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Farmářské trhy každý čtvrtek, 
všeobecné v lichou sobotu
Občanské sdružení Bokouš zahajuje  
2. dubna 2015 sezónu farmářských trhů  
na náměstí TGM. Přijďte na první sváteční 
velikonoční trh nakoupit kytičky či dobré 
jídlo na  svátky a  vezměte s  sebou i  děti, 
protože za nimi přijedou beránci, kůzlátka, 
koníček a  další zvířátka. V  prodeji bude 
i  sváteční zboží a budete mít příležitost si 
na  trhu uplést vlastní pomlázku! Dále se 
budou farmářské trhy konat na  stejném 
místě každý čtvrtek od 8 do 17 hod.
Sobotní trhy na  náměstí TGM provozuje 
dvakrát do měsíce Radek Aleš – TRHY ALEŠ, 
a  to v  těchto termínech: 11. a  25. dubna,  
9. a 23. května 2015, vždy od 6 do 12 hod. 

Nová cyklomapa Podkrkonoší 

Královéhradecký kraj vydal nové mapy pro 
milovníky cykloturistiky.  V balení je hned 
šest map turisticky významných území 
Královéhradeckého kraje – Hradecka, 
Českého ráje, Krkonoš, Podkrkonoší, Klad-
ského pomezí, Orlických hor a Podorlicka. 
Najdete v nich veškeré aktuální cyklotrasy 
a  cyklostezky, trasy pro mountainbike 
a  singletrack i  cesty vhodné pro in-line 
bruslaře. Nechybí ani běžné turistické trasy.  
Mapa Podkrkonoší bude k dispozici v měst-
ském informačním centru na náměstí TGM 
na konci března 2015.

Bc. Martin Holek
Královéhradecký kraj
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Opravený Hospital Kuks láká návštěvníky, 
projekt Labské stezky pokračuje

Hospital Kuks – barokní památka, která prošla 
zásadní dvacetiměsíční rekonstrukcí, zase při-
vítá návštěvníky. V  pondělí 23. března přestřihl 
slavnostní pásku premiér Bohuslav Sobotka 
za asistence pozvaných hostí včetně představi-
telů města Dvůr Králové nad Labem. Veřejnost 
si může výsledky nevídané proměny prohléd-
nout od  1. dubna, a  to denně mimo pondělí 
od 9 do 17 hodin. Oprava Kuksu, která se poda-
řila díky projektu KUKS – Granátové jablko, je 
svým rozsahem unikátní a  skloubila spolupráci 
státu, kraje a obce při čerpání evropských peněz 
z  několika zdrojů. Do  obce s  250 obyvateli tak 
zamířilo téměř tři čtvrtě miliardy korun. 
Kuks je magické místo, kam míří tisíce turistů, a tak 
se nabízí otázka: Jak je nasměrovat do Dvora Krá-
lové nad Labem? Velkou příležitostí je cyklostezka, 
součást dálkové Labské stezky, která byla slav-
nostně otevřena v roce 2013 a v současnosti končí 
právě v  Kuksu. Nyní je na  řadě vybudování trasy 
Kuks – Stanovice – Žireč – přehrada Les Králov-
ství. Prodloužení cyklostezky směrem do Krkonoš 
dlouhodobě podporuje i  Královéhradecký kraj. 
Krajské zastupitelstvo schválilo na  podzim roku 
2013 Nadregionální strategii Královéhradeckého 
kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů, a kraj 
by měl též výstavbu stezky finančně podporovat. 
Labská stezka je také součástí přípravy realizace 
dálkových cyklotras na území Královéhradeckého 
kraje s napojením na Polsko a turistické resorty pro 
čerpání z EU fondů v období 2015 – 2020.
Nyní je hotová vyhledávací „Studie proveditel-
nosti Labská stezka – úsek Kuks – Dvůr Králové 

– Les Království“, jejímž generálním projektantem 
a  koordinátorem je Ing.  arch. Jan Ritter. Cílem 
bylo vyhledat optimální trasu mimo frekvento-
vané silnice, která bude bezpečná nejen pro cyk-
listy, ale i pro rodiny s dětmi, seniory a vozíčkáře. 
Studie měla současně také posoudit proveditel-
nost finální trasy, např. vyhodnocením postojů 
vlastníků nebo uživatelů pozemků. Na některých 
úsecích se s vlastníky pozemků stále jedná.
Současné vedení města plně podporuje stavbu 
cyklostezky. Místostarostka Alexandra Jiřič-
ková se zúčastnila několika jednání, mimo jiné 
s  Ing.  arch. Janem Ritterem a  s  Lubošem Tuza-
rem z  Královéhradecké labské, o. p.  s., investo-
rem cyklostezky z  Hradce Králové do  Kuksu. 
Také absolvovala krátké jednání s RSDr. Ing. Ota-
karem Rumlem, prvním náměstkem hejtmana 
Královéhradeckého kraje. Schůzky se uskuteč-
nily v Kuksu, ve Dvoře Králové nad Labem a také 
v Domově sv. Josefa v Žirči.
„Věříme, že se brzy začne pracovat na dokumen-
taci pro územní rozhodnutí pro náš úsek. Jedná 
se o začátek dlouhé cesty k realizaci cyklostezky. 
Rozhodnutí udělat první krok bude na zastupitel-
stvu, ale věřím, že výstavba cyklostezky má pod-
poru všech zastupitelů i  obyvatel města. Akce 
bude také zohledněna v  rozpočtovém výhledu 
města,“ uvedla Alexandra Jiřičková a  dodala: 
„Nový úsek cyklostezky by měl nejen propojit 
významné turistické cíle v kraji – Kuks, ZOO Dvůr 
Králové a přehradu Les Království, ale také zlepšit 
pohyb cyklistů po našem městě.“

tisková zpráva města

Slavnostního střihání pásky zrekonstruovaného Hospitalu Kuks se zúčastnili (zleva): premiér Bohuslav Sobotka, náměst-
kyně ministryně MMR Klára Dostálová, hejtman Lubomír Franc a starosta obce Kuks Jiří Beran.  Foto: Královéhradecký kraj 
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výsledky šetření havárie na Labi
Jak jsme již psali v minulém čísle NKR, dne 
18. února 2015 byla na Labi zjištěna vrstva 
bílé pěny, která z  našeho města doplula 
až do  Jaroměře. Vodoprávní úřad nechal 
odebrat vzorky vody s  pěnou a  zajistil 
provedení rozborů vody. Ve vodě byla pro-
kázána pouze přítomnost saponátů (ten-
zidů), žádné toxické látky naštěstí zjištěny 
nebyly. K  úhynu ryb ani jiných vodních 
živočichů nedošlo. Původce znečištění se 
zjistit nepodařilo.

Andrea Šévlová, odbor životního prostředí

výluka železniční tratě  
Jaroměř – Stará Paka
Provozovatel dráhy SŽDC, s. o., (Správa 
železnic dopravní cesty, státní organi-
zace) informuje, že od  21. dubna do   
22. června 2015 proběhne nepřetržitě 
výluka tratě v úseku Jaroměř – Dvůr Králové 
nad Labem – Stará Paka a  opačně. Vlaky 
budou nahrazeny autobusovou dopravou 
dle výlukového jízdního řádku, který nalez-
nete na www.cd.cz ve složce „Vlakem po ČR 
– Jízdní řád – Traťové jízdní řády“.
Náhradní autobusová doprava bude orga-
nizována dle výlukového jízdního řádu. 
Upozorňujeme, že odjezdy linek jsou 
v  dřívějších časových polohách, příjezdy 
některých linek jsou naopak v  pozdějších 
časových polohách a  není vždy garanto-
ván přestup na  navazující spoj. Náhradní 
autobusová zastávka pro nástup a  výstup 
ve  Dvoře Králové nad Labem bude jen 
na autobusovém nádraží.

Uzavření registru řidičů 14. dubna
Dne 14. dubna 2015 bude z  technických 
důvodu uzavřen registr řidičů na  hlavní 
budově MěÚ na  náměstí TGM. Děkujeme 
za pochopení.

Alena Řeháková
 odbor dopravy a silničního hospodářství

Nemocnice obdrží od města  
200 tisíc korun na zajištění 
dětské pohotovosti
Královédvorská radnice také v letošním roce 
finančně podpoří zajištění dětské lékař-
ské služby první pomoci (LSPP) v  Městské 
nemocnici, a. s., ve Dvoře Králové nad Labem. 
O poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 200 
tisíc korun rozhodli na  svém březnovém 
jednání zastupitelé. Město takto pomáhá 
nemocnici pravidelně již od roku 2003. 
„Službu město financuje proto, aby dětská 
LSPP pro obyvatele města a  spádového 
území ve  správním obvodu obce s  rozší-
řenou působností fungovala jako veřejná 
služba. Částka vyrovnávací platby plně, 
nebo zčásti pokryje náklady na  zajištění 
této služby,“ vysvětluje Jan Jarolím, sta-
rosta Dvora Králové nad Labem.
Finanční prostředky nemocnice použije 
na  zajištění přítomnosti lékařů a  dal-
šího personálu na  příslušném pracovišti 
v  dohodnutém čase a  v  rozsahu nezbyt-
ném pro poskytnutí služby. „Zakoupí se 
také zdravotnické prostředky, speciální 
zdravotnický materiál, léčivé přípravky 
a další věci potřebné k zabezpečení dětské 
LSPP,“ dodává starosta Jan Jarolím.

tisková zpráva města

Řízením městské policie zastupitelé 
pověřili Jana Štípka

Výsledky zápisů do 1. ročníků základních 
škol ve Dvoře Králové nad Labem

Zatímco v jiných městech řídí městskou policii sta-
rosta, zde je od 11. března 2015 její hlavou zastupi-
tel Jan Štípek (ANO 2011). Na svém zasedání o tom 
rozhodlo královédvorské zastupitelstvo. Vrchním 
strážníkem i nadále zůstává Jindřich Hauke.

„Podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
řídí obecní policii starosta města nebo jiný člen 
zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem 
obce. Pod mým řízením by městská policie jen 
fungovala a nijak bych se nemohl podílet na je-
jím dalším rozvoji. Jsem totiž zavalen tolika roz-
pracovanými projekty, kauzami a  problémy, že 
mi nezbývá čas,“ vysvětluje rozhodnutí starosta 
Jan Jarolím a  pokračuje: „Pokud existuje mož-
nost pověřit řízením některého ze zastupitelů 
– konkrétně zastupitele, který zná činnost měst-
ské policie, má chuť se této problematice plně 
věnovat a  má koncepci i  nápady na  její další 
rozvoj – domnívám se, že je rozumnější využít 
potenciálu, chuti i znalostí toho, kdo by to v sou-
časnosti mohl dělat efektivněji, než nesmyslně 
lpět na  tom, abych papírově dál řídil jako sta-
rosta městskou policii sám.“
O  pověření Jana Štípka rozhodla jeho osobní 
znalost strážníků, spolupráce v oblasti prevence 
a  předchozí zkušenosti. Působil jako manažer 
ve  vedení společnosti obdobné velikosti 
a  obratu, zná oblast personalistiky, účetnictví 
a  legislativy. Také je instruktorem sebeobrany 
s akreditací MŠMT s více než dvacetiletou praxí 
v  bojových uměních a  ve  spolupráci s  měst-
skými strážníky se věnuje v oddílu Self defence 
team MPDK výcviku sebeobrany, poskytování 
laické první pomoci a prevenci proti kriminalitě. 
Je také specialistou v oboru elektro.
Při řízení městské policie by Jan Štípek rád 

využil své zku-
šenosti z  pod-
n i k a t e l s k é h o 
sektoru a  chtěl 
by se podí-
let na  výcviku 
strážníků. „Mým 
cílem je vybudo-
vat uznávanou 
městskou policii, 
která bude jed-
nak pružně plnit 
požadavky svého zřizovatele, jednak přispěje 
k  zajištění pořádku v  našem městě. Prioritou 
je pro mě bezpečnost občanů, již bych chtěl 
podpořit hlídkovou činností nebo rozšířením 
kamerového systému. Dále si přeji, aby se stráž-
níci přiblížili přímo občanům, například větší 
informovaností a předáváním svých zkušeností 
v  oblasti prevence kriminality formou besed, 
přednášek a  výcviků, a  to od  mateřských ško-
lek až po důchodce. Prevenci považuji za stejně 
důležitou, ne-li důležitější, než represi,“ říká. Dal-
ším záměrem je získání finančních prostředků 
i  mimo rozpočet města, například z  dotací či 
grantů. „Také dohlédnu na  řádné hospodaření 
s veřejnými prostředky,“ podotýká Jan Štípek.
„Velice mne mrzí, že drtivá většina občanů nemá 
ani základní povědomí o práci strážníků kromě 
toho, že dávají pokuty za  parkování a  hlídkují 
v autech. Osobně si práce Městské policie Dvůr 
Králové nad Labem velice vážím, myslím si, že 
funguje na profesionální úrovni. Určený strážník 
Jindřich Hauke zůstává na  své původní pozici, 
jeho práci znám a počítám s ním ve svém týmu,“ 
dodává Jan Štípek.

tisková zpráva města

Do  1. ročníků základních škol zřízených městem 
Dvůr Králové nad Labem proběhly pro školní 
rok 2015/2016 zápisy ve  dnech 11. a  12. února 
letošního roku. K  zápisům se dostavilo celkem  
239 dětí. Z  tohoto počtu žádají rodiče pro  
38 dětí odklad povinné školní docházky.

