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Změna ve vymezení volebních 
okrsků
Upozorňujeme na  změnu ve  vymezení 
volebních okrsků, která nastala s  novelou 
zákona o  volbách. U  některých objektů 
byla proto provedena změna v  přiřazení 
do  volebního okrsku. Změna se týká při-
bližně 7 % voličů, kteří najdou upozor-
nění na  tuto skutečnost v  obálce spolu 
s  hlasovacími lístky. Do  jiné volební míst-
nosti tak letos půjdou zejména lidé z  ulic 
Čechova, Jiráskova, Nerudova, Slunečná 
a Štefánikova. 
Seznam volebních okrsků je sou-
částí tohoto čísla NKR. Zveřejněn je také na  
www.dvurkralove.cz, kde je v sekci Mapový 
portál připraven mapový projekt Čísla 
domovní a volby.

Ing. Eva Ježková,  vedoucí odboru VVS

Královédvorský Majáles 
Ve dnech 30. dubna a 1. května 2014 pro-
běhne na náměstí TGM již tradiční Majáles. 
Chybět nebude samozřejmě ani lunapark 
na náměstí Odboje.

Uzavírání smluv o odběru pitné 
vody
Ke  dni sepsání tohoto článku mělo při-
pravenu k podpisu smlouvu 3 465 z 3 511 
odběratelů, avšak smlouvu podepsalo 
pouze 2 085 z nich. Smlouvy jsou připraveny 
k podpisu v sídle společnosti MěVAK v pro-
vozních hodinách (po–pá: 7:00–14:00 hod., 
st: 7:00–17:00 hod.). Žádáme všechny odbě-
ratele, kteří nemají podepsanou smlouvu 
s  naší společností MěVAK, aby nás kontak-
tovali a  dojednali podepsání smlouvy. Tel.: 
499  628  669, e-mail: info@mevakdknl.cz. 
Se vzorovým zněním smlouvy se můžete 
seznámit na www.mevakdknl.cz. 

Ing. Petr Kasal, jednatel MěVAK

Smlouva o přístupové cestě 
k nové ČOV podepsána
Dne 8. dubna 2014 podepsali generální 
ředitel společnosti Juta, a. s., Ing.  Jiří Hla-
vatý a starostka města Mgr. Edita Vaňková 
Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o pro-
deji části pozemkových parcel, na  kte-
rých se nachází přístupová komunikace 
k  budoucí čistírně odpadních vod (ČOV). 
Nic tak nebrání  v pokračování dříve přeru-
šeného stavebního řízení na ČOV.

Srážkové vody a 
vodovodní 
přípojky

2 Voličské průkazy
na volby do EP

2 Petr Hirsch –
poutník ze Dvora

5 Úspěchy 
místních škol

9 Sport ve městě 11

facebook.com/ 
mestodknl

  4
 2014

Vydává město Dvůr Králové nad Labem  |  Vychází 29. dubna 2014    ZDARMA

„Nejdříve bych chtěl poděkovat redakci, že mi 
dala prostor vyjádřit se k  článku místostarosty 
pana Béma z  minulého čísla, který nebyl vůči 
Jutě objektivní a hlavně byl naprosto zbytečný. 
Asi se blýská na lepší časy, protože o příspěvky 
z  Juty nebyl nikdy zájem a  jiné, které se Juty 
týkaly, byly účelově upravovány nebo kráceny, 
důvod se pro to vždy našel.
Juta má 14 závodů. Do  dvorských 6ti závodů 
jsme za  10 let investovali neuvěřitelných 2,1 
miliardy Kč. Bez těchto peněz bychom neudrželi 
dnešních 1050 pracovních míst. Ano, znevýhod-
nili  jsme ostatní závody jako Turnov, Olomouc, 

Úpici, Jaroměř, Přerov atd. Tyto závody dnes 
strádají a jen přežívají. Dali jsme přednost Dvoru 
proto, že zde mám hluboké kořeny.
Článek pana místostarosty tvrdí, že TJ prodejem 
malé části pozemku Jutě narušila a možná zne-
možnila výstavbu nové čističky o zastavěné ploše 
1,5 ha na terénu zvýšeném o 1 m. Opak je prav-
dou. Ani my, ani TJ nevlastní přístupovou cestu 
k čističce, ta je a byla vždy prakticky celá ve  vlast-
nictví města, jen ji město nechtělo využít a teprve 
v pátek 18.4. se pro ni, jako nejlepší řešení, roz-
hodlo. Celou aféru vyvolal projekt šitý rychlou 

Mnoho povyku pro nic a zklamání patriota.
Generální ředitel Juta, a. s., Ing. Jiří Hlavatý zaslal článek do Novin královédvorské radnice (NKR) s tím, že požádal, 
aby vyšel na titulní straně a nebyl upravován. Vycházíme mu tedy vstříc a článek zveřejňujeme dle jeho přání. 
Vedení města se však s obsahem tohoto článku neztotožňuje. Příspěvek je z pozice vedení města zavádějící. 
Vzhledem k omezenému rozsahu NKR jsou vysvětlení a naše reakce na tento článek zveřejněny na stránkách 
www.mudk.cz.       vedení města

Pokračování na str. 2

Běh safari letos odstartovala vnučka zakladatele ZOO Dvůr Králové. Více na str. 11. Foto: V. Bartoška

Město s  konečnou platností získalo podpi-
sem ministra životního prostředí dotaci ve  výši  
156 mil. Kč z  fondů Evropské unie a  fondu SFŽP 
na výstavbu nové moderní čistírny odpadních vod 
(ČOV) ve Dvoře Králové nad Labem. 

Celkový rozpočet činí 221 mil. Kč, z čehož zhruba 
třetina bude použita na rekonstrukci části hlavní 
kanalizační stoky, čímž dojde ke snížení nátoku 
cca 40 % balastních vod do nové ČOV. 
Svojí každodenní prací v  tomto volebním 
období jsem dokázal naplnit dlouholetý záměr 
zastupitelů našeho města provozovat vlastní 
ČOV. Celý tento strastiplný příběh se nemusel 
odehrát, kdyby stát při privatizaci ČOV v  roce 
1992 dal přednost městům před soukromými 

firmami.  Na druhou stranu město získá novou 
ČOV s  nejmodernější technologií, která bude 
dokonce plnit tvrdší parametry stanovené Povo-
dím Labe, než předepisuje současná norma kva-
lity vypouštěných vod. Po převzetí provozování 
městských vodovodů a provozování vlastní ČOV 
budou mít zastupitelé vliv také na korektní sta-
novení výše ceny vodného a stočného. 
Nyní probíhá stavební řízení k  získání staveb-
ního povolení na stavbu ČOV. Zhruba na konci 
května bude vypsána soutěž na  zhotovi-
tele stavby. To bude v  optimálním čase trvat  
4 měsíce. Do konce listopadu 2015 by měla být 
dokončena stavba ČOV a pak bude následovat 
roční zkušební provoz.   

