provozu zimního stadionu ožije od 1. dubna také 
letní sportovní areál pod Hankovým domem. 
Na  možnosti jeho využití, mimo jiné také vámi 
občany, se můžete podívat na našem webu nebo 
se informovat na tel. 605 233 245 (p. Wolf). Areál 
skateparku jsme díky teplému počasí otevřeli 
již v březnu. S  jeho udržovacími pracemi budou 
pomáhat i  mladí „skejťáci“ v  rámci zájmové čin-
nosti DDM Jednička, kteří se sami nabídli.
Začátkem února jsme také přešli na  veřejných 
WC u Šindelářské věže na jejich pevnou provozní 
dobu. V této době je přítomna pracovnice, která 
se stará o  čistotu a  pořádek. Tento krok jsme 
podnikli, aby měli občané města a jeho návštěv-
níci záruku čistoty a nedocházelo k vandalským 
útokům. Veřejné záchody jsou otevřeny každý 

všední den od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30 
hod., v  sobotu od  08:00 do  13:00 hod. V  neděli 
jsou záchody uzavřeny. Systém vhazování mincí 
(pouze hodnoty 5 Kč) zůstal zachován.
Někteří z  vás si vzpomenou, že jsme nedávno 
umísťovali návrhy, jak by se našim nejmenším, 
konkrétně těm ze zdejší ZUŠ, líbil vymalovaný 
altán v  parku Schulzovy sady. Naším velkým 
přáním je, aby se celý park včetně jeho domi-
nanty stal pro všechny opět příjemnou zastáv-
kou k  sezení a  odpočinku. To chceme docílit 
úpravou právě ve  stylu, jak by ho rády viděly 
děti. Zejména pro ně poté plánujeme uspořádat 
menší vernisáž. Další  informace a  termín akce 
zveřejníme v následujících číslech novin. 

Na  autobusové zastávce v  ul. Legionářská 
(u pošty) nabízíme prostor k  reklamě. Více info 
na tel. 737 226 978.
Jarní práce mohou tedy v  plném proudu začít. 
Přejeme všem příjemný vstup do  jarních dní, 
hezké Velikonoce a  srdečně vás ještě jednou 
zveme na  plánované setkání na  náměstí. Sle-
dujte nás. Pro více informací sledujte naše 
webové stránky www.tsdvur.cz. 

Ing. Miroslav Petrů
ředitel TSm

Sběr nebezpečných odpadů, 
elektrozařízení, objemného 
odpadu, železného šrotu, 
textilu a obuvi – duben 2014
Sběr pořádá město Dvůr Králové nad 
Labem, určen je pouze pro fyzické osoby.
Pondělí 14.04.2014 
15:30–15:50 Lipnice – u rozvodny*
16:00–16:20 Bezručova – u restaurace
16:30–16:50  Březinova × Dvořákova
17:00–17:20  u prodejny Auto Říha*
17:30–17:50  Macharova – parkoviště*  
 (u č. p.1798)
18:00–18:20  Roháčova x Rokycanova
18:30–18:50   E. Krásnohorské*
19:00–19:20   E. Krásnohorské x Do Lánů
19:30–19:50   Roháčova – u prodejny  
 stavebnin*
Úterý 15.04.2014
15:30–15:50 Žireč – u obchodu*
16:00–16:20 Žirecká Podstráň – trafo
16:30–16:50   Heydukova - u obchodu*
17:00–17:20   Raisova × Sochorova*
17:30–17:50   Raisova × Sylvárovská
18:00–18:20   nábřeží Jiřího Wolkera
18:30–18:50   Slovany*
19:00–19:20  Smetanova – býv. prodejna*
Středa 16.04.2014
15:30–15:50   Zboží - Malibu*
16:00–16:20   Žižkov*
16:30–16:50   Zborovská*
17:00–17:20  sídliště Nad Parkem*
17:30–17:50   K. Světlé – u prodejny*
18:00–18:20  Slunečná – u školky*
18:30–18:50 Libušina*
19:00–19:20  Preslova × Rooseveltova*
19:30–19:50  Erbenova – před prodejnou* 
Čtvrtek 17.04.2014
15:30–15:50 Tyršova × Krkonošská
16:00–16:20  Slunečná × Okružní*
16:30–16:50  Čechova × Hlávkova*
17:00–17:20 Fibichova × Spoj. národů*
17:30–17:50  Máchova – u obchodu*
18:00–18:20  Klicperova – u pekárny*
18:30–18:50  Spojených národů*
19:00–19:20 Verdek – u býv. obchodu*
19:30–19:50  Verdek – Podháj
* zastávka je v blízkosti stanoviště kontejnerů 
pro papír, sklo a plasty
V rámci svozu proběhne již tradiční huma-
nitární sbírka textilu a  dalších věcí (textil, 
obuv, kabelky a hračky).
Případné dotazy vám zodpovíme 
na  tel. 499  318  121 nebo e-mailem:  
sirkova.eva@mudk.cz.

Dárek za drobný elektroodpad 
na Majálesu
Součástí programu letošního Majálesu 
na  náměstí T. G. Masaryka bude dne 
30. dubna i  zábavné třídění odpadů. 
Na  náměstí budou od  16:00 hodin pro-
bíhat hry s  tématikou zpětného odběru 
vysloužilých elektrozařízení. 
Dále bude možné na  náměstí dne 
30.04.2014 od  16 do  18 hodin odevzdat 
vysloužilá drobná elektrozařízení: 
• malé domácí spotřebiče 
• elektrické hračky 
• telefonní přístroje klasické, bezdrátové  
  i mobilní.
Každý, kdo nějaké drobné elektrozařízení 
odevzdá, obdrží malou pozornost.

Ing. Eva Šírková,  odbor ŽP

Technické služby informují

Město Dvůr Králové nad Labem připravilo inves-
tiční akci „Rekonstrukce vodovodu a  kanalizace 
a  výstavbu nové dešťové kanalizace v  ul. Sme-
tanova“ ve  Dvoře Králové nad Labem. Tato akce 
bude probíhat v součinnosti se Správou a údržbou 
silnic Královéhradeckého kraje, která připravuje 
rekonstrukci komunikace. 

Rekonstrukci vodovodu a  kanalizace vč. 
výstavby nové dešťové kanalizace pro město 
zajišťuje firma Městské vodovody a  kanalizace 
Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., opravu komu-
nikace pro Královéhradecký kraj zabezpečuje  
firma Metrostav, a. s., Praha. 
Stavba byla zahájena 24.03.2014 stavebními 
pracemi v křižovatce ul. 28. října a ul. Smetanova 
a  bude pokračovat směrem k  Lipnici. Celkový 
provoz v této ulici bude omezen až do ukončení 
stavby, které se plánuje na 31.10.2014. 
Ulice Smetanova bude uzavřena v  celé své 
délce. Povolen vjezd je po  tuto dobu pouze 
pro záchranný integrovaný systém. Pro veške-
rou tranzitní dopravu využívající silnici II/300, 
směr Hořice a  zpět, bude vyznačena objízdná 
trasa přes Bílou Třemešnou. Podrobné infor-
mace a  mapy s  objízdnými trasami najdete na   
www.dvurkralove.cz.
Z důvodu zajištění dopravní obsluhy městské 
části Lipnice mohou občané využívat pro cestu 
do centra města a zpět ulici Alešova, která bude 
po  dobu rekonstrukce obousměrná. Průjezd 
touto ulicí je umožněn osobním vozidlům a 

linkovým  autobusům. Nákladní doprava nad 3,5 t 
musí využívat vyznačenou objízdnou trasu. 
Dopravní omezení se dotkne také spojů veřejné 
linkové příměstské dopravy, zejména na  trase 
Dvůr Králové nad Labem – Hořice, a linky č. 3 MHD. 
Po dobu uzavírky bude zcela bez obsluhy autobu-
sová zastávka v  ulici Smetanova a  některé spoje 
neobsluhují zastávku v  ulici 5. května. Náhradní 
zastávky jsou Vánoční ozdoby a Lipnice – vlečka. 
Změny obsluhy zastávek a  objížďkové jízdní 
řády jsou zveřejněny na  příslušných označ-
nících autobusových zastávek, v  autobusech 
a na www.idos.cz.

Bc. Jaroslava Valentová, odbor RIM
Jan Sedláček, vedoucí ODP

Rekonstrukce ve Smetanově ulici
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Činnost městské policie  
v únoru 2014
Díky vaší pomoci se nám podařilo vyřešit 
mnoho událostí a  zadržet pachatele pře-
stupků či trestných činů. Děkujeme za vaši 
pomoc a  doufáme, že budeme společně 
i nadále spolupracovat na udržení pořádku 
ve městě. 
Všímejte si svého okolí a  v  případě pro-
tiprávního jednání nás neváhejte nepro-
dleně upozornit na telefonních číslech 
603 237 858, 499 320 520.