Do  ZŠ 5. května přišlo k  zápisu 43 děti (z  toho 
požádáno o odklad školní docházky pro 12 dětí), 
budou otevřeny dvě první třídy. 

Odbor školství, kultury a  sociálních věcí MěÚ 
Dvůr Králové nad Labem sděluje, že na základě 
usnesení Rady města Dvůr Králové nad Labem 
proběhne zápis do  mateřských škol v  našem 
městě pro školní rok 2015/2016 v následujících 
termínech:
• středa 29. dubna 2015 od 10:00 do 14:00 hod.
• čtvrtek 30. dubna 2015 od 12:00 do 14:00 hod.
V těchto uvedených časech se uskuteční zápisy 
do  mateřských škol zřizovaných městem Dvůr 
Králové nad Labem:

• Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, 
Drtinova 1444 (včetně odloučených pracovišť 
v ul. Roháčova, v Lipnici a v Žirči)
• Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, 
Elišky Krásnohorské 2428 (vč. odloučených pra-
covišť v ul. Slunečná a ve Verdeku) 
 K zápisu je třeba dostavit se společně s dítětem, 
přinést občanský průkaz zákonného zástupce 
a předložit rodný list dítěte.

 Mgr. Šárka Hulíková
odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)

Zápisy dětí do mateřských škol 

Do  ZŠ Podharť se dostavilo k  zápisu 38 dětí  
(z toho bude mít odklad školní docházky 5 dětí), 
ve škole budou otevřeny dvě první třídy. 
Do  ZŠ Schulzovy sady přišlo celkem k  zápisu 
116 dětí (z tohoto počtu bude mít odklad školní 
docházky 17 dětí). ZŠ Schulzovy sady otevřou  
4 první třídy. 
K zápisu do ZŠ Strž se dostavilo 42 dětí (o odklad 
bylo požádáno u 4 dětí), škola otevře dvě první 
třídy.

Hana Petrášová
odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)
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Běh Safari startuje v zoo 
v sobotu 4. dubna
V sobotu 4. dubna v 11 hodin dopoledne 
bude odstartován od  hlavní brány zoo 
již 31. ročník silničního běhu Safari, který 
pořádá atletický oddíl TJ Dvůr Králové 
nad Labem. Vzhledem k  velkému počtu 
vytrvalostních závodů na  silnici i  v  terénu 
byla zvolena zkrácená trať o délce 10,8 km, 
která povede převážně uvnitř safari králo-
védvorské zoo s doběhem na atletický sta-
dion pod Hankovým domem.
Běh Safari je pořádán pod záštitou ZOO 
Dvůr Králové, a. s., a  města Dvůr Králové 
nad Labem. 
Letošní ročník je zařazen mezi významné 
podniky v  termínové listině běhů mimo 
dráhu SOBZ České republiky a dále do seri-
álu běhů Ligy 100 Královéhradeckého kraje 
a jeho termín byl zvolen v souladu s nava-
zujícími vrcholnými silničními závody 
na území České republiky.
Hlavní závod je vypsán pro 5 věkových 
kategorií mužů a  2 věkové kategorie žen. 
Součástí tohoto podniku jsou vypsány 
doprovodné běžecké závody žactva na tra-
tích 1000 m pro mladší žactvo (8 až 11 let) 
a  2000 m pro starší žactvo (12 až 15 let), 
které se uskuteční na atletické dráze stadi-
onu pod Hankovým domem. 
Zveme všechny příznivce atletiky a běžec-
kého sportu, přijďte povzbudit závodníky 
na trase závodu a v cíli na atletickém stadi-
onu pod Hankovým domem. 

 Ing. Oldřich Voňka
předseda oddílu atletiky TJ Dvůr Králové n. L.

PRogRAM 
KRáLovéDvoRSKého 
MAJáLeSU
Čtvrtek 30. dubna 
Nejprve pozveme na  náměstí na  čaroděj-
nické odpoledne malé i  velké děti. Show 
plnou tance, soutěží a her přiveze Taneční 
škola Bonifác ze Rtyně v Podkrkonoší. 
V  18:00 hodin se představí královédvor-
skému publiku rocková zpěvačka Ina Urba-
nová, která disponuje jedním z  nejvýraz-
nějších ženských rockových hlasů v ČR. Inu 
vystřídá oblíbený královédvorský VAŤÁK, 
nejlepší revival Kabátu. Ve  21:00 hodin 
vyrazí od  Staré lékárny lampionový prů-
vod, jehož trasa povede ulicemi Roosevel-
tova, Přemyslova, Švehlova, Komenského 
a  Josefa Hory na  náměstí T. G. Masaryka, 
kde bude v  cca 21:30 odpálen ohňostroj 
a  od  22:00 hod. rozjede čarodějnickou 
zábavu hořická kapela Bylo nás pět. 

Pátek 1. května
Prvomájové dopoledne bude podle tradice 
patřit studentům, konkrétně z královédvor-
ského gymnázia a  žákům a  učitelům ZUŠ  
R. A. Dvorského. Představí se pěvecký sbor 
Carpe Diem, dále kapely Crazy band a  El-
bereth nebo mažoretky. Hlavní hvězdou 
majálesu bude od  14:00 hod Ewa Farna 
s doprovodnou kapelou. 
Závěr májového odpoledne bude patřit 
brněnské kapele POLETÍME? hrající original 
banjo punk future jazz band v turbošanso-
novém duchu.

Zuzana Čermáková
ředitelka městského kulturního zařízení                                                         

V měsíci únoru nám počasí 
přálo a mimo krátké zimní 
údržby se středisko údržby 
zeleně mohlo věnovat 
i ošetření stromů a keřů.
Naši pracovníci provedli 
průklest keřů v  ul. Školní, 
Dvořákova, Raisova, Spojených Národů, u lázní, 
v  nádvoří městského úřadu a  na  letním stadi-
onu. Dále byly vytvarovány živé ploty v  Živé 
zahradě a  mulčovány výsadby stromů a  keřů 
v ul. 28. října.
Provedeny byly řezy kulových korun stromů  
v  ul. Všehrdova, Kotkova, Vojanova, Luční, 
Zahradní, Roháčova, na  Benešově nábřeží,  
v  ul. Milady Horákové, Čelakovského, Krátká, 
Zborovská, na  nám. Rašínovo a  na  návsi 
v  Žirči. Upravili jsme koruny stromů v  ul. Van-
čurova, Čelakovského, na  nám. Republiky a   
v ul. Na Kopečku.
Odbor OEMM požádal jménem města o  povo-
lení ke  kácení stromů. Na  základě povolení 
ke kácení od odboru OŽP jsme pokáceli stromy 
v  ul. Macharova, Karolíny Světlé, Tyršova,  
5. května, Milady Horákové, Odbojářů, 
Na Kopečku a v mateřské škole ve Slunečné ulici. 
V  rámci údržby komunikací probíhaly opravy 

výtluků v  komunikacích technologií zásyp stu-
denou asfaltovou směsí s  hutněním ve  městě 
a  přilehlém okolí (ul. Palackého, Rokyca-
nova, Roháčova, Milady Horákové, Na  Příčce,  
V Zahrádkách, Slunečná, Eklova a v Lipnici).
Naši pracovníci ručně čištili dešťové vpusti 
od usazenin – po jednotlivých lokalitách.
V  neposlední řadě provedli opravy výtluků 
na nezpevněných štěrkových cestách. 
Provoz zimního stadionu byl ukončen k 15.březnu.
Dále informujeme, že od 16. března jsme změ-
nili úřední hodiny: ve  všední dny od  6:00 hod. 
do 14:30 hod.

Nabídka pracovní pozice
Hledáme do  našich řad nového pracovníka 
obsluhy a údržby sportovišť na trvalý pracovní 
poměr s  výučním listem a  s  řidičským průka-
zem sk. B. K  zaměstnání je nutné absolvovat 
kurz plavčíka, který zajistíme. Zájemci, prosím 
volejte v pracovní době naše personální oddě-
lení – p. Jiřinu Kubíčkovou na tel. 739 008 667 
nebo se přijďte informovat osobně. Nástup  
1. května 2015.
Vše důležité najdete na webu TSm www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Technické služby informují

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo 
dotační programy na  podporu tělovýchovy 
a sportu, veřejně prospěšných aktivit, sociálních 
služeb a  služeb souvisejících se sociální oblastí 
a na podporu zdravotnictví, na obnovu vnějšího 
pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní 
památkou nebo které se nacházejí na  území 
městské památkové zóny.
Na podporu jednotlivých oblastí byly v průběhu 
února a  března radou a  zastupitelstvem města 
rozděleny následující finanční prostředky:
a) na podporu tělovýchovy a sportu:
• na činnost sportovních oddílů  2.859.000 Kč
• na pořádání sportovních aktivit  145.000 Kč
b) na veřejně prospěšné aktivity  423.500 Kč

c) na sociální služby, služby související se soci-
ální oblastí a na podporu zdravotnictví   
 1.220.000 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  dotaci je 
až do 10. dubna 2015 (návrh na  rozdělení této 
částky bude předložen zastupitelstvu města až 
v červnu). 
Výše poskytnutých dotací jednotlivým příjem-
cům naleznete na  webových stránkách města 
v sekci radnice – granty a dotace – dotace z roz-
počtu města.

Bc. Petra Zivrová, odbor ŠKS

Rozdělení finančních prostředků 
z dotačních programů města v roce 2015
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velikonoční stromky
Před Velikonocemi nechalo město umís-
tit na  náměstí TGM opět malé stromky 
– břízky, které děti ze školek a  základních 
škol ozdobily vlastnoručně vyrobenými 
velikonočními dekoracemi. Svátečně 
ozdobené náměstí výrobky místních dětí 
na stromcích se již stává tradicí.
Přijďte se opět inspirovat a  ocenit šikov-
nost dětí a nápaditost jejich učitelů.

Jana Mikysková
městské informační centrum

Sběr nebezpečných odpadů, 
elektrozařízení, objemného 
odpadu, železného šrotu, 
textilu a obuvi – jaro 2014
 
Sběr pořádá město Dvůr Králové nad 
Labem v níže uvedených temrínech. Určen 
je pouze pro fyzické osoby.
Pondělí 30.03.2015
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* 
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 31.03.2015
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 01.04.2015 
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 02.04.2015
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.

Ing. Eva Šírková
vedoucí OŽP

Rádi bychom vás občas nechali nahlédnout 
pod pokličku náročné sociální práce s  osobami 
ohroženými bezdomovectvím (nebo již na ulici ži-
jícími) a života klientů z azylového domu ve Dvoře 
Králové – Domu Žofie. Naším cílem je vyvolat dis-
kusi o  problematice bezdomovectví, bořit mýty 
a předsudky s tímto tématem spojené a ukázat, že 
příčiny bezdomovectví nejsou černobílé. Tady je 
jeden z příběhů se šťastným koncem… 
Pan X přišel do  Domu Žofie v  listopadu 2013.  
Dlouhá léta se živil drobným podnikáním a  byl 
váženým občanem našeho města. V  době krize 
se ale dostal do dluhové pasti, zkrachoval, a to ho 
nakonec stálo i  rodinný život a manželství. Výcho-
diskem se pro něj stal alkohol. Snažil se pití řešit 
a opakovaně proto absolvoval protialkoholní léčbu. 
Protože přestal platit nájemné, přišel o  byt 
a  dostal se do  péče terénních sociálních pra-
covnic městského úřadu ve  Dvoře Králové nad 
Labem. Zde se dozvěděl o  možnostech azylo-
vého Domu Žofie. Požádal o dočasné ubytování 
a  o  pomoc s  vyřizováním osobních záležitostí. 
Během poskytování sociální služby v Domě Žofie 
mu sociální pracovníci azylového domu pomohli 
obnovit prošlé osobní doklady, změnit trvalé 
bydliště, doručovací adresu, zjistit výši a četnost 
jeho exekučních výměrů a  domluvit splátkové 
kalendáře. Jeho bývalý byt byl vyklizen, maje-
tek rozprodán a  výtěžek použit na  úhradu části 

dluhů. Změny byly pro pana X zdrcující a  i  díky 
tomu se, bohužel, postupně vracel k  alkoholu 
a prohlubovala se deprese. Po čase již nebyl scho-
pen dodržovat podmínky, a proto musel nakonec 
opustit Dům Žofie. Aby zcela neskončil na  ulici, 
využil možnost přenocovat v Noclehárně. Každé 
ráno ji však musel opustit, být celý den na  ulici 
a  až navečer mohl opět obsadit lůžko v  nocle-
hárně. Úplná ztráta soukromí byla pro něj šokem. 
Jen povolená hranice alkoholu na noclehárně mu 
bránila v pití do němoty. 
Po čtyřech měsících, kdy se díky usilovné práci 
sociálních pracovníků podařilo motivovat pana 
X ke  změně, zvládl své pití a  byl opět přijat 
do  Domu Žofie. K  údivu všech pan X přestal 
zcela pít. Nedávno dosáhl důchodového věku 
a  začátkem letošního roku se podařilo pana X 
umístit v domově důchodců. Díky profesionálně 
prováděné sociální práci a  jeho spolupráci se 
mu podařilo zbavit většiny problémů, získal zpět 
ztracenou důstojnost, chuť do života a zdá se, že 
pana X čeká klidné a  bezpečné stáří se zajiště-
ným zázemím. Doufejme!
Celkem 47 % klientů, kteří v  roce 2014 opustili 
Dům Žofie, vyřešilo svou nepříznivou sociální 
situaci a vrátilo se zpět do běžného života spo-
lečnosti (našli si práci, bydlení, obnovili vztahy 
s rodinou nebo si našli nové partnery).