Jan Bém, místostarosta města 

Dotace na stavbu ČOV schválena
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V městském informačním 
centru jsou cyklisté vítáni
Městské informační centrum (MIC), které 
se nachází v  centru města na  náměstí  
T. G. Masaryka, se stalo letos v dubnu certi-
fikovaným zařízením Cyklisté vítáni. Tento 
certifikát zaručuje cyklistům, že pokud 
do  takto označeného zařízení vstoupí, 
bude jim v  případě potřeby zapůjčeno 
základní nářadí nutné k  opravě kola tak, 
aby si jej mohli svépomocí na místě zpro-
voznit a pokračovat dále v cyklojízdě. MIC 
nabízí cyklistům i  mapy okolí, informační 
letáky, suvenýry a samozřejmě cenné rady.

Dalšími takovými místy ve  městě jsou: 
Country salon, hostel Student a  turistická 
ubytovna (SŠIS), penzion Na náměstí, pen-
zion Za Vodou.

pracovnice MIC

Úhrada nájemného 
za pozemky města
Stejně jako v  loňském roce, ani letos 
nebudou nájemcům rozesílány složenky 
na  úhradu nájemného za  pronajaté 
pozemky ve  vlastnictví města. Dovolu-
jeme si tímto připomenout, že nájemné 
je nutné uhradit nejpozději do 30. června 
2014. Platbu nájemného za  pronajatý 
pozemek lze poukázat na  účet pronajíma-
tele č. 187580614/0300 vedený u pobočky 
ČSOB Dvůr Králové nad Labem, nebo 
uhradit v pokladně Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem pod přiděleným VS 
8011……, který je uvedený ve vaší nájemní 
smlouvě.  V  případně nejasnosti nás kon-
taktujte na tel.: 499 318 148 (paní Vacková),  
e-mail: vackova@mudk.cz, nebo osobně 
na náměstí TGM čp. 35 v 1. patře vpravo. 

Lenka Vacková, odbor RIM

Příjem žádostí o voličský 
průkaz do 8. 5. 2014
Volič, který se nebude zdržovat v  době 
konání voleb do  Evropského parlamentu 
(24.–25. května 2014) ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může hla-
sovat na  voličský průkaz v  jakémkoliv 
volebním okrsku na  území České repub-
liky. O  voličský průkaz lze požádat pouze  
do  8. 5. 2014, a  to písemným podáním 
opatřeným ověřeným podpisem voliče 
nebo osobně na  městském úřadě. V  kan-
celáři cestovních dokladů vaši žádost 
vyřídíme i  v  tento den (svátek)  od  8:00 
do 16:00 hod. Žádosti došlé nebo podané 
po  8. 5. 2014 nebudou kladně vyřízeny, 
voličský průkaz nebude vydán.
S  případnými dotazy se můžete obrátit 
na kancelář evidence obyvatel – telefonní 
čísla: 499  318  219 (Bc.  Jana Náhlovská) 
a 499 318 236 (Ing. Blanka Grundmannová).

Na  23. zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 03.04.2014 schválili zastupitelé dotace 
na  letošní rok pro Tělovýchovnou jednotu Dvůr 
Králové nad Labem (dále jako TJ). V  případě 
TJ tak zastupitelstvo zrušilo usnesení ze svého 
minulého jednání, kdy dotace TJ podmiňovali 
podpisem smlouvy s firmou JUTA, která se týkala 
přístupové cesty k nové ČOV. Pozemek, jehož je 
tato cesta součástí, patří od  května 2013 firmě 
JUTA, a. s., která jej zakoupila od TJ, ačkoliv ta byla 
vázána při prodeji pozemku smlouvou s městem. 

Přestože TJ nedodržela podmínky smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě s městem, nebyli spor-
tovci do  doby přidělení letošních dotací nijak 
omezováni v  přístupu do  pronajatých sportov-
ních zařízení. Novým usnesením se město zava-
zuje poskytnout TJ dotace na  podporu tělový-
chovy a sportu v celkové výši 1.018.850 Kč. Oddíl 
krasobruslení si mezitím zažádal o  vystoupení 
z TJ. Část dotace tak již bude směřována přímo 
novému oddílu krasobruslení.

Mgr. Dušan Kubica, místostarosta

jehlou, který uvažoval vytvořit na pozemku Juty 
oblouk navazující na  „městské silniční esíčko“ 
cca 1 m od rohu tenisových kurtů, kterým by, jak 
se později ukázalo, neprojelo ani nákladní auto, 
natož auto s  návěsem a  očekáváme jich stovky, 
spíše tisíce. Všechny články v novinách s obviňo-
váním TJ a Juty byly tedy zbytečné a bezohledné. 
Dostalo nás to do  situace, že kdyby šly přestě-
hovat všechny naše dvorské fabriky do  jiného 
města, tak bychom to udělali.
Nerad se hrabu v minulosti, ale proč město nepři-
jalo nabídku od  Tiby na  koupi čističky kolem 
roku 2006 za  zůstatkovou cenu? Dnes už by 
byla dávno  zaplacena.  Nebo proč si  nenechalo 

přístupovou cestu kolem Hartského potoka při 
prodeji pozemků pro Kaufland za cca 10 mil Kč?
Nenarodil jsem se proto, abych čelil útokům 
v  radničních novinách, které vyvolaly diskuze 
v  závodech Juty,  že Hlavatý nemá dost a  díky 
němu rodiče musí dnes pro děti kupovat dresy, 
kopačky atd., protože sportovní oddíly nedosta-
nou dotaci. Vadí mi, že město nedělá nic proto, 
aby se zbavilo titulu nejhoršího města pro pod-
nikání v kraji a místo toho útočí proti nám.
Nenaříkám nad každou křivdou a budu dál sta-
vět na budoucnosti, protože dobře vím, že život 
není fér a  spravedlnost je utopie a  že vždy se 
nějaký král kazisvět najde.“

Jiří Hlavatý,  generální ředitel Juta a.s.

Zastupitelé schválili dotace pro místní TJ

Pokračování ze str. 1

Začátkem letošního roku vešla v  platnost upra-
vená právní norma zákona o vodovodech a kana-
lizacích pod číslem 275/2013 Sb., a  následně 
od  01.04.2014 byla vydána k  tomuto zákonu 
i  nová prováděcí vyhláška. Z  těchto právních 
dokumentů vyplývají pro odběratele některé 
povinnosti, které se snažíme, zejména vlastníkům 
nemovitostí, tímto sdělením připomenout.