Krádež se muži nevyplatila
V jednom z místních marketů byl ostrahou 
zadržen pachatel krádeže, který se pokusil 
odcizit láhev alkoholu v  hodnotě 129 Kč. 
Přivolaná hlídka městské policie provedla 
lustraci pachatele na  obvodním oddělení 
Policie ČR. Jelikož  byl pachatel v  nedávné 
době pravomocně odsouzen za  majet-
kovou trestnou činnost, dopustil se tímto 
přečinu krádeže. Z tohoto důvodu byl muž 
předán Policii ČR k dalším úkonům.
A zase ti prodejci…
Díky včasnému oznámení občanů se poda-
řilo strážníkům zadržet skupinu prodejců 
ze Slovenska, kteří nabízeli zboží pochybné 
kvality na  parkovišti prodejny na  Bene-
šově nábřeží. Příkladná spolupráce občanů 
s městskou policií znamenala pro prodejce 
blokové pokuty a předčasný odjezd z města. 
Soused
Hlídka strážníků telefonicky přijala stíž-
nost na  souseda, který v  pokročilé noční 
době pouštěl nahlas muziku, rozhazoval 
po  chodbě domu různé věci, křičel a  bou-
chal pěstmi do dveří sousedů. Muž měl také 
verbálně napadat ostatní uživatele bytů. 
Po  příjezdu hlídky na  místo bylo zjištěno, 
že muž ohrožující sousedy je dlouhodo-
bým uživatelem drog, trpící schizofrenií 
a  obývá půdní prostory, kde byl nepořá-
dek a silný zápach. Muž, zjevně pod vlivem 
omamné a  psychotropní látky, narušoval 
občanské soužití, rušil noční klid, nekon- 
troloval své chování. Na zasahující strážníky 
také dorážel nijak nezabezpečený mužův 
pes muži, který musel být hlídkou odchy-
cen a  následně předán do  psího útulku. 
Muž nedbal opakovaných výzev strážníků, 
aby ukončil své protiprávní jednání. Hlídka 
byla proto nucena přistoupit k  použití 
donucovacích prostředků. Muž byl poté 
převezen k  vyšetření do  městské nemoc-
nice a následně transportován do zdravot-
nického zařízení v Hradci Králové.
Stručná statistika
Městská policie přijala v  měsíci únoru 
2014 celkem 169 oznámení a  řešeno bylo 
324 případů. Činností strážníků bylo zjiš-
těno 187 přestupků v  dopravě, z  toho 62 
činilo měření nejvyšší povolené rychlosti. 
Předáno na  odbor dopravy ke  správnímu 
řízení jich bylo 27. 
Dále městská policie řešila 19 přestupků 
proti majetku, 17 přestupků proti veřej-
nému pořádku, občanskému soužití a   
15 přestupků se týkalo porušení právních 
předpisů města. 
Městská policie řešila v součinnosti s Policií 
ČR 22 událostí. 

Volby do Evropského parlamentu 2014
Volby do Evropského parlamentu se budou konat, 
dle Rozhodnutí prezidenta republiky o  vyhlášení 
voleb do  Evropského parlamentu č. 24/2014 Sb., 
ve dnech 23. a 24. května 2014.

Právo volit
Voličem, který má právo volit ve  volbách 
do  Evropského parlamentu na  území České 
republiky, je osoba, která: 
• alespoň druhý den voleb dosáhla věku 18 let. 
• je státním občanem České republiky, nebo 
je občanem jiného členského státu Evropské 
unie, který je po dobu nejméně 45 dnů přihlá-
šen k  trvalému nebo přechodnému pobytu 
na  území České republiky, tj. nejméně od  9. 
dubna 2014. Volič může hlasovat, pokud je 
zapsán v  seznamu voličů pro volby do  Evrop-
ského parlamentu a nenastala u něho překážka 
ve výkonu volebního práva.

Úpravy hranic volebních okrsků
Ve Dvoře Králové nad Labem se bude volit opět 
v  17 volebních okrscích. Na  základě kontroly 
správnosti údajů o  vymezení volebních okrsků 
v  RÚIAN (registr územní identifikace, adres 
a  nemovitostí) bylo však přistoupeno k  drob-
ným úpravám ve  vymezení volebních okrsků. 
Voliči, kterých se změna týká, budou informo-
váni na změnu volebního okrsku upozorněním, 
které dostanou do  schránky v  obálce spolu 
s hlasovacími lístky.

Kde volit – změna volebních 
místností
Volební místnosti v  okrsku č. 2 a  č. 3 se vrací 
do  původního místa oproti loňskému společ-
nému konání voleb do PSP ČR a místního refe-
renda. Volební místnost okrsku č. 2 bude opět 
umístěna ve  společnosti Východočeská plyná-
renská, a. s. Volební místnost okrsku č. 3 bude 
opět umístěna ve společnosti JUTA, a. s., závod 3.  
Ve  volebním okrsku č. 4 bude volební míst-
nost umístěna v sídle společnosti Emtex, s. r. o. 
Ostatní volební místnosti zůstávají nezměněny:

okrsek č. 1 Budova bývalé ZŠ Komenského, 
Komenského 795

okrsek č. 2 Východočeská plynárenská, a. s., 
Heydukova 707

okrsek č. 3 JUTA, a. s., závod 3, Eklova 3033 

okrsek č. 4 EMTEX s. r. o., Sylvárovská 2363 

okrsek č. 5 ZŠ 5. května, 5. května 1181

okrsek č. 6 Diakonie ČCE, nábřeží Benešovo 
č. p. 1067

okrsek č. 7 SŠIS Dvůr Králové nad Labem, 
nábřeží Jiřího Wolkera 132

okrsek č. 8 SŠIS – Elišky Krásnohorské 2069

okrsek č. 9 Dům dětí a  mládeže Jednička, 
Spojených národů 1620

okrsek č. 10 ZŠ Podharť, Máchova 884

okrsek č. 11 Městské muzeum, 
Sladkovského 530

okrsek č. 12 ZŠ Schulzovy sady, Školní 1235, 

okrsek č. 13 ZŠ Žireč, Žireč č. p. 11

okrsek č. 14 MŠ Lipnice, Lipnice č. p. 64

okrsek č. 15 Ekotern, Zboží č. p. 60

okrsek č. 16 MŠ Verdek, Verdek č. p. 72

okrsek č. 17 ZŠ Strž, El. Krásnohorské 2919

Mapa volebních okrsků
Příslušnost každé domácnosti k  volebnímu 
okrsku nebo umístění jednotlivých volebních 
místností lze jednoduše zkontrolovat na mapo-
vém portálu města. Na  www.dvurkralove.cz 
v  sekci Mapový portál je připraven mapový 
projekt Čísla domovní a volby. Volební okrsky 
jsou zde barevně odlišeny a  všechny budovy 
ve  městě mají barvu příslušného volebního 
okrsku. 
K  vyhledání konkrétní adresy ve  městě lze 
použít ikonu dalekohledu (s domečkem) v horní 
liště. Nalezené adresy je možno zpětně zobrazit 
v mapě. 
Příslušnost k volebnímu okrsku lze zjistit podle 
barvy trojúhelníku, reprezentujícího budovu 
nebo použitím ikony informace (bílé písmeno 
i v černém kroužku na bílém pozadí), umístěné 
také v  horní liště. Jejím výběrem a  následným 
kliknutím na  trojúhelník se zobrazí podrob-
nější informace o adrese, včetně čísla volebního 
okrsku.

Voličský průkaz
Volič, který má vydaný voličský průkaz, může 
hlasovat v  jakékoli volební místnosti na  území 
České republiky. Voličský průkaz vydává obecní 
úřad, v  jehož seznamu voličů je volič zapsán. 
Žádost o vydání voličského průkazu lze podat již 
v současné době, nejpozději však musí být doru-
čena příslušnému úřadu 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. 8. května 2014. 
Pokud volič nepřijde osobně požádat o  vydání 
voličského průkazu, je na  žádosti nutný ově-
řený podpis, který je osvobozen od  správních 
poplatků. 
Podrobnější informace je možné získat na strán-
kách ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.

okrsková volební komise  
Členem OVK může být státní občan České 
republiky nebo občan jiného členského státu
• který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 

nejméně 18 let, 
• u  něhož nenastala překážka výkonu voleb-

ního práva podle § 5 odst. 2,
• který není kandidátem pro volby do  Evrop-

ského parlamentu.