Bc. Lucie Chaloupková, vedoucí Domu Žofie

Dům Žofie – naděje pro osoby bez domova

Farní charitu Dvůr Králové nad Labem ve  středu  
4. března 2015 navštívil senátor a statutární ředitel 
Juty pan Jiří Hlavatý. Důvodem jeho návštěvy bylo si 
nejen prohlédnout prostory a práci klientů sociálně 
terapeutické dílny Slunečnice v  Komenského ulici, 
ale také slavnostně předat šek čtyřem neziskovým 
organizacím působících na  území Dvora Králové 
nad Labem. Doprovázel jej pan Miroslav Smetana 
ze závodu Juta 03, jeden z nejštědřejších dárců. 

Z rukou pana Hlavatého převzali šeky Mgr. Kate-
řina Hojná, ředitelka Farní Charity Dvůr Králové 
(FCHDK), Mgr.  Zdeněk Hojný, ředitel střediska 
Diakonie ČCE, paní Jana Štěpánová, předsed-
kyně Královédvorské Arniky, a  sestra Doubravka 
z Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství, 
zastupující společnost Misericordia, o. p.  s. Tyto 
čtyři organizace obdržely šeky v celkové hodnotě 
80 000 korun.
Většinu obnosu ze svého platu přispěli potřeb-
ným do sbírky zaměstnanci Juty, a. s.  Vybranou 

částku pak ještě navýšil sám pan Hlavatý. “Musím 
říct, že jsem hrdý na na své zaměstnance, kteří se 
této akce dobrovolně zúčastnili. Podle mého se 
ukázalo, jak jsou místní lidé solidární.  Ze začátku 
mě nenapadlo, že se vybere takové množství 
peněz. Mile mě to překvapilo,” uvedl Jiří Hlavatý. 
Zároveň zdůraznil, že poděkování za  práci pří-
sluší všem přítomným neziskovým organizacím, 
jejichž služby zajišťují pomoc a podporu lidem, 
kteří se ocitli v obtížné životní situaci.
Kateřina Hojná jménem všech neziskových 
organizací předala senátorovi malý dárek 
a dodala, že výtěžek daru, který připadne Farní 
charitě, bude sloužit na pokrytí nákladů souvise-
jících s provozem bezplatné občanské poradny 
v  Palackého ulici. Ta je k  dispozici všem obča-
nům, kteří potřebují řešit širokou škálu sociálně 
právní problematiky od zadlužení až po proble-
matiku majetkoprávní a rodinnou.

Iva Rejlová, fundraiser FCHDK

Zaměstnanci Juty přispěli sbírkou na činnost 
čtyř dvorských neziskových organizací
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Královská věnná města 
na veletrhu nikdo nepřehlédl
Je již tradicí, že se Královská věnná 
města účastní veletrhu Infotour a  cyk-
loturistika v  Hradci Králové. Velkolepá 
účast měst nechyběla ani letos ve  dnech  
13.–14. března 2015. Nikdo nemohl přehléd-
nout devět dřevěných stánků s  červenou 
střechou. A návštěvníků bylo opravdu hodně. 
Královská věnná města se na veletrhu opět 
blýskla a  představila nejen svá města, ale 
i různé ochutnávky a dobroty – např. vyni-
kající víno z  Mělníka nebo ochutnávku 
specialit z  Nového Bydžova.  Nechyběly 
pohádkové či historické postavy. Tradiční 
je účast Krakonoše z  Trutnova či vojáka, 
který zastupuje Jaroměř-Josefov, Poličku 
zastupovaly kostýmové postavy z  hradu 
Svojanov, krásné královny podávaly infor-
mace ve stánku Hradce Králové.  Návštěv-
níci si mohli pohladit exotická zvířata ze 
zoo v  expozici Dvora Králové nad Labem. 
Občas se až tajil dech při pohledu na „maz-
lící se“ korálovku. 
V  rámci veletrhu probíhalo i  focení krás-
ných dívek a  dam, které se mohly zúčast-
nit soutěže o  volbu Královny věnných 
měst roku 2015. Fotografie zúčastněných 
dam budou v  dubnu umístěny na  webo-
vých stránkách Královských věnných měst  
www.vennamesta.cz. Která dívka získá díky 
internetovému veřejnému hlasování nej-
více bodů, bude královnou roku 2015.  

Ing. Naděžda Šauerová

Pozvánky do Zoo Dvůr Králové

Africké safari pěšky
V sobotu 4. dubna od 12:00 hodin budou 
mít návštěvníci s platnou vstupenkou výji-
mečnou možnost si projít trasu afrického 
safari pěšky. Trasa povede kolem objektu 
připravovaného lvího safari (do jeho areálu 
nebude moci z technických důvodů vstou-
pit) a kolem chovného centra pro gepardy. 
Zde budou mít návštěvníci první možnost 
vidět, v případě příznivého počasí, gepardí 
matku Darili s jejími pěti mláďaty.
Pletení pomlázek
V sobotu a v neděli 4. a 5. dubna si návštěv-
níci zoo mohou v  rámci velikonoční dílny 
uplést svojí vlastní pomlázku.
Den Země
Ve  středu 15. dubna proběhne v  zoo 
každoroční akce ke  Dni Země, zahrnující 
pochod se soutěžními otázkami, zakon-
čená opékáním buřtů. Start bude od  8:00 
do 10:00 na hlavní pokladně zoo, startovné 
činí 20 Kč. Akce je určena veřejnosti, jed-
notlivcům, rodinám i školním kolektivům.
Více informací k jednotlivým akcím najdete 
na  www.zoodvurkralove.cz a  facebooku 
ZOO Dvůr Králové. 

Jana Myslivečková, tisková mluvčí

Připravili jsme pro vás další díl seriálu o  stro-
mech, ve kterém se inspirujeme keltským stromo-
vým kalendářem. Jednotlivé stromy kalendáře 
podobně jako v horoskopu symbolizují vlastnosti, 
které mají mít lidé narození v tomto období.

Měsíc duben je zasvěcen těmto stromům: 
jeřáb (1.–10. 4.)
javor (11.–20. 4.)
ořešák (21.–30. 4.)

Jeřáb
Rod jeřáb čítá asi 80 druhů. 
Je to spíše menší, ne více než 
20 m vysoký opadavý strom, 
který se díky své nenároč-
nosti a  slušné odolnosti 
vůči výfukovým plynům 
stal ozdobou mnoha silnic, 
náměstí i parků. Jeho plody, 
krásně červené jeřabiny, jsou 
důležitou součástí jídelníčku 
ptáků a drobných savců.
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení jeřábu: přívětiví, spolehliví, vášniví.
Odolný strom vzkvétá i  tam, kde jiné hynou. 
Tak se i  lidé jeřábi umí účinně postavit proti 
nepřízni osudu. Málokdo má tak dobrý vkus. 
Jemný a  křehký vzhled však často skrývá člo-
věka s  velmi pevnou vůlí a  vytrvalostí. Neradi 
bývají středem pozornosti a  velké společnosti 
se obvykle vyhýbají. Nesnášejí drby a pomluvy.

Javor
Strom dorůstající 
do  výšky 20 až 30 m 
a  průměru až 1 m. 
Dožívá se 150 až  
200 let. Javorové dřevo 
prý odpuzuje netopýry 
a noční můry. O nábytku 
z  javorového dřeva se 
tvrdí, že vyzařuje pří-
jemné teplo. Dřevo 
javoru má výborné rezonanční vlastnosti a  je 
vyhledávaným materiálem pro hudební nástroje.
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení javoru: citliví, uzavření, inteligentní.
Člověk javor většinou vyniká vysokou inteli-
gencí a dobrou pamětí. Bývá nesmělý a zdržen-
livý, ale ve společnosti se cítí dobře. Protože je 
citově zranitelný, rád se stylizuje do role cynika. 
Ve  styku s  ostatními lidmi je javor otevřený, 
přímočarý a štědrý. Dokáže však ostatní pěkně 
chytře využívat a manipulovat.

ořešák
Strom se statným kme-
nem, širokou korunou 
a  silnými větvemi. 
Dorůstá výšky až 30 m. 
Potřebuje mnoho 
slunce a  je citlivý 
na chlad. Listy ořešáku 
velmi účinně odpuzují 
všechen nepříjemný 
hmyz. Ořechy jsou 
plné tuku a  proteinů. 
Dřevo je velmi ceněno pro krásnou kresbu.
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení ořešáku: vytrvalí, neústupní, nedůvěřiví.
Statný strom, který se nedá přehlédnout. Stejně 
jako lidé ořešáci, kteří vždy vzbuzují pozornost. 

Mívají zpravidla velké ambice a  za  svým cílem 
dokáží jít velmi vytrvale. Mají dokonalý cit pro 
strategii a  díky své inteligenci dokáží vymýšlet 
i  realizovat plány, na které se jiní lidé neodváží 
pomyslet ani ve snu.

Soutěžní úkol na měsíc duben:
Najděte v  našem městě některý ze stromů 
měsíce dubna (tzn. jeřáb, javor nebo ořešák), 
vyfoťte ho a fotografii zašlete na e-mail: noviny@
mudk.cz nebo v  papírové podobě doneste 
do městského informačního střediska (náměstí 
TGM 2) do 19. dubna 2015. K fotografii připište 
i  místo (např. adresu nebo GPS souřadnice), 
na  kterém strom roste. Pokud se ke  stromu 
váže nějaký zajímavý příběh, případně víte, kdy 
a kým byl strom vysazen, můžete to také připsat. 
Autoři nejhezčích fotografií budou odměněni. 

Ceny pro měsíc březen: 
3 x dárkový balíček od městské knihovny Slavoj, 
který obsahuje celoroční rodinnou průkazku 
do knihovny, knížku a tričko.

Současně s fotografií vyplňte následující údaje:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mail:
Telefon:
V  případě výhry souhlasím se zveřejněním 
jména, příjmení a zaslané fotografie.  
Podpis:

Pokud odešlete fotografii elektronicky, stačí 
výše uvedené údaje napsat do e-mailu, podpis 
při elektronickém zaslání není nutný.

výherci z minulého měsíce:
• Renata Jírová – vrba, která roste v  lokalitě 

Hrubá Luka (foto níže);

• Roman Nosek – lípa od Podharťského rybníka;
• Lesní klub FURT VENKU!! – dubový školkáček 

kterého vyfotografoval 5letý Stanislav Toman;
• Petra Brožová – líska z parku Schulzovy sady.
Vítězům byly vstupenky do  královédvorského 
kina Svět zaslány poštou.
Tip na  procházku: Navštivte naučnou stezku 
v parku Schulzovy sady. Informační tabuli, která 
je věnována stromům, najdete v  horní části 
parku nedaleko od altánu.