Vodné a stočné, srážkové vody
Cena za  vodné a  stočné je vyhlašována radou 
města jednou ročně s účinností vždy od 1. ledna. 
Smlouvy o dodávce vody a odvedení odpadních 
vod jsou převážně uzavírány s vlastníky nemovi-
tostí (jen výjimečně s třetí osobou). S uzavíráním 
smluv souvisí i srážkové vody. Pokud jsou sráž-
kové vody odváděny do veřejné kanalizace, tyto 
vody jsou ze zákona zpoplatněny a  poplatek je 
součástí odběratelské smlouvy. Srážkové vody 
nejsou zpoplatněny pouze u  objektů bydlení 
a dalších v zákoně vyjmenovaných staveb (želez-
nice, dálnice aj.). Výpočet srážkových vod se s při-
jetím nové vyhlášky o  vodovodech a  kanaliza-
cích změnil od 01.04.2014 a  jednotlivé subjekty, 
u kterých jsou srážkové vody zpoplatněny, budou 
postupně vyzvány k  sepsání nových odběratel-
ských smluv nebo jejich dodatků.  
U  odběratelů, kteří již řádně hradí srážkové 
vody, bude k  31.03.2014 provedeno vyúčto-
vání a  fakturace dle staré vyhlášky. Následné 
vyúčtování odvodu srážkových vod proběhne 
dle nové vyhlášky. Detailní vysvětlení dostane 
každý plátce s  fakturací k  31.03.2014. Odběra-
telé, kteří mají povinnost hradit srážkové vody, 
ale zatím tak nečiní z důvodu dosud neuzavře-
ného smluvního vztahu, obdrží po  podpisu 
smlouvy vyúčtování srážkových vod jednak 
s hodnotou platnou do 31.03.2014 dle původní 
vyhlášky, jednak s  hodnotou novou platnou 
od 01.04.2014 dle aktuálně platné vyhlášky. Vše-
obecně platí, že platby za odvod srážkových vod 
ve Dvoře Králové nad Labem se mírně sníží.

Vodovodní a kanalizační přípojky
Nelze se nezmínit o  vodovodních a  kanalizač-
ních přípojkách (dále pouze „přípojky“). Přípojky 
jsou ze zákona ve vlastnictví osoby, které slouží, 
resp. jsou ve  vlastnictví vlastníka nemovitosti, 
kterou zásobují vodou nebo od  které odpadní 
vody odvádějí. Vlastník přípojky je povinen 
zajistit, aby přípojka byla vodotěsná a byla plně 
funkční a sloužila svému účelu. Přípojky nejsou 
ve  vlastnictví města ani ve  vlastnictví MěVAK, 
a  proto nejsou zahrnuty do  plánu financování 
oprav a  obnovy infrastruktury, jako tomu je 
např. u vodovodních řadů a kanalizací.   
Při plošné inspekci vodovodních řadů a  vodo-
vodních přípojek bylo v  poměrně značné míře 
zjištěno, že spousta z nich je již za horizontem své 
životnosti, tj. přípojky jsou ve stáří 25 let a více. 
Výjimkou nejsou ani přípojky 80 let staré, které 
nevyhovují dnešním technickým, ani hygienic-
kým předpisům a normám. Tímto si dovolujeme 
upozornit zejména vlastníky vodovodních přípo-
jek, kteří jsou připojeni k vodovodnímu řadu pří-
pojkou z olova nebo železa, aby zvážili případnou 
rekonstrukci své domovní vodovodní přípojky 
v  jarních až podzimních měsících. V  konečném 
důsledku výměny starých a  nevyhovujících 
vodovodních přípojek znamenají výrazné ome-
zení ztrát ve vodovodní síti města, jejichž výčet je 
jednou z položek kalkulace ceny vodného a stoč-
ného a v konečném důsledku ovlivňují i cenu pro 
obyvatele.
Věříme, že občané města také rozumí výměně 
přípojek, která probíhá v rámci rekonstrukcí jed-
notlivých komunikací, tj. s  výměnou vodovod-
ních a  kanalizačních řadů je nezbytné vyměnit 
i  přípojky ve  vlastnictví vlastníků nemovitostí. 
Informace o  prováděných opravách obdržíte 
jednak na  internetových stránkách MěVAK 
(www.mevakdknl.cz), popř. osobně u  provozo-
vatele, či na MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem.

Jan Bém, místostarosta města                                                                                                                                            
Ing. Petr Kasal, jednatel MěVAK

Srážkové vody a vodovodní přípojky ve městě
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Nabízíme ruční a  strojní 
provádění zemních a výko-
pových prací, terénní 
úpravy vašich pozemků 
a  příjezdových komuni-
kací, chodníků a  vjezdů 
– pokládka povrchů dle 
vašich požadavků. Info na  tel. č. 605  233  258 
nebo e-mailu stemberk@tsdvur.cz.

Středisko správy komunikací v  měsíci dubnu 
pracovalo na  opravách chodníku u  rozvodny 
v  Lipnici, probíhají opravy zábradlí na  mostě 
v Kotkově ulici. 
Zrušení pevné telefonní linky
Od  1. dubna 2014 zrušilo TSm své pevné tele-
fonní linky včetně funkce tzv. spojovatelky. 
Přímé telefony na  zaměstnance TSm najdete 
na webu technických služeb www.tsdvur.cz.
Střediska údržby zeleně
Pracovníci ze Střediska údržby zeleně dokon-
čili první seče celého města v kratším čase než 
v  letech minulých, provedli pokácení lip v  ulici 
28. října jako přípravu na rekonstrukci celé ulice.
Středisko úklidu města v těchto dnech provádí 
viditelnou jarní údržbu městského mobiliáře 

včetně jeho čistoty, generální údržbu dětských 
hřišť, kde se jedná hlavně o  celkové nátěry 
a opravy dětských herních prvků.

Vzhledem k  blížící se sezóně Tyršova kou-
paliště jsou opravárenské a  přípravné 
práce v  plném proudu. Opět vás čeká 
spousta novinek. Otevření koupaliště se 
plánuje na  poslední květnový víkend.  
Svoz komunálního odpadu (SKO)
Dne 1. dubna k  nám doputovala naše dlouho 
očekávaná posila při svozu SKO za 3.447.290 Kč. 
Pořízení tohoto svozového vozu bylo realizo-
váno z dotačního titulu „Zefektivnění nakládání 
s odpady“ a TSm se podílela na této koupi část-
kou ve výši 1.579.550 Kč. Součástí dodávky bylo 
také dodání 14 ks 1100l kontejnerů na papír a tří 
9m3 kontejnerů na biologický odpad.

Přeji hezké a pohodové slunečné dny a zároveň 
bych vás rád pozval na představení naší zakou-
pené techniky na náměstí T. G. M. ve Dvoře Krá-
lové dne 13. května 2014 v čase od 14 do 17 hod.