Odměna členů OVK – člen 1.300 Kč, předseda 
1.600 Kč. 
Každý, kdo by měl zájem pracovat v  okrskové 
volební komisi, se může přihlásit u paní Padevě-
tové, a to buď osobně na podatelně MěÚ nebo 
telefonicky na čísle 499 318 243. 

Iva Padevětová
Bc. Jana Náhlovská

odbor VVS
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Novinky ve Slavoji IV.  
Doporučujeme v knihovně
Od  dubna čeká na  návštěvníky knihovny 
v  oddělení pro dospělé čtenáře další 
z  připravovaných novinek. Čtenáři v  regá-
lech objeví knihy označené barevnými 
záložkami s  nápisem  DOPORUČUJE 
KNIHOVNA a DOPORUČUJÍ ČTENÁŘI.
Prvně zmiňované umístí do  dokumentů 
knihovnice, čtenářské záložky budou 
vyžadovat aktivitu od  vás, čtenářů. Mělo 
by to fungovat tak, že po  přečtení tu 
knihu, která vás oslovila, označíte touto 
záložkou, a tím ji doporučíte dalším čtená-
řům. Nestane se tak, že kvalitní a  zajíma-
vou knihu uklidíme do  regálu a  ona tam 
zůstane opomenutá. Věříme, že si touto 
společnou aktivitou čtenářů a  knihovnic 
usnadníme výběr knih a přečteme ty, které 
bychom možná přehlédli. 
Vítejte v interaktivní knihovně.

Hana Horáčková, MěK Slavoj

Půjdem spolu do Betléma
Braunovým Betlémem vás provedou nové 
informační panely. Po  mnoha letech se 
obnovy dočkala většina zastavení 7km 
naučné stezky mezi Kuksem a Braunovým 
Betlémem. Výrobu nových třinácti panelů 
stezky nazvané Půjdem spolu do Betléma 
zajistila obecně prospěšná společnost Revi-
talizace KUKS v rámci projektů na obnovu 
barokního areálu v Kuksu a jeho okolí.

Filip Košťál
Revitalizace KUKS, o. p. s.

oslavte Velikonoce  
v Zoo Dvůr Králové
První den velikonočních svátků bude 
v  místní zoo zahájena hlavní sezóna. Pro 
návštěvníky zahrada připravila po  celou 
dobu velikonočních svátků pestrý pro-
gram. V sobotu a v neděli 19. a 20. dubna 
se budou v  rámci velikonoční dílny plést 
pomlázky vždy od  10 do  13 hodin před 
Restaurací U Lemura a před občerstvením 
U Rotundy. 
Slavnostní program bude zahájen v sobotu 
19. dubna ve  14 hodin u  pavilonu Ptačí 
svět, kde bude zahájena vernisáž největší 
výstavy kamenných soch moderního afric-
kého umění v České republice. Po vernisáži 
bude následovat slavnostní otevření nové 
expozice Jedovatá Afrika v pavilonu Vodní 
světy. Návštěvníkům budou představeni 
nejjedovatější tvorové Afriky. Dále se oslava 
přesune do nově zrekonstruovaného před-
náškového sálu nad Zooshopem, který 
se změnil v  africké obydlí Tengenenge. 
V pondělí 21. dubna se mohou návštěvníci 
těšit na  křtiny 250. mláděte žirafy naro-
zené v  historii ZOO Dvůr Králové. Křtiny 
budou zahájeny v  13:30 hodin u  výběhu 
žiraf Rotschildových a  kmotrem slavné 
„dvěstěpadesátky“ se stane známý herc 
Petr Čtvrtníček.
Africkou atmosféru bude po  celou dobu 
velikonočních svátků přinášet v  zoo 
i známá hudební a taneční skupina YASSA 
ze Zimbabwe. 
Díky letošnímu příznivému počasí je 
možné, že se o  Velikonocích otevřou už 
i brány Afrického safari.

Jana Myslivečková
 tisková mluvčí

Druhý březnový víkend patřil ve  Dvoře Králové 
nad Labem také letos amatérským filmařům. 
Děti, mládež i dospělí se zájmem o amatérský film 
se sešli během jubilejního 20. ročníku celostátní 
soutěže amatérských filmařů Juniorfilm – Memo-
riál Jiřího Beneše a  během školního kola soutěže 
ZLATÉ SLUNCE KRÁLOVÉDVORSKÉ. 

V  pátek 14. března praskalo kino od  rána 
ve  švech, neboť začínala soutěž Zlaté slunce 
královédvorské. Na Košíček pohádek z autorské 
dílny pánů Jaroslava Nykla, Bohumíra Nováka 
a  Jakuba Kadery se přišlo podívat přes dvě stě 
předškoláků spolu s dětmi z praktické školy. Při-
vítání pro ně připravil Ferda mravenec, se kterým 
si povídali i  zacvičili. Poté již následovalo pro-
mítání dvou soutěžních bloků a  v  sále zasedla 
kromě diváků také odborná porota i  samotní 
autoři ze vzdálených měst se svým dopro-
vodem. Do  mladší kategorie bylo přihlášeno  
12 snímků, ve  starší pak o  vítězství bojovalo 6 
filmů. Všech 13 oceněných filmů bylo doporu-
čeno k postupu do celostátního kola.    
Po vyhodnocení školního kola a krátké přestávce 
se se již začala scházet také veřejnost. Letošní 

Juniorfilmu zaznamenal rekordní účast nejen 
veřejnosti, ale i samotných autorů. V kině Svět se 
jich sešlo i  se svým pedagogickým doprovodem 
více než pětatřicet. Páteční a  sobotní projekční 
bloky čítaly dohromady bezmála 5 hodin. Tímto 
bychom velmi chtěli poděkovat panu Petru Láš-
kovi, díky němuž je Juniorfilm druhou soutěží 
v ČR, která se může chlubit 100% digitální projekcí.  
Juniorfilm také ke svým dvacetinám dostal milý 
dárek – krásnou zvukovou znělku. Tato znělka 
bude již provždy Juniorfilm zahajovat, uzavírat 
a také znít v uších těm, kteří budou v závěru fes-
tivalu za své filmy oceněni.  
Výsledkovou listinu a  mnoho dalších důležitých 
informací najdete na  www.ddmdvurkralove.cz
 nebo na  portálu www.filmdat.cz. Se soutěží-
cími, diváky porotci, filmaři a příznivci amatérské 
hofilmu se za rok v březnu těšíme opět na viděnou. 
Za převzetí záštity nad soutěží děkujeme městu 
Dvůr Králové nad Labem. Poděkování patří 
i Ministerstvu kultury ČR a Královéhradeckému 
kraji, za  jejichž finanční podpory byly obě  
letošní filmové soutěže realizovány.

Mgr. Iveta Hanušová
 ředitelka DDM Jednička

Měsíc březen máme již dlouhá léta spojený 
s  knihou. O  tom svědčí, kromě jiného, velký 
zájem o  březnovou návštěvu knihovny z  řad 
mateřských a základních královédvorských škol. 
Letos se v  rámci kampaně Březen – měsíc čte-
nářů v  knihovnách vyhodnocovali nejen „nej-
výkonnější“ čtenáři roku 2013, ale nově také 
čtenářská rodina, která služeb knihovny nejvíce 
využívá. Největším pomocníkem při vyhodno-
cování byla v  tomto případě statistika. Knihu 

„Slavoj 1881–2011“, tričko s  logem knihovny 
a  prodloužení registrace o  jeden rok získávají: 
David Červený z  oddělení pro dospělé, Eva 
Lachnittová za  dětské čtenáře, Milan Krykorka 
za  studovnu a  čítárnu, v  čajovně zaznamenal 
nejvíce výpůjček Antonín Smažík a  v  hudeb-
ním oddělení Eva Pavlíková. Titul Čtenářská 
rodina zaslouženě náleží rodině Kazmirowských. 
Gratulujeme!

Mgr. Marta Staníková, MěK Slavoj

Čtenáři roku 2013 knihovny Slavoj

Podzvičinka připravila k 60letému výročí založení 
oslavy konající se 4. dubna 2014 od 16 do 18 hodin 
v důstojném prostředí Hankova domu, a to za spo-
luúčinkování hosta Jiřího Škváry – mediálně zná-
mého zpěváka z televize. 

Pro posluchače je připraven klasický repertoár 
zaměřený na  známé lidové melodie, u  kterých 
si posluchači zazpívají písně svého mládí. Pro 
muzikanty je největší odměnou, když se poslu-
chači aktivně zapojí a spolupracují s kapelou.

Vedení Podzvičinky děkuje muzikantům za práci 
a čas strávený v kapele, mnohdy na úkor svých 
rodin, kde odměnou je dobrý pocit rozdávat 
posluchačům radost a dobrou pohodu, které je 
tolik zapotřebí. A právě tento pocit muzikantům 
za  to stojí. Nelze zároveň nepřipomenout příz-
nivce a  sponzory, kteří pomáhají zajistit chod 
kapely, bez kterých by kapela nemohla přežít. 
Díky jejich přízni zvládáme chod kapely, za což 
jim velice děkujeme a jsme jim zavázáni.