Ing. Dušan Sedláček, místostarosta

Seriál o stromech a soutěž o hodnotné ceny
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V  loňském roce jsem na  krajském úřadě pre-
zentoval připravenost našeho města na stavbu 
cyklostezky z  Kuksu směrem na  přehradu Les 
Království. Padla tam myšlenka zajistit ales-
poň každých 20 km trasy ubytování se vším, 
co k  tomu patří pro hendikepované.  V  tu 
chvíli mě napadlo seznámit autora „Vyhledá-
vací studie“ Ing.  arch. Jana Rittera s  ředitelem 
Ing. Mgr. Miroslavem Wajsarem a  jeho zástup-
cem Mgr.  Dominikem Melicharem z  Domova 
svatého Josefa (dále DSJ) v  Žirči. Z  první spo-
lečné schůzky těchto lidí jsem byl nadšený. 
Všichni mají vlastní vize, které se jim daří rea-
lizovat. V areálu DSJ se nyní intenzivně pracuje 
na  jeho celkové přeměně. Úžasní lidé a  jsem 
rád, že jsem se s  nimi potkal a  mohl s  nimi 
spolupracovat. 
Co nás v samotném Žirči čeká. Po cyklostezce 
přijedeme po  levém břehu z  Kuksu do  Sta-
novic. Za  Stanovicemi pojedeme po  novém 
mostě přes Labe po pravém břehu až do areálu 
DSJ v Žirči. U  této části bych se chvíli zastavil. 
Na  dalších schůzkách jsme se shodli na  rea-
lizaci „idealistické“ varianty, která by byla 
z  důvodu zajištění maximální bezpečnosti 
dělena na  pruh pro vozíčkáře, pěší a  pro cyk-
listy. Byl by to jakýsi pilotní projekt v rámci celé 
cyklotrasy od  pramene Labe do  Hamburku. 
V  první fázi se bude muset realizovat pouze 
cyklostezka a  teprve po  získání finančních 
prostředků z  jiných zdrojů se bude realizovat 

další oddělený pruh. Byla by to úžasná věc, 
protože by hendikepovaným lidem zpříjemnila 
tamní pobyt výlety do blízkého Kuksu, možná 
i  do  našeho města. Další myšlenky se výše 
jmenovaným okamžitě začaly rodit v jejich hla-
vách. Třeba nabídka pobytových víkendů pro 
hendikepované a  jejich rodinné příslušníky. 
V  rámci nichž by mohli navštívit zoologickou 
zahradu, blízkou přehradu Les Království a  již 
zmíněný Kuks. Zároveň bude opatrovníkům 
nabídnuta služba spočívající v návodu a prak-
tických ukázkách, jak obsluhovat nemocného 
člověka s roztroušenou sklerózou. Shodli jsme 
se na trase, kudy by měla cyklostezka prochá-
zet areálem DSJ. Po  praktických zkušenostech 
z  jiných lokalit musí být v  tomto areálu více 
chráněni klienti DSJ, protože ne všichni cyklisté 
se chovají ohleduplně.
Již několikrát jsem vedení Domova svatého 
Josefa veřejně poděkoval za jejich obrovský pří-
nos pro celkovou proměnu bývalého domova 
důchodců a  jeho blízkého okolí. Včetně vysoké 
úrovně poskytované péče o  klienty. Taktéž 
poděkování patří arch. Ritterovi, neboť jeho 
„tah na  branku“ je obdivuhodný. Po  společné 
schůzce ve  středu 11. března za  účasti mís-
tostarostky města Mgr.  Jiřičkové věřím, že sou-
časné vedení radnice chce v  tomto projektu 
pokračovat. 

Jan Bém (zastupitel ODS)

Náhoda tomu chtěla… Sto dnů od voleb
Nové vedení řídí naše město už více než sto 
dnů a co se mu podařilo? Nejdříve bez důvodu 
zbavilo TSm funkčního vedení a na místo ředi-
tele (prozatímního) jmenovalo dříve odvola-
ného vedoucího pro nefunkčnost a  zadlužení 
organizace. Zavání to trafikou pro loajálnost, 
zvláště nyní, když bylo zrušeno výběrové řízení 
na  nového ředitele. Úklidové čety vídáme už 
jen sporadicky, zimní údržba ve vzdálenějších 
lokalitách téměř neprobíhala, stránky a  face-
book jaksi zamrzly. No, uvidíme na jaře. Co čis-
tírna? Ať už nová, nebo stará. Obávám se a se 
mnou další občané, že po pěti letech uplynutí 
„dohody“ se staneme opět rukojmími majitelů 
staré čistírny a cenu stočného nikdo neovlivní. 
Jen vidina nové čistírny donutila vlastníky 
s městem jednat. A co další předvolební sliby? 
Lokalita Tiby Zálabí a  její kulturní využití – je 
zbouráno! Co obstarání dotací – ať už stát-
ních, krajských nebo evropských na  opravy 
a údržbu místních komunikací? Co zaměstna-
nost? Vyjednávání s novými investory a poten-
cionálními zaměstnavateli? Vždyť jsme závislí 
na  jedné, maximálně dvou firmách. Kdo ze 
zaměstnanců dosáhne na  průměrnou mzdu? 
Co cyklostezka? Její projektová dokumen-
tace a  financování? Informujte prosím  voliče 
o  svých prioritách, chceme vědět, kam naše 
město směřuje.   

Libuše Vonková

Je to teprve 18 měsíců, kdy dvorskému gymnáziu 
reálně hrozilo sloučení s místní střední školou nebo 
dokonce zrušení 6letého studia. Je moc dobře, že 
oba tyto pokusy protlačované silou moci se nepo-
dařilo prosadit, a  protože nikdo z  nás nemá rád 
kritiku, je lepší se k tomu již nevracet. 

V pondělí 16. března 2015 byla uzávěrka přihlá-
šek do nových ročníků s výsledkem: do 6letého 
studia se přihlásilo 39 a  do  4letého dokonce  
77 nových studentů. Samozřejmě, že proběh-
nou přijímací zkoušky, ale už dnes můžeme říci, 
že jsme rádi, že gymnázium zůstalo zachované 
v původní podobě a samostatné.
Potvrdil se velký zájem o  gymnazijní studium 
a  převis zájmu bude narůstat. Úkolem peda-
gogů bude výuku stále donekonečna zlepšovat. 
Jen tak přesvědčí rodiče a budoucí studenty, že 
gymnázium je univerzální vzdělání a  nejlepší 

přípravou pro studium na fakultě lékařské, práv-
nické, studium ekonomie a filozofie a kterékoliv 
jiné. Nebudou však stačit jen dobré výsledky 
u maturity, ale škola musí připravovat studenty 
i  k  tomu, aby byli úspěšní v  životě a  odnesli si 
touhu neustále se vzdělávat. Nesmí se samo-
zřejmě zapomínat na  to, aby vzdělávání probí-
halo v  příjemném prostředí a  k  dispozici bylo 
vše, co je pro studium potřeba. Nejenom kvalitní 
pedagogy, učebny a  jejich vybavení, sportovní 
zázemí ale také např. možnost se stravovat 
podle zásad zdravé výživy. Studenty musí pře-
devším škola bavit a pak se dostaví výsledky. 
Dovolte mi, abych závěrem poděkoval rodičům 
za  důvěru, kterou vkládají do  našeho gym-
názia a  dále ředitelům a  učitelům základních 
škol za  velké úsilí, které věnují vzdělávání dětí. 
V  neposlední řadě řediteli a  pedagogickému 
sboru gymnázia, že se jim podařilo přesvědčit 

veřejnost, že pokud rodiče svěří své děti do jejich 
péče, je to to nejlepší, co mohou pro své děti 
udělat.  
Pro mě je to obrovský impulz a  naděje, že má 
smysl usilovat o  každé zlepšení kvality života 
v  našem městě, aby se mladá generace měla 
důvod po studiích vracet. 

Ing. Jiří Hlavatý
senátor za okres Trutnov a ředitel Juta, a. s.

Zájem o naše gymnázium roste – gymnázium si vybírá studenty

Kancelář senátora 
Jiřího hlavatého

Dukelská 417, Dvůr Králové nad Labem
úřední hodiny: pondělí 15–17 hodin

telefon: 725 886 616, www.jirihlavaty.cz

inzerce

inzerce:

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.

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

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
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ADvoKáTNÍ KANCeLáŘ hAMPL
Mgr. Martin hampl, advokát

Nabízíme poskytování právních služeb 
v nově otevřené advokátní kanceláři ve Dvoře Králové, 

a to zejména v oblasti občanského, obchodního, 
exekučního, insolvenčního, dědického a pracovního práva.

Adresa:  Palackého 741, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 (1. patro budovy, vchod realitní kanceláře TANA)

Kontakt:  tel. č.: 731 615 030, e-mail: ak@ak-hampl.cz
www.ak-hampl.cz

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
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TRIGA REALITY realitní kancelář

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

Prodej slunného bytu 3+1 v OV ve Vlč-
kovicích, 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: 69.000 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: 299 Kč/m2 

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 zděného domu na slunném 
místě, Bílé Poličany, vlastní poze-
mek, vým. 1349 m2, oploceno, 
garáž, 2x kolna, dílna, dobrá cena.  
TU5012S CENA: 799.000  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:1.690.000 Kč

Prodej zděného bytu 1+1 ve Dvo-
ře Králové, lok. nábřeží, OV, 
přízemí, plocha 48 m2, cent-
rum, dobrý stav. Ihned volné.    
DK5014S. CENA: 495.000 Kč

Prodej velkého bytu 1+1, Dvůr Krá-
lové,  vým. 44 m2, částečná rekon-
strukce, OV, okraj.část, spol.zahra-
da, dvůr. K dispozici další prostory.    
DK5019S.  CENA: 680.000 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 vítání občánků
Na Staré radnici bylo dne 4. března 2015 slavnostně přivítáno 14 novoroze-
ných občánků našeho města. 

Noví občánci města
V únoru 2015 se narodilo v našem městě 9 občánků – 4 chlapci a 5 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská,  evidence obyvatel 
Úmrtí
V měsíci únoru zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 18 lidí, z  toho bylo  
11 dvorských občanů, 4 muži a  7  žen.

Sňatky:
V  měsíci únoru uzavřeli ve  Dvoře Králové nad Labem manželství tito 
snoubenci:
Petr Šubrt a Karolína Zavoralová  – 07.02.2015
Erik Gábor a Lucie Menclová  – 14.02.2015

Simona Vykouřilová, matrika
Jubilea 
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích 
v  únoru 11 občanů s  gratulací a  kytičkou. V  tomto období oslavil jeden 
manželský pár stříbrnou svatbu, tři páry zlatou svatbu a jeden pár svatbu 
diamantovou. 

Bc. Lenka Valášková, komise pro občanské záležitosti
Poděkování
Chtěli bychom tímto poděkovat členkám komise pro občanské záležitosti 
a současně i panu Pavlu Krausovi za velmi milý a potěšující obřad při pří-
ležitosti naší zlaté svatby

Ivana a Vladimír Mojžíšovi
vzpomínka
Dne 2. března 2015 uplynulo již 20 let, co nás navždy opustila naše drahá 
maminka a babička paní Alena Jachimstálová. Stále vzpomínáme. 

dcera Monika a syn Roman s rodinami

výzva
Hledám pamětníky nebo jakékoliv informace o  Ing.  Erichu Rubantovi, 
majiteli místní gumovky, konkrétně o  jeho činnosti v  letech 1941–1945. 
Kontakt: Ladislav Hrubý, Jiráskova 324, 418  01 Bílina, tel.: 776  017  085,  
e-mail: puhrach@ seznam.cz. Děkuji.

Zleva: Josef Mihulka, Viktorie Pitrmanová, Jakub Lukšan, Nicol Šmídová, Markéta Červená

Zleva: Mikuláš Kočnar, Nikola Jáklová, Jakub Bäumelt, Anna Kuchařová, Matyáš Láznický

Zleva: Miriam Kučerová, Václav Skalický, Rozárie Švábová, Amálie Zemanová

vzpomínka na paní evu Noskovou
Odešla osobnost našeho města, Eva 
Nosková, a  zůstalo po  ní prázdné 
místo. 
Paní Eva Nosková se narodila  
20. srpna 1936 do  židovské rodiny. 
Tatínek Robert Weiss byl majitelem 
továrny „Weiss a  synové“ (nynější 
JUTA 1). Evě nebyly ani tři roky, 
když začala válka. Rodina emigro-
vala do  Anglie, kde tatínek působil 
u  jednoho z  tankových praporů 
čs. samostatné obrněné brigády. 
Maminka Evy se starala o osiřelé děti 
a Eva začala navštěvovat školu. Válku 
šťastně přežili, vrátili se zpět domů, 
ale veškerý majetek byl rodině zabaven jako konfiskát po Němcích a nikdy 
jim nebyl navrácen. Evin otec byl Žid, fabrikant a člen zahraniční armády, 
a tak se stal zcela nepohodlný pro nový režim. Byl degradován a i jinak per-
zekuován. Komunisté nezapomněli ani na Evu. Nedovolili jí řádně studovat. 
Přesto se jí nakonec podařilo dokončit střední pedagogickou školu. Několik 
let učila v pohraničí na Karlovarsku, kam byla za trest umístěná. Po smrti 
maminky se vrátila zpět do Dvora. Zde už učit nesměla, mohla vykonávat 
jen dělnická zaměstnání. Pracovala ve slévárně, v cihelně i jako obsluha ben-
zínové stanice. Teprve po revoluci v roce 1989, kdy byl nedostatek učitelů 
angličtiny, získala místo na královédvorském gymnáziu i na ZŠ Schulzovy 
sady, kde působila až do roku 2003. Přesto, že byl k Evě a její rodině osud 
krutý, nikdy na svůj život nezanevřela a nezahořkla. Stejně jako její rodiče se 
snažila těšit ze svých dobrých chvil a překonávat ty špatné. V roce 2007 se 
Evě a dalším podařilo zajistit vybudování památníku zbourané synagogy. 
Na  místě jejího bývalého vchodu nyní stojí Davidova hvězda a  pamětní 
deska. V nedávné době se Eva Nosková, jako poslední člen místní židovské 
komunity, zasazovala o zřízení památníku také v lokalitě židovského hřbi-
tova. V roce 2008 založila Občanské sdružení za obnovení památky židov-
ského hřbitova, které usiluje o vytvoření finanční sbírky na realizaci tohoto 
díla. Velmi stála o to, aby se dožila instalace tohoto projektu. V úctě k její 
památce bychom si moc přály, aby se její myšlenka stala skutečností.