Ing. Miroslav Petrů, ředitel TSm

Úklid příkopů
V  dubnu zorganizovalo naše město úklid 
příkopů u  příjezdových komunikací 
do  města. Akce se zúčastnil Klub Natura 
při zdejším gymnáziu a TJ Sokol Žireč. Úklid 
proběhl na trasách o celkové délce 64 km. 
Členové Klubu Natura a  TJ Sokol Žireč 
naplnili odpady celkem 90 pytlů. Odvoz 
odpadu zajistili pracovníci Správy a údržby 
silnic Královéhradeckého kraje. Město 
zaplatilo tento úklid sazbou 1000 Kč /1 km.
Věříme, že tento jarní úklid bude mít 
i  výchovný efekt – student, který několik 
slunečných dnů strávil úklidem odpadků, 
je pravděpodobně nikdy nebude vyhazo-
vat tam, kam nepatří. Tímto bych chtěla 
poprosit i  vás všechny ostatní, abyste se 
chovali tak, aby příští rok po vás nemuseli 
uklízet vaše děti nebo děti vašich příbuz-
ných a známých. 

Jak by třídění odpadů vypadat 
nemělo!
Fotografie zachycuje automobilová skla, 
která jsou opřena o kontejner na barevné 
sklo v  Žirči u  obchodu. Lepená automo-
bilová skla nelze dále využít, a proto patří 
buď do  kontejneru na  směsný komunální 
odpad, nebo do sběrného dvora. 

Upozornění:
Upozorňujeme občany, že odkládání 
odpadů mimo kontejnery je přestupkem 
dle § 47 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích v platném znění, za který lze 
uložit pokutu do 50.000 Kč.

Ing. Eva Šírková
odbor ŽP

Hasiči opět zvou do své stanice
Tak, jako již tradičně, pořádá Hasičský 
záchranný sbor Královéhradeckého kraje  
Dny otevřených dveří. Na  požární stanici 
ve Dvoře Králové nad Labem se tato osvě-
tová akce uskuteční v  den oslav svátku 
sv. Floriána – patrona všech hasičů, a  to 
v neděli 4. května 2014. Prostory stanice 
budou široké veřejnosti přístupny od 09:00 
do 17:00 hod. 
Následující den, v pondělí 5. května 2014 
bude stanice otevřena pro organizované 
skupiny školní, případně předškolní mlá-
deže a  zájmové kluby. Vedoucí těchto 
skupin žádáme o  dohodnutí termínu 
návštěvy na  telefonní lince 950  525  485. 
Po  vzájemné dohodě, lze stanovit termín 
návštěvy i na kterýkoliv jiný den. 
Využijte jedinečnou příležitost, jak se 
seznámit s  technickým vybavením hasičů, 
s jejich výcvikem a rozsahem náplně práce 
příslušníků Hasičského záchranného sboru 
České republiky. 

npor. Bc. Jaromír Brdička 
velitel stanice ve Dvoře Králové nad Labem 

Technické služby informují

Náklady na rekonstrukci ulice Smetanova
V  ulici Smetanova byla započata firmou Měst-
ské vodovody a  kanalizace Dvůr Králové nad 
Labem, s. r. o.,  (MěVAK) rekonstrukce vodovodu 
a  kanalizace vč. položení nové dešťové kanali-
zace. Rozpočtové náklady na  tyto práce činily 
celkem 24.800.000 Kč vč. DPH, z toho: kanalizace 
10.300.300 Kč, vodovod 4.800.000 Kč a  dešťová 
kanalizace 8.700.000 Kč. 
S  firmou MěVAK byla uzavřena smlouva o  dílo 
na  provedení stavebních prací, rekonstrukce 
inženýrských sítí v celkové hodnotě 17.900.000 Kč 

vč. DPH, z toho kanalizace 8.700.000 Kč, vodovod 
1.800.000Kč, dešťová kanalizace 5.900.000 Kč 
a  rezerva 1.500.000Kč.  Město tak oproti rozpoč-
tové kalkulaci ušetřilo 6.900.000 Kč. Stavební práce 
pokračují podle harmonogramu prací bez vážněj-
ších problémů v součinnosti  s firmou RWE, a. s., 
která v chodníku pokládá nové plynové potrubí.  
Výběrové řízení na  rekonstrukci vodovodu 
a  kanalizace v  ulici 28. října právě probíhá 
a o jeho výsledku vás budeme informovat.

Bc. Jaroslava Valentová, odbor RIM

Město Dvůr Králové nad Labem letos ušetří 
na dodávkách silové elektřiny celkem 29 % loň-
ských nákladů. Radnice nakoupila levnější silo-
vou elektřinu už loni v  říjnu na  energetickém 
trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno 
a proti cenám roku 2013 uspořila 900 tisíc korun.
„Elektřinu jsme stihli nakoupit ještě před listo-
padovou intervenci České národní banky, která 
oslabila korunu, a zdražila tím dodávky energií. 

I proto jsme dosáhli cenu silové elektřiny v hla-
dině nízkého napětí pod hranicí 970 korun 
za  megawatthodinu, což je nejnižší cena, co 
pamatujeme, “ uvedl místostarosta Jan Bém.
Levnější elektřinu v  ročním objemu 2.200 
megawatthodin odebírá celkem 13 subjektů se 
136 odběrnými místy včetně městského úřadu, 
šesti škol, městského muzea, knihovny, MěVAKu 
nebo technických služeb Dvora Králové.

Město letos ušetří za elektřinu
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Wonderland – akce 
v Schulzových sadech 
Dne 30. května se bude v  parku Schulzo-
vých sadů konat od  17:00 hod. výstava 
projektu Wonderland, na  kterém se podílí 
umělci ze Dvora Králové a  okolí. Hlavní 
složkou jsou fotografie Jany Pechlátové, 
obrazy Anety Noskové a  hudební dopro-
vod Lucky Losers. Výtvarnými díly také 
přispěly děti z  Dětské ozdravovny Králov-
ství a místní ZUŠ R. A. Dvorského. Výtěžek 
z výstavy bude věnován královédvorskému 
dětskému centru na nový kolotoč. Výstava 
bude přístupná již od  14:00 hod., hlavní 
program bude zahájen kapelou An-26. 
Vstupné dobrovolné.

DéKáčko – music & art club
V  ulici Palackého vzniká v  bezprostřední 
blízkosti náměstí TGM nový hudební klub 
DéKáčko. V programu a aktivitách klubu se 
můžete těšit na koncerty menších a střed-
ních kapel, písničkářů a  sólových umělců, 
stejně jako produkce DJ´s a  producentů 
napříč žánry (neplést s  diskotékou), one 
man show atp. Rovněž chceme dávat 
příležitost mladým a  začínajícím uměl-
cům, pro které je většinou obtížné sehnat 
prostor, kde se mohou realizovat a  před-
vést své umění. Do  budoucna plánujeme 
i  různé tematické workshopy (hudební, 
beatbox, foto atp.). V  současné době pro-
bíhají první práce a úpravy klubu tak, aby-
chom vytvořili z  dlouho nevyužívaného 
prostoru příjemné místo, kam se budou 
lidé rádi vracet. Pokud vše dobře půjde, tak 
se Dvůr již v  létě může těšit z  nové mož-
nosti, jak naložit s volným časem.