Milan Voňka, Podzvičinka

Podzvičinka slaví 60 let

Juniorfilm a Zlaté slunce královédvorské
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Město Dvůr Králové nad Labem nabízí k proná-
jmu tyto volné bytové jednotky formou obál-
kové metody:
– byt č. 32 v č. p. 2903 v ul. Eduarda  Zbroje, 
rozloha bytu: 35,60 m2, 

minimální nájemné 2.243 Kč/měsíc, 

– byt č. 23 v č. p. 2904 v ul. Eduarda  Zbroje, 
rozloha bytu: 37,70 m2, 
minimální nájemné 2.312 Kč/měsíc,

– byt č. 44 v č. p. 2904 v ul. Eduarda Zbroje,
rozloha bytu: 36,50 m2, 

minimální nájemné 2.243 Kč/měsíc. 

Přihlášky je možné podat do 25.04.2014, u bytu  
č. 44 do 18.04.2014.
Detailní informace najdete na  fyzické i  elek-
tronické úřední desce, kde jsou ke  zhlédnutí 
i  nabídky na  prodej či pronájem nebytových 
prostor. Můžete se také přijít zeptat na aktuální 
nabídky města osobně na odbor RIM – Markéta 
Vohnoutová, náměstí TGM, č. p. 35.

Z  nebytových prostor nabízí město Dvůr Krá-
lové nad Labem:
– pronájem nebytového prostoru 
č. 1 v č. p. 115 v ulici Palackého, výměra 125,34 m2. 
Minimální cena činí 800 Kč/m2/rok.

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí
– pronájem nebytového prostoru 
č. 1 v č. p. 40 na náměstí T. G. Masaryka, výměra 
47,72 m2 v 2. nadzemním podlaží objektu. 
Minimální cena činí 400 Kč/m2/rok.

Bližší informace naleznete na  úřední desce, 
webových stránkách města www.dvurkralove.cz
nebo na  přímo na  odboru RIM v  budově 
bývalého Strojtextu na  nám. TGM. Telefon: 
499 318 116 – Jaroslava Hiltscherová.

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

V ÝKUP KoVŮ
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

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

PRoVoZoVNA: SLoVANy 3051
(BÝV. TIBA – SLOVANY)

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

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

PRoNáJeM V AReáLU 
NA SLoVANeCH

• sportovní haly – tenis, volejbal, florbal
• výrobních, skladových prostor 350 Kč/m2/rok 
• kancelářských prostor 550 Kč/m2/rok
• spisovna, odborná správa dokumentů
• účetnictví, daňová evidence, daňová přiznání 

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

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

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

řádková inzerce:

zeleninová a květinová sadba, 
substráty, hnojiva, řezané květiny, 

květinová vazba pro všechny příležitosti ad.

Tel.: 605 214 464, pí. Kalinová
WWW.KoVARoVoZAHRADNICTVI.CZ

KoVáŘoVo ZAHRADNICTVÍ
PoDHARŤ

Prodám RD se zahradou a  garáží v  klidné 
části Dvora Králové. RK nevolejte. 
Tel.: 732 209 982 (spolumajitel). 
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TRIGA REALITY realitní kancelář

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

Prodej rodinného domku ve Verdeku 
u DK, zděný, 4+1, garáž, pozemek 
celkem 423 m2, menší terasa, balkon. 
Nutná rekonstrukce.   
DK4017S. CENA: 990.000 Kč

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

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

Prodej novostavby ve Vítězné – Hun-
tířově. Jde o nízkoenergetický dům 
5+kk, pozemek 5850 m2. Jde o slun-
né místo, oploceno, kolaudace 2012.     
TU4015S.CENA:3.100.000 Kč2

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

Prodej zavedené restaurace včet-
ně vybavení a zastřešené terasy 
v Lipnici u Dvora Král.ve výborném 
stavu s lux. podkrovním  bytem 5+1.  
DK3082S.CENA: 3.250.000 Kč

Prodej prostorného slunného bytu 
3+1 ve Dvoře Král. - lok.Strž, OV, 
pl. 70 m2, panel.dům po revitaliza-
ci, ihned volné, velmi dobrý stav. 
DK4005S.  CENA: 1.020.000 Kč 

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

Prodej dřevěné chatky se zahradou 
ve Dvoře Králové n. L. Jde o soukr. 
vlastnictví, výměra 298 m2, ihned vol-
né. Zast. plocha 16 m2, slunné místo. 
DK3159S. CENA: 250.000 Kč 

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

Prodej zděného bytu 2+1,OV, 
2.patro, Dvůr Králové n. L., pěkně 
řešen, 50 m2. Dobrý stav, nízké 
měsíční náklady, ihned volný.  
DK3128S.  CENA: 699.000 Kč

Prodej zděného RD 2+1 v Ch. 
Hradišti, zahrada 1585 m2, 
garáž, menší stodola, k vnitřní 
rekonstrukci, cena k jednání. 
TU3129S. CENA: 759.000 Kč 

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

www.internethome.cz

Ten nejchytřejší
ze Dvora Králové
u Vás doma!
za 349 Kč

Spolehlivý internet

Profesionální servis

Stabilita

800 330 073 zdarma

více na www.internethome.cz
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internethome_89,4x132,9_dvur.eps   1   26.03.14   15:13
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Znáte své město?
Minulá soutěž
Kterým směrem hledí busta R. A. Dvorského 
umístěná na jeho hrobě na hřibtově ve Dvoře 
Králové nad Labem?
Správná odpověď:
Busta hledí na Zvičinu, kterou měl R. A Dvorský 
tak rád.
Na tuto otázku odpověděl rekordní počet sou-
těžících - a všichni správně. Vylosovaným sou-
těžícím se stala Ludmila Mácová z ul. 5. května. 
Gratulujeme! Malá odměna na ní čeká v infor-
mačním centru na náměstí TGM.

Nová soutěžní otázka
Stále probíhá v našem městě jubilejní ročník 
hudebního festivalu  Dny R. A Dvorského a s ním 
související výstava v městském muzeu na téma 
elegance doby R. A. Dvorského. Naposledy se 
tedy ještě zastavíme u této éry. Otázka zní:

Dobu 30. let 20. století, kdy byl R.A.Dvorský na 
vrcholu své slávy, si můžete připomenout na 
výstavě Elegance doby R.A. Dvorského. Šaty, 
které vidíte na obrázku ušili v jednom z nejlep-
ších salónů té doby. O jaký salón se jedná?

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

Ing. Kateřina Sekyrková,  šéfredaktorka

Šaty, které vidíte na obrázku, jsou z aktuální výstavy v městském muzeu.  Byly ušity ve 30. letech 
minulého století v jednom z nejlepších salónů té doby. O jaký salón se jedná?

Jméno a příjmení:       

Ulice, č. p.:           Tel.:     

Souhlasím se zveřejněním svého jména v případě výhry:  ANO  NE

Noví občánci města
V  únoru 2014 se narodilo v  našem městě  
11 občánků – 4 chlapci a 7 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V  měsíci únoru zemřelo ve  Dvoře Králové nad 
Labem 17 lidí, z toho bylo 9 dvorských občanů, 
3 muži a  6  žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V měsíci únoru uzavřeli v Choustníkově Hradišti 
manželství tito snoubenci:
Pavel Rausa a Marie Konečná – 01.02.2014

Jubilea a vítání občánků
Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili při životních jubileích v  únoru  
18 občanů s  gratulací a  kytičkou. Ve  stejném 
období oslavilo 6 manželských párů stříbrnou 
svatbu a 2 páry zlatou svatbu. Na Staré radnici 
bylo slavnostně přivítáno 20 novorozených 
občánků našeho města.

Bc. Lenka Kumprechtová, 
předsedkyně KPOZ

Vzpomínáme
Dne 16. dubna 2014 si připomenem 3. výročí 
odchodu mého manžela p. Miloše Mikeše. 
Je nám smutno a chybíš nám.

Manželka a přátelé
Pozvánka
SPCCH pořádá 17.04.2014 od  16:00 hod. 
„Velikonoční posezení“ v  Lipnici. Svoz 
i  odvoz zajištěn. Přihlášky jako vždy na  tel. č.: 
736 160 459 nebo 724 132 653. Vstupné 50 Kč.