Jana Michaela Bénová a Ivana Černá

Členové klubu důchodců v Sadové oslavili svátek MDŽ
Ve čtvrtek 12. března se odpoledne od 14 hod. konala oslava svátku MDŽ 
v  restauraci „u  Antonína“ v  Lipnici, kam nás dovezl objednaný autobus. 
Nálada byla výborná. Živá hudba hrála nejen k poslechu, ale hlavně k tanci, 
což jsme v našem pokročilém věku dokázali ještě řádně využít a rozpohybo-
vat svoje tělesné schránky. K dobré zábavě také ještě přispělo výborné občer-
stvení a vzorná obsluha personálu. Nasytit 54 účastníků, když každý si vybírá 
jídlo dle své chuti, tak to dá jistě v kuchyni zabrat. Na závěr při účtování využili 
všichni členové klubu malý dárek: poukázku v  hodnotě 50 Kč. Po  18. hod. 
všechny účastníky rozvezl autobus opět po Dvoře Králové ke svým domovům. 
Doporučujeme navštívit náš web http://klubduchodcudk.webgarden.cz,
s fotkami i videi ze zábavy.

Jiří Štěpánek 
Služby pro osoby se sluchovým postižením 
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením, o. p. s., poskytuje 
osobám se sluchovým postižením v  královéhradeckém regionu pora-
denské a  tlumočnické služby. Poradnu můžete navštívit v  těchto časech: 
po  a  út 8:30–16:30, st 8:30–17:00, čt 8:30–14:00 hod. (polední přestávka 
vždy 12:00–12:30 hod.). V době poradny lze také využít půjčovnu kompen-
začních pomůcek. Tlumočnické služby pro neslyšící je nutné vždy předem 
objednat. Tlumočníka můžete kontaktovat na čísle 773 592 326.
Poskytování služeb je realizováno za finanční podpory statutárního města 
Hradce Králové, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a  Minister-
stva práce a sociálních věcí. Více informací o činnosti naleznete na webu  
www.hradeckecentrum.cz.

Tereza Skákalová
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Klub Labyrint rozšiřuje terénní formu služby
Klub SAS Labyrint při Farní charitě Dvůr Králové 
nad Labem funguje již od  roku 2013. Jedná se 
o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, 
které se nacházejí v  nepříznivé životní situ-
aci v  oblastech jako je bydlení, finance nebo 
rodinné vztahy. Služba je poskytována bez-
platně a za poslední rok skrze ní prošlo zhruba  
40 rodin. Nabízené služby jsou poskytovány 
ambulantní formou, která má sídlo v  ulici 
Palackého 99, v  místě Farnosti Dvůr Králové 
nad Labem, a  terénní formou, kdy pracovníci 
dojíždějí přímo do místa bydliště rodiny, posky-
tují doprovod k lékaři či do školy.
V  loňském roce došlo ke  znatelnému ná-
růstu ve  výkonu terénní formy služby, 
od  října 2014 mají terénní pracovnice 
svoji kancelář. Nachází se v  budově býva-
lého Strojtextu, nám. republiky 101.  

Od  počátku letošního roku došlo jednak 
ke  změně vedoucí služby, a  také byla rozší-
řena působnost služby. Nyní terénní pracovníci 
působí kromě Královédvorska i  na  Trutnovsku 
a  jejich služeb může využít větší okruh osob. 
Terénní služba je dostupná každý den od pon-
dělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin.
Docházením do  ambulantní služby je možné 
využívat Klub pro rodiče s předškolními dětmi, 
kde jsou děti připravovány na nástup do školky 
nebo do  školy. Klub Labyrint nabízí pomoc 
také v  oblasti týkající se školy a  učení, děti 
mohou každý den od  14 hodin navštěvovat 
službu Pomoc s  úkoly, kde si vypracují úkoly 

a pracovníci jim také v případě zájmu pomohou 
s nepochopenou učební látkou. V odpoledních 
hodinách probíhají workshopy, kde mohou 
rodiče s  dětmi vytvářet různé výrobky, spo-
lečně zpívat, učit se na hudební nástroje apod. 
Poslední službou je poradenství, které probíhá 
v pondělí a ve čtvrtek od 10:00 do 10:30 hodin, 
v pátek od 8:00 do 12:00 hodin.
Klub Labyrint také pořádá mimořádné akce, 
jako jsou výlety, tábory pro děti nebo vystou-
pení. Svým působením se snaží pomoci rodi-
čům v nalezení cesty k dětem a začlenění rodin 
z našeho města a okolí do společnosti.

Bc. Adéla Bopková, vedoucí služby

Znáte své město?
Znáte své město?
Dle slunečních hodin vyfocených v  minulém 
čísle NKR si můžete seřídit hodinky, pokud 
půjdete Šafaříkovou ulicí do  zubní ordinace 
Prouzovi, s. r. o., na  jejichž nově opraveném 
domě se hodiny nachází. Jediným vylosova-
ným šťastlivcem ze všech došlých správných 
odpovědí se stala Hana Jahelková. Gratulu-
jeme a všem děkujeme i za upozornění na další 
hodiny včetně těch neexistujících, mezi které 
patřily například i  sluneční hodiny na  mlýně 
na struze ve spodní části Husovy ulice (tip paní 
J. Veselé).
 
Další kolo rubriky Znáte své město nebude 
soutěžní, ale detektivní. Přišel mi krásný e-mail 
od pana Jiránka, který ráda zveřejňuji. 
Vyzývám tímto ty z vás, kdo by mohli panu Jirán-
kovi níže popsanou záhadu rozluštit, zda by sou-
visející materiály (kopie), informace a  kontakt 
na sebe nechali v boxu v městském informačním 
centru. Všechny takto zaslané podklady budou 
předány panu Jiránkovi a  třeba právě vámi 
dodané informace budou klíčem k této záhadě. 

Ing. Kateřina Sekyrková

Socha Barunky - záhada skoro 
detektivní
Dostal se mi do rukou loňský únorový Českoska-
lický zpravodaj. Jako rodák z  tohoto regionu 
a  zároveň dlouhodobý občan královédvorský 
jsem jedním dechem přečetl článek od  slečny 
Kláry Lukášové z Muzea textilu v České Skalici. 
„Je snad velmi málo obyvatel této republiky, 
kteří by neznali Ratibořice a  zejména krásné 
sousoší Babičky s  dětmi od  akad. sochaře Oty 
Gutfreunda, rodáka ze Dvora Králové n. L. Odha-
lení sousoší bylo plánováno na  9. července 
1922. Ale málem se tak nestalo. Několik dní 
před tímto datem, při převážení sousoší vlakem, 
vagon u Libně vykolejil a skupina soch vypadla. 
Barunce byly uraženy nohy. 
Narychlo byla zhotovena nová socha Barunky. 
Tu původní, poškozenou, koupil p. Josef Sochor, 
známý textilní továrník ze Dvora Králové. Sochu 
umístil do parku před svoji vilu, kde stála léta. 
Ve válečných letech se Sochorova továrna promě-
nila na  výrobu leteckých motorů firmy Junkers. 
Vilu obsadilo gestapo a jednou v opilosti si vojáci 
udělali ze sochy střelecký terč a silně ji poškodili. 
Torzo s  uraženou hlavou leželo nějakou dobu 
mezi vrbami v Sochorově cihelně blízko vily.

Koncem války se tam kopaly hluboké zákopy, a tak 
tam snad torzo sochy leží dodnes. Hlavu si odvezl 
domů zaměstnanec Sochorky p.  Josef Hájek ze 
Zlíče u České Skalice a později ji daroval svému 
příteli malíři B. Linhartovi z  Hořiček. Od  jeho 
vdovy odkoupilo hlavu českoskalické Muzeum  
B. Němcové.“ 
Tolik z  článku ze zpravodaje. Sochorova vila už 
nestojí. Bohužel ji před několika léty zbourala 
pražská firma za  účelem rozšíření parkoviště 
nákupního centra. K  doplnění této zajímavé 
události se mi do rukou dostala skromná kore-
spondence z  roku 1985. V  dopise p.  doktora 
Erika Bouzy z Opočna adresovaný archiváři Tiby 
p.  Dusilovi je uveden následující dotaz, který 
v plném znění cituji:
„Jde o  vztah mezi Sochorovými a  sochařem 
Otou Gutfreundem. Paní Sochorová byla prý 
sestrou O. Gutfreunda a  ten, když dělal odlitek 
sousoší babičky do  Ratibořic, udělal prý kopii 
sochy Barunky. Tato kopie prý stála na  zahradě 
před Sochorovou vilou Při dopravě originálu 
sousoší do Ratibořic došlo prý k nehodě, při níž 
byla socha Barunky značně poškozena. Aby se 
nezdrželo slavnostní odhalení, nahradil prý O. 
Gutfreund poškozený originál kopií ze Dvora 
Králové n. L. Pak opravil poškozený originál, došlo 
k  další výměně a  kopie Barunky se vrátila před 
Sochorovu vilu, kde stála až do začátku okupace.“
Existuje však další verze této zajímavé události. 
Cituji z  dopisu p.  Dusila doktorovi Miroslavu 
Ivanovi, který se o tuto záležitost také velmi zají-
mal. P. Dusil se odvolává na výše uvedený dopis 
p. Bouzy a uvádí: „V archivu v Tibě mám uložen 
archivní materiál k fy. Sochor. Celý jsem ho pro-
šel, ale žádnou zmínku k Barunce jsem nenašel. 
Obrátil jsem se proto na  své známé, kteří mi 
poskytli informace: Pan František Ruda, sochař 
a  kameník z  Verdeku  říká, že socha Barunky 
v  zahradě Sochorovy vily stála. Domnívá se 
však, že byla likvidována asi v r. 1948, neví jakým 

způsobem, obává se, že v  oněch bouřlivých 
dnech nebyla likvidace příliš důstojná. 
Já jsem našel v  katalogu Spolku výtvarných 
umělců Mánes k  souhrnné výstavě O. Gutt-
freunda v r. 1948, že v seznamu pod číslem 84a.  
je  Barunka z  pomníku Babičky – pískovec – 
1922 v zahradě ve Dvoře Králové n. L. na Zálabí, 
u něhož je vila, kde socha stála. 
Ale mám od  svého známého adresu neteře  
O. Guttfreunda, pí. Novotné z Prahy, která je již 
značně stará, ale velmi čilá. A jako další možnost 
dávám, že ve  Dvoře žije mladý sochař Jaroslav 
Černý, který zpracovával tématiku O. Guttreunda 
jako vysokoškolskou diplomku. S  ním jsem se 
však ještě nesetkal. Více jsem bohužel nezjistil.“
Tolik z  dokumentace. A  tak jsem se obrátil 
na  pí.  Černou, ředitelku ZUŠ ve  Dvoře. Ta mi 
zapůjčila dvě zajímavé knihy. 
V  knize od  Císařovského jsem nalezl v  kata-
logu děl sochaře Gut. pod číslem 100 Barunka 
z pomníku Babičky Boženy Němcové v Ratiboři-
cích, pískovec, 1922, výška 258 cm, Dvůr Králové, 
na Zálabí. A zase otazník. Tady je uvedena výška 
258 cm, ale reálná socha na  pomníku v  Rati-
bořicích je daleko nižší. Asi byl hodně vysoký 
podstavec.
A  je tady hned 
záhada: jaká 
socha Barunky 
vlastně stála před 
Sochorovou vilou 
na  Zálabí? Máme 
dva reálné  arte-
fakty  – hlavu 
Barunky a pomník 
v  Ratibořicích. 
Ale také víme, že 
socha byla v kata-
logu v  roce 1948 
v Praze. 
Jen uvedena, nebo 
také vystavena, jak 
to vlastně tehdy 
bylo – byly sochy 
u Sochora dvě?
Může k tomu ještě někdo něco dodat  nebo při-
nést dokonce fotografii ?

Ing. Josef Jiránek
Použité fotografie:
Poškozená hlava Barunky – muzeum B. Němcové v České  
Skalici

Třetinový sádrový model Barunky – foto z  knihy Josefa 
Císařovského Otto Gutfreund, nakl. SNKLU, Praha, 1962
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hasičská návštěva  
z Nových Sedlic
Ve dnech 21. a 22. února nás navštívila vzácná 
návštěva – 12 členů ze Sboru dobrovolných 
hasičů (SDH) z Nových Sedlic u Opavy v čele 
se starostou Sboru Ing. Tomášem Onderkou. 
V  pátek 21. února si prohlédli josefovskou 
pevnost a poté Tešnovskou přehradu, o které 
prohlásili, že se ocitli v  pohádce. Večer se 
uskutečnilo v restauraci Hankova domu  přá-
telské setkání s královédvorskými členy SDH. 
Sedličtí nám předali drobné dárky, mimo-
chodem i dárek starostky obce paní Zuzany 
Rohovské pro starostu města. Druhý den si 
prohlédli zimní safari v  místní zoo a  potom 
odjeli domů.    
Proč o  tom vůbec píšu? Hasiči z  Nových 
Sedlic jsou našimi kmotřenci a  my jejich 
kmotři. Jak k  tomu došlo? Přes obec 
Nové Sedlice přešla na  jaře 1945 fronta 
a  obec byla ze 70 % zničena. V  roce 1946 
se na  vládní výzvu přihlásilo město Dvůr 
Králové s  materiální i  finanční pomocí, ne 
nevýznamnou měrou přispěl i  městský 
hasičský sbor. Od té doby, tzn. skoro 70 let 
trvá naše přátelství a  přetrvává přes další 
generace. 