Dan Šípek

Prevence hravě a tvořivě
Tak jako v  předchozích dvou letech, 
i v tomto roce probíhá na druhých stupních 
základních škol na  Královédvorsku řada 
preventivních programů. Pracovníci soci-
álně aktivizační služby pro rodiny s  dětmi 
Labyrint zařazují do těchto lekcí nová a stále 
aktuálnější témata, jako je kyberšikana nebo 
prevence kriminality. V průběhu setkání jsou 
připraveny aktivity, hry a videa, která přiblíží 
žákům dané téma interaktivní formou. Díky 
těmto aktivitám mají žáci možnost vyzkou-
šet si, jak by v různých situacích zareagovali 
a případně se z toho do budoucna poučili. 
Tento způsob je pro žáky mnohem větším 
přínosem a zábavou než klasické přednášky, 
otevírá totiž prostor pro větší aktivitu a kre-
ativitu. Pokud se chcete seznámit s další čin-
ností Farní charity Dvůr Králové nad Labem 
nebo si objednat preventivní program pro 
skupinu dětí a  mládeže, navštivte webové 
stránky www.dk.charita.cz, kde naleznete 
potřebné informace včetně kontaktů.

Bc. Nikol Drbohlavová, Farní charita

Od druhé poloviny loňského roku můžeme sle-
dovat překvapivou změnu tváře domu č. p. 1207 
ve  Štefánikově ulici, jehož vlastníkem je Kon-
gregace sester Matky Božího milosrdenství se 
sídlem Štefánikova 952, Dvůr Králové n. Labem.
Řeholní sestry měly v  souladu se svým poslá-
ním při hledání záměru rekonstrukce na  zře-
teli osoby, kterým již nyní poskytují pomoc 
v  rámci dobrovolné služby, i  ty, které se na  ně 
v budoucnu obrátí. 
Zvolily proto možnost upravit stávající rodinný 
dům na  bytový dům s  osmi vstupními byty 
k zajištění přechodného sociálního bydlení oso-
bám, kterým je v  důsledku nepříznivé sociální 
situace přístup k  nájemnímu bydlení znemož-
něn. Nedílnou součástí bydlení bude i poskyto-
vání sociální služby. 
Název „Dům sv. Faustyny“ získal objekt po  své 
patronce, která celý svůj život obětovala službě 
milosrdenství.
Rekonstrukce byla financována částečně 
z  dotačního programu Ministerstva pro místní 
rozvoj a  částečně přispěním štědrých dárců 
a sponzorů. Jelikož ještě nejsou pokryty veškeré 
náklady spojené s  rekonstrukcí, dovolujeme si 
tímto oslovit ty, kteří by chtěli dílo podpořit: č. ú. 
248626306/0300.
Dům sv. Faustyny bude pro veřejnost otevřen 
v pondělí 26. 5. 2014 ve 14:00 hod. Dům bude 

k  prohlídce otevřen do  18 hodin. Za  všechny, 
kteří se na  rekonstrukci jakkoli podíleli a  na  ni 
přispívali, bude sloužena mše svatá v  kostele  
sv. Jana Křtitele ve  Dvoře Králové n. Labem 
v neděli 25. května v 9:30 hodin.
Žádosti o ubytování v Domě sv. Faustyny mohou 
již nyní podávat osoby nacházející se v  nepří-
znivé sociální situaci, které prokážou, že je jim 
poskytována opakovaná dávka v hmotné nouzi.
Informace ohledně ubytování získáte na 
www.dum-sv-faustyny.kmbm.cz.

Sestra Ludmila Matysková
místní představená řeholního domu

Dům svaté Faustyny ve Dvoře Králové

Dne 11. dubna 2014 se v našem městě v restau-
raci Na Karlově konal koncert dvou kapel za úče-
lem podpořit stavbu památníku na zdejší bývalý 
židovský hřbitov. Jako první vystoupila kapela 
“Nekuř toho Tygra”, následována letos prestižní 
cenou („Anděl”) ověnčenou “Vložte Kočku”. 
Atmosféra koncertu byla dle účastníků nad 
očekávání a  občanské sdružení za  obnovení 
památky židovského hřbitova Dvůr Králové nad 
Labem plánuje na  letošní rok ještě jeden con-
cert, a to na podzim v kostele sv. Jana Křtitele.

V současné době se sdružení rozhodlo rozdělit 
stavbu památníku na tři etapy, kdy první etapa 
bude realizována letos na podzim a na jaře 2015 
ze stávajících vybraných prostředků sdružení. 
Po  první etapě budeme nadále pokračovat se 
sbírkou financí na další etapy.
Na  závěr bych chtěl velmi poděkovat městu 
Dvůr Králové nad Labem, jeho občanům a naším 
stálým sponzorům za podporu našeho sdružení.

Bc. Ota Černý
za občanské sdružení

Koncert na podporu stavby památníku

Místní akční skupina Královédvorsko (MAS Králo-
védvorsko) pracuje aktuálně na  tvorbě Integro-
vané strategie území (ISÚ), která bude základním 
stavebním kamenem pro získání finančních pro-
středků na vaše projekty v programovém období 
2014–2020. Předpokládáme, že pokud s naší stra-
tegií uspějeme, bude možné první finanční pro-
středky čerpat v druhé polovině r. 2015.
Na  základě podkladů, které vzešly z  veřejných 
jednání a pracovních skupin, jsme vytvořili pyra-
midu prioritních oblastí pro budoucí vývoj Králo-
védvorska. Jejich naplňování povede k dosažení 
globálního cíle a vize celé ISÚ Královédvorska.

Návrh analytické části ISÚ bude v  průběhu 
května zveřejněn na  našich internetových 
stránkách www.maskd.cz k  možnému veřej-
nému připomínkování. Zapojení obyvatel území 
do  plánovacích procesů a  realizace rozvoje 
předpokládáme také na veřejném setkání, které 
proběhne 27. května 2014 od 17 hodin v zase-
dací místnosti starostky města MěÚ Dvůr Krá-
lové n. L.
MAS Královédvorsko byla také úspěšná se svoji 
žádostí o podporu v rámci Operačního programu 
Technická pomoc Ministerstva pro místní rozvoj 
a  získala tak finanční prostředky na  ještě kvalit-
nější zpracování ISÚ. Díky této podpoře můžeme 
zajistit odbornou konzultaci naší práce, a  ta tím 
získá větší šanci na úspěch. V současné době spo-
lupracujeme s trutnovskou poradenskou společ-
ností DRAG, s. r.o., která pro nás zajišťuje odborný 
metodický dohled nad naší prací.
Veškeré aktuální informace o  naší činnosti 
včetně kontaktů, naleznete jak na našich webo-
vých stránkách www.maskd.cz, tak i  na  našem 
facebooku MASKralovedvorsko. 