J. Šmelhausová

Společenská rubrika
Rádi bychom opět poděkovali Cukrárně Vilma 
za  lahodné zákusky, které věnovala našim 
nemocným v Domově sv. Josefa při příležitosti 
masopustního veselí. Je chvályhodné, že jedna 
z  mála dochovaných tradic se stále oživuje 
a  dokáže navíc přispět k  úsměvné atmosféře 
a  veselí lidí, kteří se ocitli v  nelehké životní 
situaci. Maškary předaly Domovu i pokladničky, 
kde jsme našli 3.004 Kč, za  které pořídíme 
vybavení do tvořivé dílny.

Jitka Holcová, Domov sv. Josefa 

Poděkování

Nekrolog
Za paní evou Mervartovou 
Začátkem března zarmoutila královédvorskou 
veřejnost smutná zpráva o úmrtí jedné z osob-
ností místního kulturního života, paní Evy 
Mervartové. V  roce 2005 stala spolu se svým 
manželem osobností roku města Dvůr Králové 
nad Labem.
Eva Mervartová však nám všem, co jsme ji znali, 
zůstane již navždy v paměti jako žena mnohých 
aktivit. Byla nejen malířkou obrazů s  převážně 
krajinnými a rostlinnými motivy, ale také i jejich 
restaurátorkou. Organizovala mnohé výstavy, či 
pomáhala při instalacích. 
Svoji zálibu v toulkách přírodou, která byla Evě 
i  Tomášovi Mervartovým blízká již od  dětství, 
předávali společně prostřednictvím promítání 
diapozitivů milovníkům turistiky a  cestování 
nejen v našem muzeu, ale i jinde. Vznikla tak celá 
řada hodnotných, převážně cestopisných před-
nášek z jejich četných cest po Čechách, Sloven-
sku i  dalších zemích. Jejich poslední promítání 
jste mohli navštívit vloni v březnu.
Několik posledních několik let docházela Eva 

Mervartová pravidelně do muzea a zasvěcovala 
nás do tajů výroby vánočních ozdob.
Je to již téměř 3 měsíce, co jsme v našem muzeu 
otevřeli stálou expozici věnovanou rukodělné 
výrobě vánočních ozdob. Od  prvopočáteční 
myšlenky otevřít takovouto expozici v  našem 
muzeu uteklo dlouhých 8 let.  Její příprava se 
samozřejmě neobešla bez spolupráce s  odbor-
níky z  oboru, kteří obětavě pomáhali nejen 
svými dary, ale také cennými radami a pomocí, 
např. při určování jednotlivých exponátů. Jed-
nou z  nich byla právě Eva Mervartová. Naše 
muzeum se tak díky její nezištné pomoci může 
pochlubit přibližně 2500 ks určených vánoč-
ních ozdob. Tato pomoc byla o  to cennější, 
když víme, jak velké množství druhů vánočních 
ozdob existuje (cca 80  000).  Paní Eva Mervar-
tová, která pracovala jako designérka téměř  
40 let ve  Vánočních ozdobách, DUV Družstvo 
Dvůr Králové n. L., tak byla vskutku velkou a neo-
cenitelnou pomocnicí.
Tolik jsme se společně všichni radovali, když 
naše práce vyústila do  otevření stálé expozice 
vánočních ozdob 19.12.2013 v  našem muzeu. 
Bohužel, paní Eva Mervartová se už vernisáže 
nemohla zúčastnit, neboť jí to nedovolil zdra-
votní stav. Přesto jsme věřili, že se po  rekon-
valescenci do  expozice podívá. O  to více nás 
zpráva o jejím skonu překvapila a zarmoutila…
Smrt Evy Mervartové tak nemůže ani v nejmen-
ším smazat její stopu v kulturním životě našeho 
města. Její práce, natrvalo zakotvená nejen 
v naší expozici, bude stále připomínat laskavou 
a ochotnou osobnost královédvorského kultur-
ního života, která, i když bude navždy s námi žít 
ve své práci, nám přesto bude hodně chybět.

Ing. Lenka Stehnová
městské muzeum
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Projekt Kočičí zahrada 
na Podharti

Další vývoj na gymnáziu
Směřování školy naznačilo setkání s generálním 
ředitelem firmy JUTA a.s. Jiřím Hlavatým a profe-
sory Bohumilem Králem (VŠE v Praze) a Petrem 
Hůlkem (LF UK v Hradci Králové) dne 26. 2. 2014 
v aule naší školy, kteří nás v něm podpořili. Jiří 
Hlavatý upozornil, jak velmi by nás poškodil 
každý schopný žák základní školy, který by ode-
šel na  jiné gymnázium. Kromě odlivu mozků 
z  města by šlo také o  odliv peněz potřebných 
k chodu školy. „Snažme se být trošku Dvoráky, “ 
vyzval Jiří Hlavatý a  poznamenal: „dostal jsem 
dobrý základ na dvorském gymnáziu. “
Přítomným zde byly také přiblíženy úspěchy 
gymnázia. Obzvláště lichotivé je pro nás zhod-
nocení minulého školního roku v  souvislosti 
s  programem Excelence MŠMT. Obsadili jsme 
zde v konkurenci 79 středních škol v kraji skvělé 
třetí místo. O  intenzitě práce s  talentovanou 
mládeží přitom vypovídá i  skutečnost, že jsme 
obdrželi 11 % přidělených prostředků, ačkoli 
máme pouze asi 1 % středoškoláků v kraji.
Od nového školního roku dojde – při zachování 
všeobecného rázu vzdělání – k  prohloubení 
možností specializace podle dalších potřeb 
studentů. Počínaje druhým ročníkem vyššího 
gymnázia si každý zvolí jedno ze tří zaměření – 
na cizí jazyky, přírodní vědy, nebo společenské 

vědy. To nám umožní nabídnout ještě více voli-
telných předmětů (třetí živý cizí jazyk, další kon-
verzace a teoretické i praktické semináře). 
Již nyní máme v každé učebně počítač a data-
projektor či interaktivní tabuli. Chystáme pilo-
táž uplatnění tabletů pro výuku v  primě. Díky 
podpoře sponzorů se nám podařilo zajistit 
pro každého budoucího primána (2014/2015) 
tablet, který bude moci zcela zdarma používat 
ve škole i doma. Pokud si bude moci stáhnout 
prezentace, cvičení a  úkoly rovnou do  tabletu 
bez opisování textu, zbude o to více času na další 
vzdělávací aktivity. Míru zkvalitnění výuky zhod-
notíme za  rok a  podle toho zaujmeme v  této 
věci stanovisko do budoucna.
Přestože dlouho nepřehledná situace v  otázce 
samostatné existence gymnázia a  nabízených 
studijních oborů silně zkomplikovala jejich 
propagaci, díky velké aktivitě školy, Spolku 
přátel GDK, vedení města, sponzorů i studentů 
se podařilo tyto negativní vlivy do  značné 
míry odstínit. Děkujeme všem sympatizantům 
za podporu a věříme, že plánované změny ještě 
zvětší pozitivní roli, již ve  vzdělávání v  našem 
regionu hrajeme.

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

Testujeme iPad
V  rámci projektu „iPad pro učitele“ jsme zís-
kali k  otestování 2 sety iPad mini a  Apple TV. 
V  hodinách anglického jazyka je žáci využili 
k malým projektům: My free time, Doing sports, 
School rules, My favourite animal, kdy oživovali 
postavičky, promlouvali ve  videu, upravovali 
fotografie. 

eU peníze školám
V  lednu škola úspěšně završila stejnojmenný 
projekt, kterému zapojení učitelé věnovali 
spoustu energie a  hodin práce navíc. Grant 
umožnil práci s menšími skupinami žáků; vznik 
více než 900 nových, převážně digitálních učeb-
ních materiálů; účast pedagogů na vzdělávacích 
kurzech; získání nových pomůcek; vybavení 
všech tříd síťovými počítači, ozvučením a data-
projektory nebo interaktivními tabulemi.

Skvělé talenty 
Dne 19. února se uskutečnilo školní kolo reci-
tační soutěže. Výkony soutěžících nabízely pře-
hlídku rozmanitých literárních děl, ale také velmi 
pěknou žákovskou interpretaci. V okresním kole 
se prosadily: N. Paříková (2. A), B. Hysková (4. B) 
a  A. Sommerová (5. B), které postupijí do  kraj-
ského kola. Čestné uznání získali: L. Rejl (5. B), M. 
Svobodová (4. B), V. Šír (8. B), B. Horáková (7. B) 
a A. Tauchmanová (6. B).    
Dne 3. března jsme se opět sešli na  soutěžním 
klání ve  zpěvu. Účast byla překvapující – bojo-
valo 36 soutěžících. Zvítězila lidová píseň a opět 
se ukázalo, že právě ona je stále žijící a stále oblí-
bená. Soutěžící přišli podpořit rodiče i kamarádi. 
Bylo velmi náročné pro porotu, aby vybrala jen 
hrstku nejlepších, kteří nás budou reprezentovat 
v dalších kolech soutěže.