Miloslav Tykal
 starosta SDH

omezený pohyb veřejnosti 
na místním letišti
Aeroklub Dvůr Králové nad Labem (dále 
ADK) jako provozovatel veřejného vnitros-
tátního letiště LKDK si dovolujeme upozor-
nit veřejnost na zásadní legislativní změny, 
které se dotýkají všech návštěvníků letiště. 
V  současné době platný Národní bezpeč-
nostní program civilního letectví vycháze-
jící mimo jiné ze zákona o  civilním letec-
tví č.49/1997 Sb., zákona č.40/2009 Sb. 
(Trestní zákoník) a nařízení EP a Rady (ES) 
300/2008 přísně ukládá personálu letišť 
dodržovat veškerá bezpečnostní opatření. 
Jako provozovatelé letiště máme uloženo 
zamezit pohybu nepovolaných osob 
po  neveřejných plochách letiště a  v  pří-
padě narušení okamžitě informovat policii, 
která je povinna zasáhnout a nepovolanou 
osobu zadržet. Za  nedodržování nařízení 
vycházejících z Národního bezpečnostního 
programu civilního letectví jsou ukládány 
pokuty od  50.000 Kč. Přístupný veřejný 
prostor na našem letišti je vymezen plotem 
okolo bufetu „U vrtule“ a jedinou přístupo-
vou cestou je příjezdová asfaltová komuni-
kace od  silnice mezi Dvorem Králové nad 
Labem a Žirčí. 
Víte, že vás na  letišti vždy rádi přivítáme, 
a  proto vás žádáme, abyste jinou než ofi-
ciální příjezdovou komunikaci nepoužívali. 
Pokud se budete chtít podívat na  letadla, 
zapůjčíme vám certifikovanou návštěvnic-
kou kartu pro jednorázový vstup do neve-
řejných prostor a po letišti vás rádi prove-
deme. Děkujeme za  pochopení a  věříme, 
že v  zájmu zachování vašich finančních 
prostředků pro smysluplnější použití než 
jsou pokuty, budete respektovat tato 
nařízení.

Martin Sehnoutka
člen rady ADK

Velikonoční svátky nejčastěji spojujeme s  kon-
cem zimy a  nástupem jara. Začínáme méně 
topit, více se těšíme ven a začínáme také pláno-
vat, jak užít někdy již velmi slunných a krásných 
dnů. S radostí hledíme na stromy, jež se začínají 
zelenat – ale i na ty, jež se nikdy zelenat nepře-
staly – i na porůznu rašící pestrobarevná kvítka.
Je zajímavé, že stejným směrem míří o  Veliko-
nocích také křesťané – vždyť Velikonoce jsou 
zejména svátkem nového začátku! I  proto jsou 
nejdůležitějším křesťanským svátkem, na  který 
se připravujeme postním obdobím, jež právě 
vrcholí: Ježíš Kristus, nespravedlivě odsouzený 
a ukřižovaný, vstal k novému životu, k novému 
začátku pro své učedníky, blízké, vlastně pro 
každého člověka. Proto je před Velikonočním 
pondělím, na  které se pro státní svátek všichni 
těšíme, právě neděle Vzkříšení.
Nový začátek občas potřebuje každý člověk. 
Někdy úplně nový: na jiném místě, dokonce v jiné 
zemi, daleko od vlastní minulosti, ať už kvůli vlast-
ním selháním nebo selháním jiných. Někdy člověk 
potřebuje třeba jen nový pohled na  sebe a  své 
vztahy, na  pracovní vytížení, na  vlastní budouc-
nost. Nejčastěji jde o  to někde načerpat síly, 
odhodlání, porozumění či podporu, prostě „dobít 
baterky,“ než se znovu vrhne do práce, do kolo-
toče povinností a snad také radostí. Potřebu tako-
vého „dobití“ možná pociťujeme mnohem častěji 
než jednou za rok na začátku jara.

Takové podoby nových začátků, ale i  mno-
hem více, jsou každému nabídnuty v  novém 
začátku Ježíše Krista, tedy ve Velikonocích. Asi to 
není úplně náhodou, když nový začátek v  jeho 
nejrůznějších podobách občas potřebujeme 
všichni.
Tím spíše, když pro takový začátek či odpočinek 
není potřeba vyplňovat formuláře, dopředu 
domlouvat a  platit wellness hotely a  pojištění, 
uklízet někam děti, vybírat si dovolenou, ani 
se někomu upisovat. Kostely se v neděli o Veli-
konocích naplní lidmi, kteří již přijali a  prožili, 
anebo teprve hledají možnost nového začátku. 
Někteří si přijdou prostě jen „dobít baterky,“ 
třeba jen na  ty Velikonoce. A  proč vlastně ne? 
Ježíš v  Evangeliu podle Matouše praví: „Pojďte 
ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi 
břemeny, a já vám dám odpočinout.“
Tak jsou Velikonoce trvale přítomnou mož-
ností nového startu, nového pohledu, nové síly 
i pokoje a klidu.
Zveme vás k  duchovnímu prožití Velikonoc při 
bohoslužbách v  kostele Českobratrské církve 
evangelické (ČCE):
• na Velký pátek 3. dubna od 18:00 hod.
• na neděli Vzkříšení Páně 5. dubna od 8:30 hod.

Mgr. Dan Páleník
vikář

Evangelická církev ve Dvoře Králové n. L.

V  sobotu 28. února pořá-
dalo skautské středisko Zvi-
čina pro vlčata a  světlušky 
maškarní karneval. Více než  
dvouhodinový rej masek 
byl zpestřen zábavnými 
hrami. Nejlepšími maskami 
byly vyhlášeny robot, tužka, 
guma, televize, robot, potá-
pěč a plavkyně. Dne 7. března proběhly tradiční 
závody v  uzlování.  Po slavnostním zahájení byli 
soutěžící rozděleni do dvou kategorií dle svého 
věku. Pro mladší světlušky 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 katego-
rii vyhrála Annie Veselá, druhé místo obsadila 
Anna Bělohoubková a třetí byla Anna Tulachová. 
V  kategorii starších vyhrála Aneta Skutová, 
druhá byla Markéta Pecnová a třetí místo obsa-
dila Alžběta Langfelnerová. Děkujeme všem 
organizátorům za  výborně připravený závod 
a účastníkům za jejich bojovnost a výborné časy.

Ing. Martin Stránský

Skautské středisko hlásí



3/2015 NoviNy KráLoVéDVorsKé raDnice

13www.dvurkralove.cz

heslo: Památník
V letošním roce, což jste jistě všichni zare-
gistrovali, vzpomínáme 70. výročí konce 
druhé světové války. Mnohé z nás to donu-
tilo přemýšlet o věcech s ní spjatých, jako 
byl holocaust, život i  smrt v  koncentrač-
ních táborech, přežívání „ze dne na  den“ 
v místní židovské komunitě atp. Obyvatele 
židovského původu v našem městě připo-
míná Davidova hvězda na  místě bývalé, 
dnes již neexistující židovské synagogy. 
V plánech Občanské sdružení za obnovení 
památky židovského hřbitova ve  Dvoře 
Králové nad Labem je ale také vize nového 
památníku věnovaného výše zmíněným 
obětem. Ten by měl zajistit, aby Židé, 
kteří byli nacisty perzekuováni a  odsou-
zeni k  téměř jisté smrti v  koncentračních 
táborech, neupadli v  zapomnění, a  to 
i  díky jejich jménům vyrytým do  kamen-
ných stěn. Tento prostý čin však vyžaduje 
nemalé prostředky. Na gymnáziu se nepo-
važujeme za slepé, hluché ani nemohoucí, 
a proto jsme sami iniciovali sbírku. 
K 170.000 Kč, které již na kontě jsou, jsme 
jako studenti přispěli 1.343 Kč. I s nimi však 
je památník stále v  nedohlednu. Domní-
váme se ale, že ani vám krutý osud Židů 
a  nelidské zacházení s  nimi nejsou lhos-
tejné. Zadostiučiněním vám potom může 
být přispění na  konto zmíněného občan-
ského sdružení a  spoluúčast na  výstavbě 
památníku. Číslo konta naleznete na webu 
www.pamatnik.dk.cz. 
Děkujeme, že „jdete s námi“.

Kristýna Gregová
studentka 3. A 

Promítání filmů festivalu  
Jeden svět na gymnáziu
Byl to údajně dlouholetý sen paní pro-
fesorky Hofmanové, který se ale teprve 
v říjnu 2013 se stal skutečností. Od té doby 
totiž promítáme na  naší škole pravidelně 
filmy z festivalu Jeden svět. Zahajovací film 
Hlad byl pro nás skokem do neznámé vody 
a diváků se neobjevilo mnoho. 
Při druhém snímku již třída praskala 
ve  švech. Pochopily jsme, že velká propa-
gace je nezbytná. Námi vybírané doku-
menty mají většinou vážná témata, nutí 
diváka k  zamyšlení. Ten se pak může 
o  své názory podělit s  ostatními v  diskuzi 
po závěrečných titulcích. Často z promítání 
odcházíme se smíšenými pocity nebo až 
zaskočeni krutou realitou. Filmy nám při-
blížily například drsný život v  KLDR (Kim-
čongílie), nadměrné vyhazování a plýtvání 
potravinami (Z popelnice do lednice) nebo 
nesmyslné ničení obytných domů a  zne-
čišťování přírody v Rusku před olympiádou 
(Putinovy hry). 
Snímky získáváme zdarma prostřednictvím 
organizace Člověk v  tísni a  jejích webů 
(www.clovekvtisni.cz, www.promitejity.cz). 
Samozřejmě, že je promítání veřejné 
a zúčastnit se ho může každý, kdo se chce 
dozvědět něco nového. Přibližně jednou 
za šest týdnů můžete přijít vždy v 16 hodin, 
podrobnosti zjistíte na facebooku školy.

K. Kazmirowská, M. Benešová
studentky 5. C

Okresní kolo konverzační soutěže 
v anglickém jazyce na gymnáziu
Naše škola se v únoru již tradičně stala dějištěm 
okresního kola konverzační soutěže v anglickém 
jazyce. Celkem se u  nás sešlo devatenáct stu-
dentů z  jedenácti středních škol trutnovského 
okresu. 
Z mobilizovaných 1.–3. ročníků se v kategorii III. 
A jako nejkvalitnější, nejnadanější a nejoriginál-
nější ukázali právě ti nejmladší (vždyť na prvních 
čtyřech místech se umístili studenti ročníku 
1998), jejichž znalosti, schopnost vyjadřování 
a kreativita předčila všechna očekávání.
Naši zdatní reprezentanti v  anglickém čtyřboji, 
který se skládá z náročných disciplín – poslech, 
čtení s  porozuměním, samostatný projev 
na vylosované téma a řečová situace – se v silné 

konkurenci neztratili. 
Naopak! Vítek Černý z  1. A, o  jehož talentu 
na  anglický jazyk se v  kuloárech školy začíná 
šuškat, se při své premiéře v kategorii III. A blýskl 
4. místem (s  nepatrnou ztrátou dvou bodů 
na  vítěze) a  ukázal se být velkou nadějí do  let 
budoucích. Také Markéta Benešová z 5. C bojo-
vala jako pravá olympionička statečně a umístila 
se na 11. místě. Vítězem se stal Vojtěch Ondráček 
z trutnovského gymnázia.
Věříme, že se naši studenti budou i nadále roz-
víjet a  umístí se na  pomyslných medailových 
stupních třeba již v příštím roce.

Mgr. Lucie Heilová

Naše škola má za sebou další krajské kolo kon-
verzační soutěže v  ruském jazyce. Ve  středu  
4. března 2015 se konalo v Hradci Králové kraj-
ské kolo konverzační soutěže v  ruském jazyce. 
Naše studentky opět zazářily a  nechaly v  poli 
poražených ve  vyšších kategoriích spolužáky 
z ostatních škol Královéhradeckého kraje! Děv-
čata tak nezaostala za  zářivými úspěchy let 
předešlých:   
Klára Kazmirowská (kategorie SŠ II) po  vzoru 
své starší sestry Zdislavy (loni druhé v celostát-
ním kole, nyní studentky překladatelství rus-
kého a německého jazyka na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy) obsadila 1. místo (postup 
do celostátního kola).
V  kategorii SŠ I  nedala děvčata šanci nikomu 
z  jiných škol: Aneta Odrášková 1. místo (stejně 
jako vloni a postup do celostátního kola, v loň-
ském roce 6. v  kole celostátním), Tereza Kaz-
mirowská 2. místo a Bára Senetová 3. místo.
Gratulujeme a  děkujeme všem za  vynaložené 

úsilí a  vzornou reprezentaci. Anetě a  Kláře 
držíme palce do kola celostátního, které se bude 
konat 8. a 9. dubna 2015 v Praze.