Lenka Křížová, DiS.
 projektová manažerka 

Naplnění vaší vize – náš cíl
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Petr Hirsch je rodák ze Dvora Králové nad Labem, 
který se v roce 2010 rozhodl dojít po svatojakubské 
cestě do Santiaga de Compostela. Tato jeho první 
poutní cesta se však časově i  délkově protáhla 
na 31 měsíců a 16 000 km. Na jeho lednovém pro-
mítání v kině Svět bylo zřejmé, že z Petra Hirsche, 
SAP konzultanta a absolventa místní textilní prů-
myslovky, se stal poutník se vším všudy. 

Na  zmiňovaném „šestnáctitisícikilometrovém 
vejšlapu“ jste denně ušel 25–35 km s  20kilo-
vým batohem. Berete to spíše jako fyzický 
výkon, nebo duševní očistu?
Pěší pouť ze Dvora Králové do Santiaga vnímám 
celkově jako velkou vnitřní očistu. Tak jak jsem 
se krok za  krokem vzdaloval domovu a  zná-
mému prostředí, jsem se i vzdaloval problémům 
a těžkostem, které mě tížily a nebyl jsem schopen 
je řešit. S každým dalším krokem jsem se přibližo-
val sám sobě. Zpočátku jsem ani takové výkony 
nepodával. Až po  několika měsících jsem se 
dostával do lepší a lepší kondičky a denní dávky 
kilometrů se mi ukrajovaly snáze. Cestu s odstu-
pem času vnímám i jako obstojný fyzický výkon. 
Kolik jste prošlapal bot? 
Celkově jsem prošlapal 4 páry bot. Respektive ty 
poslední se mnou ještě stále putují. Pro zajíma-
vost, v prvních botách jsem došel až na Gibral-
tar, přes 6  500 km a  11 měsíců denního použí-
vání. Dobrá, rozchozená a  pohodlná bota je 
alfou a omegou dálkových pěších cest.
Dlouhé cesty, poutě, dlouhodobé odloučení 
od svých nejbližších – v člověku se toto období 
nutně promítne. Dokázal byste jedním slovem 
vystihnout vaši případnou proměnu na pouti?
Jedním slovem? Zocelení anebo sebepoznání. 
Jste poutník, který si místo stanu vezme lap-
top a GPS. Není to tak trochu švindl, když si při 
pouti místo dotazu na  cestu místních lidí vše 
potřebné najdete na internetu?
Osobně jsem neměl klasickou GPS navigaci, 
pouze zařízení na  zaznamenávání trasy. K  navi-
gaci jsem používal papírové mapy, které jsem 
koupil, ale i tak jsem se na cestu musel lidí optat 
nesčetněkrát. Díky tomu, že jsem sbalil laptop 
a  ne stan, tak mě to paradoxně přivedlo ještě 
blíže k lidem. Nemohl jsem si nemohl ustlat, kde 
se mi zachtělo. V případě špatného počasí jsem 
se musel naučit zaklepat nebo zazvonit u  lidí 
a poprosit, zda bych třeba mohl přespat ve sto-
dole a  podobně. Myslím si, že to švindl není, 

internet je hodně užitečný a  pomůže nalézt 
mnoho užitečných informací, ale právě možná 
díky té cestě člověk pochopí a pozná, že skutečný 
svět je jiný a, řekl bych, i daleko krásnější než ten 
zpoza obrazovky počítače.
Na  promítání jste naznačil, že se chystáte 
na pěší pouť kolem světa. Již má tato cesta jas-
nější obrysy?
Ano má. Vyrazím v  neděli 1. června 2014  
v 8 hodin od kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře 
Králové (plakát na  str. 4 přílohy KdeCo). Půjdu 
přes Žireč na Prahu a pak dále na Lucembursko, 
Brusel a  přes Berlín se stočím na  Oslo s  cílem 
letos dojít do Trodenheimu. 
Z  jednotlivých etap se chcete vracet zpět 
domů. Pro někoho to zní určitě jako sen. Jakým 
způsobem je financovatelný?
Způsob financování řeším průběžně. Aktuálně 
přednáším a promítám, co jsem již ušel, nabízím 
k zakoupení fotografie a fotografická plátna, neb 
se mi podařilo udělat pár pěkných záběrů. Též 
jsem vydal druhou básnickou sbírečku SEDM-
PANY. Dále hledám sponzory, kteří se rozhodnou 
podpořit tento neobvyklý projekt. Jinak cesta jako 
samotná není až tolik finančně náročná. Největší 
náklady budou spojené s  technikou, vybavením 
a návraty domů. 
Děkuji za rozhovor.

Ing. Kateřina Sekyrková
Rozhovor byl redakčně krácen, jeho celé znění 
včetně soutěže najdete na webu města 
www.dvurkralove.cz – Volný čas/Turistika

řádková inzerce:

Personální výběrová řízení
Město Dvůr Králové nad Labem se sídlem 
T. G. Masaryka čp. 38, 544 17  Dvůr Králové 
nad Labem, zastoupené Ing. Ondřejem 
Kudrnáčem, tajemníkem MěÚ, vyhlašuje 
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů výběrová řízení 
- na obsazení funkce vedoucího odboru  
 ROZVOJE, INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU, 
- na obsazení funkce vedoucího odboru  
 EKONOMIKY MAJETKU MĚSTA.
Místo výkonu práce: Dvůr Králové n. L.  
Platová třída: 11. třída
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
Termín nástupu: 01.06.2014  
 případně dle dohody
Podrobnější údaje o výběrových řízeních 
naleznete na webových stránkách města 
www.mudk.cz.

ZOO Dvůr Králové –  
akce v květnu 
Nově zrekonstruo-
vaný přednáškový 
sál nad Zooshopem 
se změnil v  africké 
obydlí – Galerii Tengenenge. Od 24. dubna 
je v  této galerii otevřena výstava obrázků 
X. ročníku výtvarné soutěže „Zvíře není 
věc“, kterou vyhlašuje Hankův dům (MKZ) 
ve Dvoře Králové. 
Nejvýznamnější výstavou, která zde letos 
proběhne, bude „Pocta amatérskému pří-
rodovědci“ věnovaná Jiřímu Winterovi 
Nepraktovi k  jeho nedožitým 90. naroze-
ninám. Vystaveny budou tisky s  motivy 
zvířat, listy oblíbeného komiksu z pravěku 
Sek a  Zula a  soubor originálních kreseb. 
Výstava bude zahájena 31. května, v  den 
oslav 25. výročí otevření Safari Josefa 
Vágnera. 
První máj bude v zoo ve znamení Afrického 
polibku a  odpoledne vystoupí dechová 
skupina Banda di Feste. V  sobotu 17. 
května pokřtí Věra Martinová a  její sestra 
Lenka Slavíková mládě žirafy a slavnostně 
se otevře nový výběh pro želvy obrovské. 
V  neděli 25. května proběhne již tradiční 
Den s KRNAPem, plný soutěží a poznávání. 