Karneval na ledě
K  masopustnímu veselí žáci 1. stupně přispěli 
svými nápaditými maskami, které nejdříve 

předvedli na  zimním stadionu a  pak se s  nimi 
pochlubili i na náměstí. Tím završili letošní brus-
lařskou sezónu. Poděkování patří rodičům a přá-
telům, kteří pomohli s kostými.

Velikonoční chemický turnaj 
V  úterý 18. března se žáci z  osmých ročníků 
zúčastnili chemického turnaje na SŠIS. Soutěžící 
prokazovali své znalosti a dovednosti v chemic-
kých a  přírodovědných disciplínách. Turnaje se 
zúčastnilo 15 tříčlenných družstev ze základních 
škol. Naši chemici se umístili se následovně: 
1. místo družstvo z  8. B (D. Míka, L. Šubrová,  
K. Odrášková), 3. místo družstva z  8. A  (J. 
Meduna, B. Kudernatschová, K. Dontová) a 8. B 
(M. Kaiserová, Š. Rais, L. Matějka).

Kolektiv pedagogů ZŠ Schulzovy sady
(www.zsschsady.cz

Ze života ZŠ Schulzovy sady

Tento projekt je zaměřený na  rozvoj soci-
álních dovedností dětí a  probíhá v  rámci 
prevence rizikového chování dětí ve   
2. třídě. Vznikl ve  spolupráci s  Klinikou 
adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze. Cílovou skupinou jsou pře-
devším žáci prvního stupně. 
Na každém setkání se pracuje s příběhem 
kočičích hrdinů a v kruhu nebo ve skupin-
kách pak děti řeší úkoly a diskutují. Cílem 
je rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat 
soudružnost třídy, budovat pocit souná-
ležitosti mezi spolužáky. Posloucháme 
příběhy o  zodpovědnosti, zvědavosti, 
tajemství, odmítání neznámého, o strachu, 
o ztrátě bližního, čestnosti, přátelství, tradi-
cích a zvycích.
V  březnu proběhla již pátá lekce. S  dětmi 
jsme si povídali o  tom, co se může stát, 
když někdo někoho podvede, nejedná 
čestně (fair play). Také jsme si vysvětlo-
vali, proč není dobré lhát a  mstít se. Děti 
samy vysvětlily pořekadlo Lež má krátké 
nohy.“Shodli jsme se, že lež i  podvod 
mohou být pro člověka prospěšné, ale 
pouze krátkodobě, a  často jsou spojeny 
s negativními emocemi a nakonec i se sank-
cemi. Uvědomili jsme si, že nečestné jed-
nání a  lhaní ohrožuje přátelství. Nemáme 
právo nikomu se posmívat a ponižovat ho 
při soutěži nebo závodech. Pokud uděláme 
na někoho podvod, musíme mít odvahu se 
přiznat a omluvit se za své jednání.
Každý příběh si mohou všichni přečíst 
na nástěnce v blízkosti třídy a prohlédnout 
si k němu obrázky od dětí. 

Mgr. Marta Mokrá
metodik prevence

Co se děje za zdí fary? 

V úterý 8. dubna 2014 vás zve Farní charita 
Dvůr Králové nad Labem na  Den otevře-
ných dveří. Program:
9:00–12:00  Možnost prohlídky prostor 
farní charity (dle přání s  průvodcem) + 
nabídka hravého programu s  preventivní 
tématikou pro předškolní děti (větší sku-
piny, např. MŠ, prosíme objednat alespoň 
den předem).
13:00–15:00 Možnost prohlídky prostor 
farní charity.
17:00–18:00 Na zahradě vás čeká divadlo, 
výstava dětských prací s  vyhodnocením, 
prezentace činnosti klubů, ochutnávka 
tradiční romské kuchyně, zpěv populár-
ních písniček, vystoupení hudebních sku-
pin a  tanec – samozřejmě vše v  podání 
těch, kteří pro vás „za  zdí“ tento program 
připravili!  
Kontakt: Mgr.  Kateřina Litošová 
strelka@charitadk.cz, tel.: 731 604 695,
www.dk.charita.cz.
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SKAUTSKÉ STŘeDISKo HLáSÍ:
V  sobotu 1. března  
pořádalo skautské stře-
disko Zvičina pro vlčata, 
světlušky i  příchozí děti 
maškarní karneval. Více 
jak dvouapůlhodinový 
rej masek byl zpestřen 
zábavnými hrami.
Nejlepšími maskami byly vyhlášeny hrozen 
vína, tovární komín s  hnízdem a  kominí-
kem, kuře a  trestanec. Musíme ocenit, že 
většina masek byla vyrobena doma.
22. března proběhly tradiční závody v  uzlo-
vání.  Po slavnostním zahájení byly více než 
dvě desítky soutěžících rozděleny do dvou 
kategorií dle svého věku. Pro mladší svět-
lušky a  vlčata bylo úkolem  navázat v  co 
nejrychlejším čase pět uzlů. Lodní smyčku, 
ambulanční uzel, škotový uzel, dračí 
smyčku a na závěr zkracovačku.  Pro skauty 
a  skautky bylo úkolem navázat o  jeden 
více, a to rybářskou spojku. Do výsledného 
hodnocení se počítal lepší čas ze dvou kol. 
V  mladší kategorii vyhrála Nikola Sku-
tová. V  kategorii starších vyhrála Kateřina 
Seitlová. 
Děkujeme všem organizátorům za výborně 
připravený závod a  účastníkům za  jejich 
bojovnost a výborné časy.

Ing. Martin Stránský

Nabídka jeslí ve Dvoře Králové
Dětské centrum ve  Dvoře Králové nad 
Labem, R. A. Dvorského 1710, otevírá 
nové oddělení pro děti od  narození 
do  nástupu do  mateřské školy. Jedná se 
i o příležitostné hlídání dětí, kdy děti do 2 
let věku mohou docházet do jeslí 46 hodin 
v měsíci, aniž by rodiče přišli o rodičovský 
příspěvek. Po dosažení 2 let věku není frek-
vence této služby limitována.
Kvalifikované dětské zdravotní sestry 
zajišťují odborný dohled a  plně se dětem 
věnují. Součástí pobytu je strava včetně 
pitného režimu, dostatečný spánek, 
dodržování zásad zdravé výživy a  posilo-
vání obranyschopnosti dítěte pravidelným 
pobytem na čerstvém vzduchu. 
Pro detailní informace volejte ve všední dny 
v době od 7:00–15:30 na tel. č. 731 441 273 
nebo 499 622 280.

Mgr. Veronika Pourová,  sociální  pracovnice

Dětský karneval Jedničky
Téměř dvě stě dětí a rodičů zaplnilo taneční 
sál v  Zábavním centru Zálabí v  rámci již 
tradičního dětského karnevalu pořádaném 
DDM Jednička. Parket se tam 2. března 
hemžil spoustou nádherných kostýmů 
– děti tančily, soutěžily a  bavily se. Díky 
finanční podpoře Místní akční skupiny 
Královédvorsko byl letošní karneval plný 
pěkných cen. Program zpestřila vystoupení 
tanečních kroužků z Nemojova, které pracují 
pod DDM Jednička, a  také Agentura Vosa. 
Tři hodinky nedělního odpoledne uplynuly 
jako voda. Pevně věříme, že všichni, kdo při-
šli, si karnevalovou zábavu užili stejně jako 
my. Děkujeme Ivanu Mannovi a  celému 
týmu Zábavního centra Zálabí za poskytnutí 
prostor a vstřícný přístup. Za rok se budeme 
těšit opět na viděnou.

Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička

Kola, co se točí v Soči, rozzáří i naše oči

O  prvním březnovém víkendu se uskutečnilo sou-
středění hudebního souboru ZUŠ R. A. Dvorského  
pod názvem „Budeme si hrát“. Hudební soubor  
PlechBand je novým souborem naší školy, který jak 
už název napovídá,  je složen z žesťových (plecho-
vých) nástrojů – trubky, lesní rohy, pozouny, tuba.