Mgr. Dana Dalibabová

Ruštinářky gymnázia opět úspěšné!

Psal se rok 1888, když místní zastupitelstvo pro-
jednávalo návrh na  založení gymnázia, které 
by mohlo výrazně posunout vzdělanost mlá-
deže v našem městě a okolí. Byl to na tu dobu 
velkolepý vlastenecký plán, který si postupně 
získal řadu stoupenců napříč všemi sociálními 
vrstvami obyvatel. Radní města dokázali zís-
kat pro tuto myšlenku i  řadu místních podni-
katelů, kteří si uvědomovali, že i  jim a  jejich 
podnikání to jistě přinese kýžené ovoce. Nako-
nec byla žádost schválena a  studium prvních 
pár studentů mohlo začít. Zatím ne ve  vlastní 
budově, první gymnaziální třída byla umístěna 
v prostorách domu v Havlíčkově ulici nedaleko 
náměstí. Do budoucna bylo tedy nutno schválit 
plány a sehnat peníze na vlastní budovu školy. 
To se také podařilo. Na místě bývalé Mandlovy 
továrny, odkoupené r. 1891, byla postavena 
krásná dvoupatrová novorenesanční budova. 
Dodnes ji návštěvníci města obdivují, výzdoba, 
vpravdě vlastenecká, vstoupila i do současného 
ŠVP (Školní vzdělávací program), který začíná 
slovy vybranými z textů na fasádě severní strany: 
„Plod přijde časem…“ 
Rozvoj našeho města jako města textilního 

průmyslu se pak podepi-
soval na  budově, podmín-
kách pro studium, na peda-
gogickém sboru i vedení školy, vše samozřejmě 
míněno v dobrém. Místní průmyslníci ji finančně 
podporovali, občané do ní posílali své děti stu-
dovat, všichni společně se pak snažili školu 
udržet i  v  těžkých dobách válek a  jiných spo-
lečenských a  politických problémů… (a  nejen 
v nich).
Gymnázium žije dodnes a  studenti i  učitelé se 
snaží pokračovat v  tradici, kterou kdysi začali 
naši předkové. A proč tento článek a zrovna tato 
vzpomínka? Bývalí i  současní studenti mnohé 
tuší, lépe řečeno ví. Letos je královédvorskému 
gymnáziu 125 let. Krásné výročí, že? Takové se 
rozhodně musí připomenout. Proto již nyní 
avizujeme velké oslavy, které se budou konat  
4.–5. září 2015. V  dalším čísle těchto novin 
i  našeho školního časopisu a  také na  webu 
školy vám přiblížíme jejich konkrétnější podobu 
a budeme se těšit na vaši účast na všech akcích. 

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

Rok 2015 – rok 125. výročí 
založení našeho gymnázia
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Den otevřených dveří 
v Mateřské škole, Dvůr Králové 
nad Labem, Drtinova 1 444
Před zápisy zveme rodiče a  děti na  náv-
štěvu mateřských škol. Seznámíme vás 
s prostředím jednotlivých pracovišť, vzdě-
lávacím programem a zodpovíme vaše veš-
keré dotazy ohledně přijímání k předškol-
nímu vzdělávání pro školní rok 2015–2016.
Termín: 
16. dubna 2015 od 14:00 do 16:00 hod.
Otevřena budou pracoviště: 
Mateřská škola Drtinova 1 444
Mateřská škola Dvořákova 728
Mateřská škola Lipnice 64
Mateřská škola Roháčova 2191
Mateřská škola Žireč 26

Věra Havelková
ředitelka

Projekt „Média“
Projekty jsou obecně mezi žáky vnímané 
jako vítaná změna v  průběhu školního 
vyučování. 
Smyslem projektu „Média“ je zvýšení 
mediální gramotnosti u  dětí a  tím i  zvý-
šení úrovně kritického myšlení. Žáci naší 
Základní školy a Praktické školy, Dvůr Krá-
lové n. L., Přemyslova 479, získávali během 
měsíce února nové informace zábavnou 
formou. Uplatňovali dosavadní zkušenosti, 
vědomosti a  dovednosti při řešení pro-
blémů. Ptali jsme se, jaká jsou rizika nega-
tivního ovlivňování médií.
Náš projekt prolínal předměty český jazyk, 
anglický jazyk, výtvarná výchova, hudební 
výchova, mediální výchova a  dramatická 
výchova. Hlavním cílem bylo rozvíjení spo-
lupráce a  zodpovědnosti při skupinové 
činnosti, procvičování dosud probraného 
učiva a pomocí dramatizace vytvořit vlastní 
reklamu. Dále také, samostatně vyhledávat 
a třídit informace. 
V průběhu projektu jsme navštívili městskou 
knihovnu Slavoj, kde byli naši prvňáčci paso-
váni na  čtenáře. Knihovna odměnila děti 
čtenářskými deníky, které pravidelně vyplňu-
jeme. Městské muzeum nám nabídlo výstavu 
plakátů, chlapci sestavili modely z  časopisu 
ABC. Podařilo se nám nakreslit reklamní 
plakáty pro zoo a  módní kolekci na  zimní 
sporty. Nechyběl plakát – Kupte si naše zví-
řátko, pozor ať se neztratí –chameleon. Žáci 
přinášeli do školy dětské časopisy, které mají 
nejraději. Četli jsme si v  nich a  hledali skry-
tou reklamu. Chutnali jste někdy čokoládu, 
na  kterou nás upozorňují reklamy? My ano. 
Všechny ovšem nepatřily k  těm nejlepším. 
V  anglickém jazyce pro nás bylo zábavou, 
hledat reklamu v  časopisu Hello Kids. Také 
pohádka všechny potěšila. Výhodou pro nás 
byla interaktivní tabule a internet. 
I nadále vedeme děti k zamyšlení nad otáz-
kami: „Je pro nás svět médií srozumitelný? 
Číhá na nás zde nějaké nebezpečí? Musíme 
zde být obezřetní?“ Žáci se zúčastnili dotaz-
níkového průzkumu. Zjišťovali jsme, jak 
často a jaké programy žáci sledují v televizi, 
zda si myslí, že jsou médii ovlivňováni, zda 
sledují reklamy, jaké časopisy si kupují či 
půjčují a proč a kolik času tráví u počítače.
Na  závěr projektu byla představena pre-
zentace jednotlivých tříd. Děkujeme všem 
za velké úsilí, které projektu věnovali.

Mgr. Lenka Podrazilová

Týden vědy a techniky 
Nápad prožít první březnový týden v zajetí vyná-
lezů a pokusů se rychle zrealizoval. V pěti dnech 
se děti z 1. stupně školy podle zájmu vystřídaly 
v PLAYBROUMOVSKO nebo v IQlandii. Obě inter-
aktivní výstavy zapojily všechny smysly a  obo-
hatily děti o nové poznatky z přírodovědy, che-
mie i fyziky. Novinka v ČR – Mobilní planetárium 
– uchvátila malé i  velké. V  nafouknuté kopuli 
děti ležely na  žíněnkách a  cestovaly sluneční 
soustavou. V některých třídách si žáci „Einsteini“ 
pod vedením pedagogů vyzkoušeli, jak se hasí 
oxid uhličitý, objevovali tajemné písmo z  octa 
a  z  mléka, roztočili brčkový kolotoč za  pomoci 
statické elektřiny, odvážnější se nebáli vytvořit 
model chrlící sopky. Následovalo představení 
Divadla AHA – Elektrický Emil. Týden vědy, tech-
niky a významných vynálezců nemohl mít lepší 
tečku. Možná právě postavy Emila Kolbena a   
T. A. Edisona způsobily, že v  dětské anketě 
objevů a vynálezů na celé čáře zvítězila elektřina.

Není krtek jako KRTeK 
KRTEK, o kterém píšeme, je Krkonošským cent-
rem environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí. 
Nám, čtyřiceti nejlepším sběračům kaštanů 
a  žaludů, se 4. března poštěstilo toto centrum 
za  odměnu navštívit (foto níže). V  přednáško-
vém sále jsme viděli mimo jiné ukázky nočního 
života rysů z fotopastí, v krtčí učebně si všichni 

měli možnost prohlédnout trofeje volně žijící 
zvěře a  vyslechnout zajímavosti o  zvířatech 
pohybujících se nejen v Krkonoších. Informace, 
že námi nasbírané kaštany a žaludy dostává zvěř 
v  oborách během celé zimy, nás potěšila. Také 
jsme si prohlédli na záchranné stanici poraněná 
a odebraná zvířata – straku, lišku, kunu, krkavce, 
sovy a dravé ptáky. Domů jsme odjeli s novými 
znalostmi a  plni dojmů. Víme, že naše práce 
nebyla zbytečná a za rok určitě pomůžeme zas.

Karneval na ledě
Zimní bruslařskou sezónu zakončily děti  
z 1. stupně tradičně pořádaným zábavným kar-
nevalem na ledě. Třídy se představily v nápadi-
tých a výpravných maskách, za což patří podě-
kování všem blízkým, kteří dětem s  převleky 
pomohli. Žáci předvedli své bruslařské umění, 
zasoutěžili si nejen o nejlepší kostým, ale i v řadě 
dalších dovednostních soutěží. Již nyní těší 
na příští ročník této úspěšné akce.

Projekt edison žije
Zahraničním studentům z projektu Edison jsme 
k  naší velké radosti tolik přirostli k  srdci, že se 
s námi nemohou rozloučit. Poté co od nás odjeli 
na další školu, se za námi již dvakrát vrátili, aby 
s  námi strávili odpoledne nebo noc ve  škole. 
V  pátek 27. 2. v  šest hodin večer jsme se sešli 
ve škole a snažili se, aby bylo vše perfektní, než 
se zahraniční studenti objeví. Po přivítání jsme 
hráli hry, tancovali, povídali a  bavili se. Večer 
strašně rychle utekl a  najednou jsme měli jít 
spát. Po  probuzení jsme zjistili, že naši zahra-
niční kamarádi už jsou pryč. Museli odjet za dal-
ším programem a pak je čeká cesta do vzdále-
ných domovů. Nikdy na  studenty z  projektu 
Edison nezapomeneme, chybí nám už teď. 

vítězství je naše
Ve středu 4. března získal žák 9. A Daniel Potocký  
1. místo v  krajském kole soutěže v  němec-
kém jazyce. Výborně zvládl obě části soutěže. 
V  písemné zazněly reklamní slogany podbar-
vené hudbou a krátký rozhovor v rádiu. V ústní 
části zkoušky to již bylo složitější. Daniel se musel 
představit, popsat děj na obrázku, rychle a kre-
ativně zareagovat ve  dvou situacích každoden-
ního života a mluvit na náhodně vybrané téma. 
Dne 13. dubna bude obhajovat své prvenství 
v  celostátním kole soutěže v  Praze. Držme mu, 
prosím, všichni palce.

učitelé a žáci ZŠ Schulzovy sady

Ze života ZŠ Schulzovy sady
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orientální tanečnice  
ze ZŠ 5. května sklízí úspěchy 
Gratulujeme našim orientálním tanečnicím 
ze ZŠ 5. května k úspěchům na Hvězdě ori-
entu. Tato mezinárodní soutěž se konala 
během druhého únorového víkendu 
v  Náchodě. Ani letos mezi soutěžícími 
nechyběla děvčata z  naší školy, která 
opět zabodovala. Anna Vychová vytančila  
2. místo v kategorii mladších tanečnic.
Šarlota Procházková, Kateřina a  Aneta 
Dvořákovy se umístily s folklórním tancem 
khaleegy na  1. místě. Kromě dětí se letos 
soutěže účastnila i  jejich učitelka Kateřina 
Khattya Krupková, jež vyhrála 1. místo 
v kategorii profesionálních lektorek. 
Khattya neučí tančit jen děti na naší škole, 
ale vede také pravidelné hodiny pro 
dospělé, konající se ve  městě a  vystupuje 
na prestižních akcích po celé České repub-
lice. Na  některých z  nich mají možnost 
vystupovat i její svěřenkyně. 
V  nadcházejících měsících držíme palce 
dětem na  soutěži Dvorská jednička a  naší 
lektorce na tanečním festivalu v Itálii. 

Mgr. Radan Černý
ředitel školy

ZŠ Podharť obhájila certifikaci
Dne 18. března 2015 nás navštívila zástup-
kyně Státního zdravotního ústavu z  Prahy 
paní Mgr. Marcela Krunclová, aby nám sdě-
lila potěšující zprávu. Naše škola úspěšně 
obhájila svou certifikaci v programu „Škola 
podporující zdraví“. 
Dá se říci, že jsme obstáli na výbornou, jak 
vyplývá z  posudku. Stojí tedy před námi 
opět čtyřleté období činností a  projektů, 
které budou vycházet z  nově vytyčených 
cílů projektu, jenž směřuje k  podpoře 
nejen fyzického, ale i  psychického zdraví 
našich žáků. Po  důkladném zhodnocení 
předcházejícího období a  posouzení 
všech úspěchů, ale i  neúspěchů, z  nichž 
je nutno se poučit, můžeme konkrétními 
plány do  budoucna vytyčit vizi naší školy 
na následující čtyři roky.