Jana Myslivečková 
tisková mluvčí

Petr Hirsch – P o U t N í K ze Dvora Králové

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

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
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Vážení dvoráci a  obyvatelé okolních obcí. Dovolujeme si Vás infor-
movat. Prostor mezi kostelem sv. Jana Křtitele a farou ve Dvoře Králové již 
není prázdným místem. V bývalé hasičárně již druhým rokem funguje firma 
zabývající se prodejem a poradenstvím v oblasti bydlení.  V sortimentu mají 
kvalitní matrace na míru, masivní nábytek, postele, rošty a vše co se 
týče zdravého spaní od předních českých výrobců.  Ve vzorkové prodejně 
najdete také dveře – interiérové, bytové i vchodové. Pokud Vám dosloužila 
kuchyňská linka i  tu Vám vyrobí na  míru. Jestliže Vás trápí slunce nebo 
hmyz, pomohou i s tím. Mají široký výběr žaluzií, rolet a sítí proti hmyzu. 
Dále nabízejí kvalitní laminátové podlahy, PVc, vinyl a  koberce. Zamě-
ření, dopravu zboží a odvoz starého poskytují zdarma. Navštivte bývalou 
hasičárnu ve  Dvoře Králové nad Labem a  přesvědčte se. Otevřeno mají 
pondělí–pátek  9–17 hod., v sobotu od 9–11:30 hod. Tel.: 606 678 343
www.prodobrounoc.cz
Po předložení tohoto článku můžete uplatnit KUPÓN – 10% sleva na veškerý sortiment.

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí k pronájmu tyto volné bytové 
jednotky formou obálkové metody (více info na úřední desce):
– byt č. 53 v č. p. 2904 v ul. Eduarda Zbroje, rozloha bytu: 35,90 m2, mini-
mální nájemné 2.262  Kč/měsíc. Žádost podávejte do do 23.05.2014.
–  byt č. 32 v č. p. 950 v ul. Boženy Němcové, rozloha bytu: 36,97 m2,,  mini-
mální nájemné 2.077  Kč/měsíc. Žádost podávejte do do 09.05.2014.
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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: 899.000 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: 1.499.000 Kč

Zahrada s chatou v Libotově u DK. 
Chata disp. menší 4+1,výměra pozem-
ku 947 m2. Okr. dřeviny, keře, venk.
krb, posezení, vhodné k rekreraci.     
Tu4001s. CENA: 369.000 Kč 

Prodej dvougeneračního RD ve Dvo-
ře Král.–Podharť, 4+1, 3+1, dílna, 
kryté stání pro 2 auta, po kompl.
vnitřní rekonstrukci, poz. 593 m2.     
DK3039S.CENA:2.490.000 Kč

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: 980.000 Kč 

Rodinný dům 5+1 v B. Třemešné, 
výb. stav, po rekonstrukci, 599 
m2,pergola,bazén, stání pro 3 
auta, pod lesem, doporučujeme!  
TU4019S.CENA: 2.550.000 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: 3.799.000 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, 1.p., 
Dvůr Králové n.L., prostorný, 64 
m2. Udržovaný stav, nova okna, 
nízké provozní náklady, centrum.   
DK4022S.  CENA: 800.000 Kč

Prodej zděného bytu 1+1 ve Dvoře 
Králové n.L., plocha 49 m2, 1.p., 
nová okna, dobrý stav, lok. ná-
břeží, vč. linky, OV, ihned volné.  
DK4023S. CENA: 550.000 Kč 

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072
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Znáte své město?
Minulá soutěž
Otázka minulého kola byla mířena na  znalosti 
a  možná ještě i  osobní zkušenosti starší gene-
race – přeci jen salóny doby R. A. Dvorského je 
pro dnešní mladé lidi těžké vyjmenovat a zcela 
nemožné si osobně vybavit. Každopádně 
jméno salónu Hany Podolské, odkud byly šaty 
v  minulém čísle NKR, bylo ve  své době vyhlá-
šené – modely si v  tomto salónu nechávaly šít 
slavné herečky a dámy z vyšší společnosti.
Vylosovanou výherkyní drobné ceny z  měst-
ského informačního centra se stala Františka 
Náhlovská z  ulice Bratří Čapků. Gratulujeme 
a  děkujeme všem za  zaslané odpovědi a  pří-
padné komentáře k tomuto salónu.

Nová soutěžní otázka
Na náměstí TGM se vrátila tradice pořádání trhů, 
tentokráte pod názvem farmářské. Původně 
jsem tedy otázku v  tomto čísle chtěla zaměřit 
na  historii farmářských i  výstavních trhů, nebo 
ještě starších trhů „výročných“ a týdenních, kdy 
mě velice zaujaly fotografie ve sbírkách muzea. 
Při jejich časovém třídění a pročítání popisů mě 
však překvapila různá jména pro dnešní náměstí 
T. G. Masaryka.

Dokázali byste vyjmenovat, jak se v čase měnila 
jména pro královédvorské hlavní náměstí  
v průběhu 20. století?

Těšíme se na výsledky vašeho badatelského úsilí 
a  věříme, že právě zde zveřejněné historické 
fotografie z  místních trhů vás budou motivo-
vat k  sepsání vašich osobních či z  generace 
na  generaci předávaných příběhů z  trhů pořá-
daných v našem městě.

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

Ing. Kateřina Sekyrková
 šéfredaktorka

Sepište oficální názvy královédvorského centrálního náměstí tak, jak se měnili v průběhu 20. st.

Jméno a příjmení:       

Ulice, č. p.:           Tel.:     

Souhlasím se zveřejněním svého jména v případě výhry:  ANO  NE

Společenská rubrika
Noví občánci města
V  březnu 2014 se narodilo v  našem městě  
14 občánků – 4 chlapci a 10 děvčat.
Dne 18. března 2014 se v Hradci Králové narodila 
Valérie Maternová.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci březnu zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 23 lidí, z toho bylo 12 dvorských občanů 
– 3 muži a 9  žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V  měsíci březnu uzavřeli ve  Dvoře Králové nad 
Labem manželství tito snoubenci:
Dominik Jurtinus a Jana Vokolková – 28.03.2014

Jubilea a vítání občánků
Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili při životních jubileích v  březnu  
27 občanů s  gratulací a  kytičkou. V  tomto 
období oslavilo 5 manželských párů stříbrnou 
svatbu a 6 párů zlatou svatbu. 

Poděkování

Bylinková zahrada i letos
Již v polovině dubna se otevřela brána ukázkové 
Bylinkové zahrady Josefa Kamela při Domově sv. 
Josefa v Žirči. Od jara do podzimu si zde můžete 
prohlédnout ty nejznámější i  méně známé 
byliny, dozvědět se o  podmínkách pěstování, 
léčivých účincích i  způsobu užití. Většina bylin, 
letničky, trvalky i pokojové květiny jsou i k pro-
deji. Zahrada má otevřeno pondělí–pátek 8–17 
hod., v  sobotu 8–12 hod. Přijďte se podívat, 
zahrada mění svou tvář každým dnem!

Na  Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 11 
novorozených občánků našeho města.