V  pátek v  odpoledních hodinách jsme všichni 
společně odjeli autobusem do  Hotelu pod Zvi-
činou. Celé soustředění bylo ukončeno v  neděli 
v  16 hodin vystoupením PlechBandu v  kapličce 
u  hotelu, kde se nejen hrálo, ale mezi jednotli-
vými skladbami se vyprávěly historky z prožitého 
víkendu. Rodiče se dozvěděli vtipné zážitky svých 
ratolestí a musím říct, že se pobavili.
Během celého víkendu se nejen hrálo 
na hudební nástroje, ale zároveň se sportovalo, 

malovalo, soutěžilo, vyráběli jsme masky 
na masopust, v nichž jsme  vystoupili 4. března 
v rámci Masopustu ve Dvoře Králové.
Na  závěr se rozdávaly diplomy, například 
za  vítězství ve  hře Ubongo, za  stolní fotbal, 
za  bojovou hru, za  nejoriginálnější masku, ale 
byly i  uděleny tituly: ranní ptáče, ranní spáč 
a titul vybíravého nejedlíka.
Všichni jsme ze soustředění odjížděli velmi spo-
kojeni a žáci už se těší na další společné „hraní“.
Velké poděkování patří naší p.  uč. Jaroslavě 
Bekové, která se po  celé soustředění starala 
nejen o sportovní vyžití dětí, ale byla mi velkou 
podporou a  oporou. Moc děkuji nejen jí, ale 
všem účastníkům – mým žákům – kteří byli bez-
vadní a díky tomu jsme si každé „hraní“ užili.

Vladimíra Matušková, učitelka ZUŠ

PlechBand na soustředění pod Zvičinou

Na sklonku roku 2013 byl na naší mateřské škole zpra-
cován projekt s názvem NOHY, RUCE, ÚSTA. Vzhledem 
k finanční náročnosti projektu bylo zažádáno Minis-
terstvo školství, mládeže a  tělovýchovy o  dotaci. 
Ministerstvo projekt  zhodnotilo a  požadovanou 
dotaci nám přidělilo  v  maximální výši.

Mateřská škola na jednom svém odloučeném pra-
covišti  poskytuje v logopedické třídě speciální péči 
dětem s narušenou komunikační schopností. Nelze 
ale  všechny děti s poruchou komunikace  zapojit 
do  systému speciální péče. Buď jejich problém 
v  řeči není odborníky vyhodnocen jako žádoucí 
pro speciálně pedagogickou podporu, nebo rodiče 
dítěte nemají osobní zájem mu tuto péči umožnit, 
nebo je špatná dostupnost této odborné péče. 
Protože  však  mezi pedagogy naší školy máme 
odborně kvalifikované učitelky (i  na  úrovni VŠ) 
nejen ve  speciální třídě, ale i  ve  třídách běžného 
typu, je  cílem projektu  v  rámci logopedické 
prevence vybavit běžné třídy školy pomůckami 
na rozvoj hrubé a jemné motoriky a motoriky rtů 
a  jazyka. Pohybové schopnosti dítěte (motorika) 
a  řeč se vzájemně ovlivňují. Pokud u  dítěte pro-
bíhá správný pohybový vývoj, nastupuje většinou 
v  odpovídajícím období i  vývoj řeči. Při postižení 
nebo opoždění pohybového vývoje bývá  obvykle  
opožděn i vývoj řeči. Neobratné děti mívají častěji 
nedostatky v  řeči než děti pohybově průměrné. 

Proto je důležité u dětí rozvíjet hybnost celého těla 
(hrubou motoriku), hybnost ruky (jemnou  moto-
riku) i  obratnost rtů a  jazyka (motoriku mluvních 
orgánů). Zvládnutí mateřského jazyka souvisí  poz-
ději s  úspěchem v  zapojení dítěte do  základního 
vzdělávání a do života obecně.
Motorické panely, manipulační desky a  různé 
labyrinty jsou sice na pořízení finančně náročné, 
ale splňují veškerá hygienická, estetická 
a  výchovná kritéria. Děti si mohou rozvíjet pří-
slušné dovednosti v  didakticky cílených činnos-
tech za pomoci pedagoga, ale i při spontánních 
činnostech bez pomoci dospělé osoby. Můžou 
získávat samostatnost v  jednání a  rozhodování, 
pocit zodpovědnosti a  bezpečnosti při manipu-
laci s pomůckami. Ty jsou voleny tak, aby byly při-
měřené celé věkové škále dětí v mateřské škole, 
tedy od tří do sedmi let, vycházejí od jednoduš-
ších ke  složitějším, jsou snadno přemístitelné, 
a  tak je možné je přenášet a  převážet ze třídy 
do třídy. Přikupováním dalších pomůcek stejného 
charakteru z  vlastních finančních zdrojů nebo 
za  pomoci sponzorů, lze podpořit udržitelnost 
projektu i pro další období, nejen pro letošní rok.
Přejme si, aby pomůcky dospělým a  dětem 
sloužily nejen k  rozvoji řeči, ale dětem navíc 
i k radosti ze hry.

Jaroslava Dlabolová,
ředitelka MŠ E. Krásnohorské

Nohy, ruce, ústa...

Děti v  předškolním věku jsou neustále aktivní. Je 
velice důležité, aby měly dostatek příležitostí k při-
rozenému pohybu, sportování a trénování těla. Už 
po celá léta lékaři varují, že se děti málo pohybují 
a tráví příliš mnoho času sezením, zejména u obra-
zovky. Přitom je pohyb pro děti tak důležitý.

V  naší mateřské škole vedeme děti k  pohybu 
pravidelnými návštěvami tělocvičny ZŠ Strž, 
každoročně zařazujeme v  naší výchovné práci 
plavecký kurz v  Hořicích, vedeme i  Školičku 
bruslení a  kroužek Aerobik. Pravidelně navště-
vujeme i zoo, kde delší výlety a vycházky do pří-
rody patří k našim nejoblíbenějším.
V  týdnu od  17. února jsme pro děti připravili 
„Školkovou olympiádu“, kde se děti seznamo-
valy se zimními sporty, sportovci z  různých 
zemí a  jejich vlajkami. Po  celý týden se tré-
novalo, závodilo a  fandilo našim sportovcům 

– nejvíce však děti fandily Martině Sáblíkové. 
Doma s rodiči pozorně sledovaly průběh olym-
pijských her v Soči, nosily nám vytisknuté aktu-
ální obrázky a  ostatním dětem i  čokoládové 
medaile. Skutečné závody v  bobování a  lyžo-
vání pod lyžařskou školou Mladé Buky děti 
nadchlo a  většina z  nich se do  lyžování chce 
zapojit i  s  rodiči. Po  závěrečném ceremoniálu 
s  vyhodnocením, předáním medailí a  diplomů 
olympijský oheň zhasl. Děti se naučily hrát fair 
play, vzájemně si pomáhat, neubližovat dru-
hým, respektovat rozdílné vlastnosti a  schop-
nosti druhých. Prožívaly radost ze zvládnutého 
a poznaného. Najednou všechny děti chtějí být 
jako Martina Sáblíková, Ondřej Moravec nebo 
Gabriela Soukalová. A  naše heslo? „Chcem být 
silní, chcem být zdraví, sportování to nás baví!“    
Děkujeme rodičům za spolupráci.

Ivana Staňková, MŠ Roháčova
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Rekondiční pobyt
Svaz postižených civilizačními chorobami 
(SPCCH), základní organizace (ZO) Dvůr 
Králové n. L., pořádá rekondičně ozdravný 
pobyt v  Janských Lázních v  penzionu 
SOLA-FIDE, který je bezbariérový. Termín 
3.–10. května 2014. Pro všechna postižení. 
Cena pobytu pro členy je 3.000 Kč, ostatní 
3.200 Kč. Veškeré další informace sdělí 
p.  Hamplová na  tel. č. 736  160  459 nebo 
p. Jahnátková, tel. č. 734 626 178.

J. Šmelhausová
místopředsedkyně ZO

Pohádkový pochod z Lipnice
ASPV TJ SOKOL LIPNICE vás zve na 23. roč-
ník pochodu jarní přírodou za  pohádkou 
v okolí Lipnice v sobotu 3. května 2014.
Akce se koná za podpory města Dvůr Krá-
lové n. L. Start ze hřiště v Lipnici je možný 
v  čase od  13:00 do  14:30 hod. Startovné 
25 Kč. Doporučujeme sportovní oblečení 
a  obuv, trasa není vhodná pro kočárky. 
Občerstvení zajištěno a  můžete si opéct 
špekáčky. V  případě trvalého deště se 
pochod uskuteční 10. 5. 2014.

TJ Sokol Lipnice

12. ročník Běhu Safari i pro děti
V  sobotu 12. dubna 2014 již tradičně 
vyběhnou v 11: 00 hod. od brány místní zoo 
vytrvalostní běžci na trať dlouhou 10,8 km 
vedoucí většinou po  areálu Safari v  ZOO 
Dvůr Králové. Připraven je i vložený závod 
žactva, který začíná v 11:00 hod. na letním 
stadionu pod Hankovým domem. Zájemci 
se mohou přihlásit nejpozději v  den 
závodu v  závodní kanceláři do  10:00 hod. 
nebo předem na  bartoska@email.cz, tel.: 
602 822 789. Prezentace na závod je v den 
závodu od 9:00 do 10:20 hod., v tělocvičně 
TJ na nábřeží J. Wolkera. Startovné pro děti 
je 20 Kč, hlavní závod 100 Kč.