Mgr. Edita Vaňková
Mgr. Stanislava Vojtíšková

vedení školy

Pozvánka na vítání ptačího 
zpěvu
Lesní klub 
FURT VENKU!! 
ve  spolupráci 
s  mezinárodní 
o c h r a n á ř s k o u 
organizací „A Ro-
cha“ pořádá 
dne 18. dubna 
od  10 hodin 
v  základně Lesního klubu za  měst-
skou částí Verdek (GPS: 50°26‘57.630“N, 
15°46‘47.252“E) Vítání ptačího zpěvu. 
Podnikneme vycházku za  ptačími hlasy, 
zhlédneme ukázku odchytu a kroužkování 
ptáků a program „Proč a jak ptáci tak krásně 
zpívají“. Srdečně zveme dospělé i děti. 
Cesta k  základně Lesního klubu začíná 
u hlavní silnice Verdek – Nemojov naproti 
hřbitovu ve Verdeku. 
Akce se ukuteční za  přispění města Dvůr 
Králové nad Labem.

Mgr. Martina Pecnová

Úspěchy žáků ZUŠ v krajském kole 
pěvecké soutěže MŠMT ČR
Ministerstvo školství mládeže a  tělovýchovy ČR 
každoročně vyhlašuje soutěže pro žáky základ-
ních uměleckých škol. V  letošním školním roce 
byla soutěž vyhlášena pro sólový a komorní zpěv. 
Kritéria a soutěžní podmínky stanovuje MŠMT. 

Povinnou součástí programu je zpěv lidové písně. 
V nižších kategoriích je dalším povinným prvkem 
umělá píseň od našich nebo zahraničních hudeb-
ních skladatelů. Ve vyšších kategoriích je pro inter-
prety závazný přednes písně nebo árie z období 
století 16.–18. století, písně nebo árie z  19. sto-
letí a umělé písně nebo árie  20.-–21. století, pří-
padně píseň ze současného klasického muzikálu. 
Odborná porota hodnotí momentální výkon 
soutěžícího, jeho pěveckou techniku, stylovost 
interpretace a  hudební vyspělost přiměřenou 
dané kategorii. Adekvátní hudební doprovod je 
součástí výkonu a odbornou porotou posuzován 
jako celek. U  všech soutěžících se předpokládá 
dodržení stanoveného časového limitu.
Za naši školu, se okresního kola, které se konalo 
5. 2. 2015 v ZUŠ A. M. BUXTON v Úpici, zúčastnilo 

celkem 14 žáků. Do  krajského kola, které se 
konalo 3. 3. 2015 v  ZUŠ Habrmanova v  Hradci 
Králové, postoupilo 6 zpěvaček a 2 zpěváci. 
První místo v krajském kole získali Adam Horá-
ček a Ester Zvárová, žáci p. uč. Jany Machkové. 

Eliška Durstová, Klára Plecháčová a  Beáta Vlč-
ková získaly 3. místo a  čestné uznání obdržela 
Tezera Bašová. Žáci p.  uč. Zdeňka Jirouska, Iva 
Schweidlerová a Jan Šturm, získali 3. místo. Pan 
učitel Bc.  Marek Iglo obdržel diplom poroty 
za vynikající klavírní doprovod. 
Soutěže základních uměleckých škol pořádaných 
MŠMT ČR, se zaměřují na  rozvoj talentovaných 
žáků v  příslušném studijním oboru a  na  podní-
cení jejich zájmu k následnému studiu na konzer-
vatořích a  vysokých školách uměleckého zamě-
ření. Cílem učitelů pěveckého oddělení naší školy 
je motivovat a rozvíjet pěvecké talenty na jejich 
cestě za  uměním. Všem soutěžícím gratulujeme 
a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

 Bc. Jana Machková, 
ZUŠ R. A. Dvorského

V ZŠ Strž nás čekají sportovní kurzy
Kromě práce ve  škole a  učení se připravujeme 
na  akce, které jsou na  naší škole tradiční a  pro 
žáky velmi příjemné. Na  konci května vyrazí 
osmáci na  cyklistický kurz, kde se seznámí se 
širším okolím našeho města, s bezpečným cho-
váním na silnici, mnozí i se základním servisem 
kola a  především si užijí velmi příjemný týden. 
Na tento kurz pravidelně jezdíme na nedalekou 
Pecku, odkud vyrážíme na  cyklistické výlety 
(například na  hrad Kumburk, do  Hořic, na  Zvi-
činu a  na  další krásná místa). Navíc si každý, 
mnohdy poprvé, dokáže, co na svém kole ujede, 
a  co ne. Hlavně již zmíněné vrcholy Kumburk 
a  Zvičina každoročně prověřují schopnosti 
našich osmáků. Samozřejmě, že celý týden není 
ani nouze o humorné a poučné situace. 
Na začátku června žáci devátých ročníků odjíždějí 
na pro mnohé nejoblíbenější sportovní kurz. Tím 
je kurz vodácký, spojený s několikadenním splou-
váním řeky Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršo-
vem nad Vltavou. Po cestě vidíme nejen nádher-
nou přírodu v  okolí naší nejdelší řeky, ale také 

významné pamětihodnosti – klášter ve  Vyšším 
Brodě, hrad Rožmberk, památku UNESCO Český 
Krumlov i klášter Zlatá Koruna. Kromě objevování 
těchto krás se také každý přesvědčí, jak je scho-
pen se o sebe postarat, protože musí každý den 
ráno zbourat a večer postavit stan, aby měl kde 
spát, a celý den se starat také o jídlo. Máme mno-
haleté zkušenosti s tím, že i žáci, kteří se na vaření 
moc příjemně netváří, na „vodáku“ večer zased-
nou k  vařičům a  u  stanů si společně připravují 
večeře, jídlo si vzájemně ochutnávají a  hodnotí, 
čí bylo nejlepší. Tento kurz je pro každého důka-
zem, jak je schopen se týden obejít bez rodičů, 
kteří zajišťují každodenní servis.
Tyto dvě akce jsou společně s lyžařským kurzem, 
který proběhl již na  začátku ledna ve  Špindle-
rově Mlýně, a  turistickým týdnem, kterého se 
zúčastní v červnu šesťáci, na naší škole součástí 
školního roku již několik let a žáci i učitelé, kteří 
se jich účastní, se na ně těší a dlouho vzpomínají.

Mgr. Šárka Šantrochová
 ředitelka školy
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Stomatologická pohotovost 
duben 2015
4. 4. a 5. 4. 
MUDr. Jana Zimková  
zubní ordinace č. p.31, Bílá Třemešná 
tel.: 499 396 444
6. 4. 
MUDr. Jiřina Klustová  
Preslova 446 Dvůr Králové n. L. 
499 622 560
11. 4. a 12. 4. 
MUDr. Petra Šípková 
Rooseveltova 474, Dvůr Králové n. L. 
499 621 425
18. 4. a 19. 4.  
MUDr. Hana Šujáková  
Rooseveltova 474, Dvůr Králové n. L. 
tel.: 499 621 423
25. 4. a 26. 4.  
Prouzovi, s. r. o.  
Šafaříkova 1105, Dvůr Králové n. L.  
tel.: 499 321 028
1. 5. 
MUDr. Věra Hrabyová  
Fügnerova 519, Dvůr Král. n. L.
tel.: 499 320 795
2. 5. a 3. 5.  
MUDr. Gustav Hrabý  
Fügnerova 519, Dvůr Král. n. L.
499 320 795

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.

voda pro Kamerun  
ve Dvoře Králové 
Nezisková organizace Kedjom-Keku, z. s., 
pořádá již 3. ročník projektu Voda pro 
Kamerun, kterého se zúčastní i  dva dvor-
ské podniky: klub DéKáčko a  restaurace 
U Lemura v ZOO Dvůr Králové. Heslo pro-
jektu zní: „litr za dvacku, dvacka za strom“. 
Zákazníci si mohou ve  vybraných podni-
cích objednat litr vody za  dvacet korun 
a v Kamerunské oblasti Kedjom-Keku za to 
bude vysazen jeden strom pro záchranu 
původního mlžného pralesa. 
Z výtěžků z předchozích dvou ročníků bylo 
vysazeno více než 7700 stromů! Letošní 
ročník probíhá od 22. března (mezinárodní 
den vody) a  končí 7. dubna. Přijďte i  vy 
zavlažit hrdlo vodou, která má smysl. Více 
informací na webu kedjom-keku.com a fa-
cebookové události Voda pro Kamerun.

Lenka Samková
produkce Kedjom-Keku, z. s.

Dne 20. února v  odpoledních hodinách nav-
štívila areál Nový svět, jehož je Psí útulek 
DKnL součástí, manželka prezidenta, paní 
Ivana Zemanová. Zhlédla ukázku výcviku psů 
vedených dětmi z  Kroužku se zvířátky a  jízdu 
na  koních. Poté prošla útulek, kde si vyslechla 
několik psích osudů a na závěr věnovala útulá-
kům dva pytle granulí. 

Daniela Hoblová

Psí útulek navštívila Ivana Zemanová

Kdo by ve  Dvoře Králové neznal budovu Léčebny 
zrakových vad známou jako „Oční škola“? Ano, je 
to ta veliká šedivá budova na  křižovatce u  výpa-
dovky na Trutnov. 

Ač léčebna poskytuje unikátní zdravotní péči 
dětem z naší republiky i ze zahraničí a vevnitř je 
obnovená do  čista a  útulna, zevně je to pořád 
ošklivý oprýskaný šedivý dům.
Ale už tam netáhne! Proč? Má nová okna! Člo-
věk by dodal – konečně. Nebylo to však snadné 
a rozhodně to nešlo samo. Nejdřív musela sama 
léčebna získat díky benefičnímu představení 
hry Veroniky Žilkové „Babi, povídej“, příspěv-
kům rodičů dětí z léčebny a několika sponzorů 
téměř 400 tisíc korun, potom přidalo město 
Dvůr Králové a  Královéhradecký kraj každý po   
300 tisících korunách. A  tak stará budova 
konečně dostala nová, funkční a  bezpečná 
okna. Hurá, první cíl splněn.
Jen ta omítka, kdyby tam lidem nepadala 
na  hlavu! Ale vrchní sestra Léčebny zrakových 
vad (LZV), paní Jana Štěpánová, se nevzdala 
a  bojuje za  „svoji“ léčebnu dál. Zúčastnila se 
předvolebního mítinku senátora Hlavatého, kde 
byla opět paní Žilková i  s panem Stropnickým, 
a  tam znovu o  problému léčebny promluvila. 
Nakonec, budova zařízení, které šíří dobrou 
pověst Dvora Králové zase jiným směrem, než 

zoo nebo třeba Juta, je majetkem města.  Vylé-
čené děti jsou také dobrou reklamou pro náš 
region, ne? Díky vstřícnému postoji Ing. Hlava-
tého získala příslib pomoci od Juty.
Jenže omítka na  velikou a  řekněme upřímně 
zanedbanou budovu, nestojí pár korun, takže 
zaměstnanci hledají další možnosti. Na  onom 
mítinku byl i  pan Řehák, majitel letecké školy, 
a toho možnost pomoct oční škole také zaujala. 
Nabídl tedy, že uspořádá pro LZV charitativní 
ples, což bylo s nadšením ihned přijato.
Panu Řehákovi hodně pomáhal pan Jaroslav 
Flégr, majitel prodejny s  mobilními telefony.  
Práce bylo opravdu mnoho, ale nakonec se to 
podařilo na  jedničku. Ples se konal 31. ledna 
2015 a  na  novou omítku se vybralo 18.000 Kč! 
Pan Řehák přidal ještě příslib opakování akce 
příští rok. Je skvělé, že se stále ještě najdou lidé 
ochotní nezištně pomáhat druhým.
Přesto všechno ale peněz na novou omítku LZV 
stále ještě není dost. Takže kdyby vás napadla 
nějaká hezká benefiční akce, kde by se lidé ze 
Dvora a  okolí pobavili a  ještě se daly vybrat 
peníze na nějakou dobrou věc, zkuste vzpome-
nout na „Oční školu“. Když už je dětem vevnitř 
hezky a nefouká na ně, tak ať celá budova zazáří 
i navenek – hezčí a bezpečnější.

Dagmar Ruščáková 

Po oknech přišel čas na omítku

Nabídka psů
Aktuálně u  nás umístěné psy najdete na   
www.utulek-dknl.estranky.cz, kde se také dozvíte 
o  připravovaných akcích – např. o  květnovém 
1. ročníku setkání psů osvojených z  útulku 
a o výstavě kříženců Podzvičinský voříšek 2015.

Fido 
Mladý tempera-
mentní psík, hladko-
srstý kříženec, který 
je aktivním a  hra-
vým společníkem 
na procházkách.

izzie 
Mladá větší fenka, kříženka zvyklá žít v  bytě. 
Vhodná je k aktivním lidem.