Václav Bartoška

Úspěchy královédvorských 
skokanů na trampolíně
V  sobotu 8. března 2014 dosáhli závod-
níci královédvorského sokolského oddílu 
trampolín velkých úspěchů na  závodech 
Liberecký skokan. Nejúspěšnější z  králo-
védvorských skokanů byl 8letý Erik Motal, 
který se ve své kategorii umístil na nejvyš-
ším stupínku. Natálka Jiranová se umístila 
jako druhá, Barbora Vosáhlová jako třetí, 
Andrea Trníková pátá a Karolína Vognerová 
na šestém místě. 
Nutno podotknout, že se všichni králo-
védvorští závodníci dostali ve  svých kate-
goriích do finále!

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
oddíl trampolín
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V  sobotu 1. března pořádala naše sokolská 
jednota s  podporou MAS Královédvorsko, o. s., 
šibřinky pro děti, kterých se zúčastnilo 120 dětí 
a stovka dospělých. Přítomné uvítal Don Chozé, 
který doufal, že se po dnešních šibřinkách opět 
stane Divoký západ tím, čím byl dříve. Nejprve se 
představili hoši z  oddílu sportovní gymnastiky 
se svou akrobacií. Gymnastky zacvičily pódi-
ovou skladbu, kterou připravují na  Eurogym 
do Švédska. O. Rausa, O. Schreiber a J. Grus před-
vedli sestavy na kruzích. Členové oddílu Freerun 
- Parkour ukázali něco ze svého umění. Diváky 
zaujaly nejrůznější krkolomné skoky přes cokoli. 
Děti z  oddílu všestrannosti zatančily country 
tanec na  skladbu Zuzana. Tancovali nejmladší, 
ještě předškolní špunti, i ti nejstarší. Závěr patřil 

dospělým. Cvičitelé opět připravili vystoupení, 
které se stalo zlatým hřebem. Cvičitelky pře-
vlečené za  drsné muže západu a  cvičitelé jako 
kankánové tanečnice vzbudili zasloužený ohlas. 
Potom už přišel čas pro děti a  jejich soutěže. 
Disciplíny byly motivovány životem na Divokém 
západě, a  tak malí indiáni, kovbojové a  další 
postavičky stavěli železnici, lovili bizona, plížili 
se, krotili divoké koně, lasovali, prozkoumávali 
jeskyni, rýžovali zlato, skládali puzzle s  kaktu-
sem, třídili peníze v  bance a  vyzkoušeli trochu 
hazardu v  saloonu. Šibřinky se vydařily, o  tom 
svědčily spokojené úsměvy dětí, ale i  třicítky 
pořadatelů. Děkujeme všem malým i  velkým 
pomocníkům za příjemně prožité odpoledne!

Mgr. Pavlína Špatenková

Tak už začala taneční sezóna. Hurááá. V  neděli 
16. března jsme zahájili taneční sezónu na regio- 
nálním kole soutěže TANEČNÍ SKUPINA ROKU 
2014. Zúčastnily se čtyři formace ve  dvou 
věkových kategoriích. Děti přivezly stříbro 

za skladbu „Sladká show“ a bronz za pom pom 
dance „Šmoulovaná“. Junioři mají zlato za show 
„SAFIRA“ a za pom pom formaci „Ein, zwei, poli-
zei“ stříbro. 

Angeles Dance Group

Medailová neděle Angeles Dance Group

Olympijská myšlenka her ožívá v nové formě dneš-
ních olympijských her o  požadavek rovnopráv-
nosti všech sportovců bez rasové, politické a  ná-
boženské diskriminace, o  požadavek demokracie 
a internacionalismu. Tuto myšlenku jsme převzali 
pro žáky Základní školy a Praktické školy v Přemys-
lově ulici ve Dvoře Králové nad Labem. 

Víme, že díky hrám se děti učí, jak vycházet 
s  ostatními. Během hraní musí brát v  úvahu 
potřeby ostatních dětí, naučit se empatii, nau-
čit se najít kompromis, naučit se vyjednávat při 
neshodách, naučit se kontrolovat své impulsy, 
naučit se potěšit ostatní, aby pokračovali v hraní. 
Toto jsou těžké lekce, ale jsou to lekce, které jsou 
jedny z  nejdůležitějších, které se každý z  nás 
musí naučit, abychom mohli žít šťastný život.
Co nás však zklamalo, byl nedostatek sněhu. 

První den našeho zápolení jsme zahájili na zim-
ním stadionu. Naši žáci si mohli vyzkoušet rych-
lobruslení, krasobruslení a hokej. Velké nasazení 
a  skvělé sportovní výsledky měly za  následek 
výrok: „Až přijdu domů, lehnu si a budu spát až 
do rána.“ Tento žák však zapomněl, že další klání 
ho čeká hned následující den. Druhý den jsme 
se vypravili k lesu. Zde probíhaly soutěže v běhu 
na  lyžích, biatlonu, boby, saně, skoky na  lyžích 
a  snowboarding. Je to možné bez sněhu? Ano, 
je. Žáci běhali, skákali, házeli na  cíl. Odměnou 
nám bylo občerstvení v  jídelně u  pana Fiedora. 
Další den jsme curling zaměnili za bowling v zoo. 
Zápolení mezi třídami proběhlo v rámci fair play 
a  všichni byli spokojení. Poslední den byly roz-
dány diplomy a medaile. Těšíme se na letní olym-
pijské hry a doufáme, že v létě nenapadne sníh.

Mgr. Lenka Podrazilová

Trochu „zvláštní“ olympijské hry 

Divoký západ na šibřinkách pro děti
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V sobotu 1. března  pořádalo skautské středisko Zvičina pro vlčata, světlušky 
i příchozí děti maškarní karneval. Nejlepšími maskami byly vyhlášeny hrozen 
vína, tovární komín s hnízdem a kominíkem, kuře a trestanec. Většina masek 
byla vyrobena doma.  Foto: M. Stránský

Ondřej Havelka a  jeho Melody Makers vystoupili v  rámci letošního festivalu R. A. Dvor-
ského. Zahráli ty nejkrásnější hudební perly, jež nám světový swing 30. a 40. let zanechal, 
včetně skladeb R. A. Dvorského. Součástí vystoupení byly i drobné herecké scénky členů 
tohoto hudebního tělesa, které se staly kořením večera.  Foto: K. Sekyrková

Prezentace města Dvůr Králové nad Labem na veletrhu cestovního ruchu Infotour a cyk-
loturistika, který se konal 14.–15. března 2014 v Aldisu v Hradci Králové, probíhala v rámci 
společných stánků sdružení Královských věnných měst.  Foto Mgr. Stanislav Novotný

V galerii místní ZUŠ R. A. Dvorského se konala 11. března 2014 vernisáž souboru ilustrací 
„Papír se nemůže bránit“ známého humoristy Miroslava Bartáka, které rozhodně stojí 
za zhlédnutí. Galerie je volně přístupná veřejnosti na nám. TGM. Na fotografii je pan Bar-
ták přištižen při rozdávání autogramů zástupcům mladé generace. Foto: K. Sekyrková

V úterý 4. března 2014 se na náměstí TGM konal první královédvorský masopust. Ačko-
liv ráno po několika týdnech skutečně pršelo, přes den se již počasí umoudřilo a všichni 
účinkující i diváci si masopust užívali se vším veselím včetně skvělých 4 vystoupení divadla 
Kvelb.  Foto: K. Sekyrková

V den zahájení letošního festivalu R. A Dvorského si připomněli 115 let od narození tohoto 
českého hudebního skladatele, zpěváka, herce a nakladatele členové vedení města, ředi-
telka Hankova domu a pan Jan Mann – synovec R. A. Dvorského, a to položením kytek 
na jeho hrob na královédvorském hřbitově. Foto: K. Sekyrková

Únor je měsícem maškarních bálů a rejů. Nemusí se však v maskách radovat 
jen děti. Koncem února uspořádali zaměstnanci Domova důchodců v  Rohá-
čově ulici  maškarní bál pro obyvatele domova.  
 Foto: archiv domova důchodců

Jedním z vrcholů bruslařské sezony se již tradičně stává vystoupení místního krasobrus-
lařského oddílu, který si letos připravil choreografii na téma vybraných pohádek. Kromě 
Sněhurky se 7 trpaslíky se na  bruslích objevili lyžaři z  Krakonošových lyžníků, Mrazík 
i s Nastěnkou a včelí medvíci. Foto:  K. Sekyrková