Bc. Lenka Kumprechtová,  
 předsedkyně KPOZ

Pozvánka
na setkání bývalých zaměstnanců firmy Dietfurt, 
s. r. o., které se bude konat 24. května od 18:00 
hodin v  suterénu restaurace Starý pivovar . 
Prosím o  šíření pozvánky, ať se nás sejde co 
nejvíce. Účast opět přislíbil pan Simoni. Prosím 
potvrďte účast na e-mail: vesela.sraz@seznam.cz.

Vzpomínáme
Dne 13. května vzpomeneme rok od úmrtí pana 
Zdeňka Brdičky. Všichni, kdo jste jej znali, vzpo-
meňte s námi.

manželka Miluška, dcera Renata a vnoučata

Blahopřání
Dne 10. května 2014 se dožívá významného 
životního jubilea paní učitelka Mgr. Helena Hro-
chová. Za její celoživotní nadšení a obětavost jí 
přejeme hodně pohody, spokojenosti a zdraví. 

kolegové a bývalí žáci 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem 
v Domově sv. Josefa v Žirči, protože nám pomohli 
s  nelehkou životní situací, kdy si naše maminka 
v  89 letech zlomila nohu v  krčku a  i  přes využí-
vání veškeré možné pomoci Pečovatelské služby 
Jaroměř jsme byli po pár měsících střídání se u ní 
v bytě na pokraji fyzických i duševních sil. Možnost 
využít pro babičku krátkodobé pobyty ve zmiňo-
vaném zařízení nám velmi pomohla, abychom 
si odpočinuli. Navíc tento pobyt umožnil, aby se 
babičce řádně uzdravila poraněná noha. 

Luisa Kalhousová, Jaroměř
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Královédvorská SŠiS 
na barmanské soutěži v itálii
Žáci oboru Hotelnictví střední školy infor-
matiky a služeb (SŠIS) se ve dnech 17.–18. 
února 2014 zúčastnili barmanské soutěže 
v  Itálii. Spřátelená škola v  městě Como 
je vyzvala k  barmanskému klání. Posíleni 
úspěchem z barmanské soutěže ve sloven-
ském Prešově vyrazilo družstvo ve složení 
Lucie Šteruská (4. A), Petr Pavlišta (4. A) 
a Pavel Purm (2. A) v doprovodu  Mgr. Jany 
Řezaninové a Mgr. Rudolfa Reila na cestu.
Žáci měli možnost prohlédnout si novou, 
moderní školu, v níž se neučí pouze hotel-
níci, ale také kosmetičky a kadeřnice.
Soutěž byla značně náročná, neboť sou-
těžící museli připravit v  limitu 10 minut 
svůj vymyšlený nápoj (soft drink)  a  koktejl, 
který si před svým vystoupením vylosovali 
(IBA drink). Právě v kategorii IBA drink zís-
kala naše žákyně Lucie Šteruská báječné  
3. místo a stala se tak hvězdou naší výpravy. 
Soutěže se účastnilo celkem 40 žáků z ital-
ských škol celého regionu Lombardie. 
Všem našim žákům se dařilo a byli oceněni 
věcnými cenami. Doufáme, že spolupráce 
se školou Como bude i nadále pokračovat.

Pavel Purm 
žák SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Obrovský úspěch ZŠ Schulzovy 
sady v německém jazyce
Dne 16. dubna 2014 se žák naší školy 
Daniel Potocký z 8. A zúčastnil celorepubli-
kového finále v přednesu čteného němec-
kého textu v  literární soutěži zvané BÜ-
CHERWURM 2014 (Knihomol 2014). Daniel, 
stejně jako i ostatní, četl úryvek z vybrané 
kapitoly knihy německého autora A. Stein-
hofla „Rico, Oskar und die Tieferschatten“. 
Hlavním kritériem hodnocení byl bez-
chybný fonetický přednes, technika čtení 
v cizím jazyce, výraz a jistý „herecký“ výkon. 
Toto vše zvládl a v kategorii základní škola 
si „vyčetl“ své krásné republikové 1. místo!
Jako odměnu – kromě diplomu a  knihy 
v  německém originále – přivezl spolužá-
kům ohromnou perníkovou knihu.
Vielen Dank, lieber Daniel!

Mgr. Lada Marksová

Světový den autismu 
V  naší žluté třídě na odloučeném pracovišti 
Základní školy speciální a  praktické školy 
Diakonie ČCE Vrchlabí se snažíme žáčky učit 
empatii k ostatním. Proto jsme se 2. dubna 
všichni oblékli do modrých barev a tím pod-
pořili Světový den autismu. Jeho cílem je 
upozornit na autismus jako na celosvětový 
problém. Aktivity konané u příležitosti Svě-
tového dne autismu pomohou zvýšit a roz-
vinout světovou obeznámenost s autismem 
a poskytnou informace týkající se důležitosti 
včasné diagnózy a rané intervence. Součástí 
osvětových akcí u  příležitosti tohoto dne 
je i  upozornění na  nadání a  dovednosti 
lidí s  autismem a  je dnem, kdy jsou osoby 
s  autismem vřele vítány a  zahrnovány 
do společenských událostí po celé planetě. 
Modrým dnem jsme si nejen zpestřili výuku, 
ale také si užili plno legrace. 

Mgr. Ivana Venzarová
Základní škola speciální a praktická škola 

Diakonie ČCE Vrchlabí

Nemocnice pro medvídky v MŠ Verdek
Stává se vám, že vaše dítě pláče u  lékaře, že 
k  němu jde s  obavami, se strachem a  nedůvě-
rou? Bojí se vaše dítě bílých plášťů, má potíže 
s komunikací s  lékařem? Toto vše má pomáhat 
odstranit projekt Nemocnice pro medvídky 
pod záštitou IFMSA – International Federation 
of Medical Students Associations (Mezinárodní 
federace asociací studentů medicíny).
V pátek 4. dubna k nám do školky zavítaly stu-
dentky pražské 2. lékařské fakulty, které školku 
ve  Verdeku proměnily v  kliniku pro plyšové 
medvídky, se kterými děti ráno přišly do školky. 
Po seznámení a úvodním povídání děti se svými 
mazlíčky navštívily „praktickou lékařku“, která 
s  dětmi vedla rozhovor, zjistila anamnézu, pro-
vedla základní vyšetření, v  případě nutnosti 
rentgen. Po  té vypsala doporučení k „odborné 
lékařce“. Dětská koupelna se změnila na „ope-
rační sál“, kde děti v  lékařských ochranných 
oděvech asistovaly při operacích a  ošetřeních 
medvídků. Studentky při léčbě kladly důraz 
na zdravou výživu, dostatek pohybu a na zásady 

bezpečného chování při hrách a  pohybu 
na komunikacích.
Děti program nebraly na  lehkou váhu, svědo-
mitě čekaly v  čekárnách, až na  ně přijde řada, 
s „lékařkami“ komunikovaly o zdravotním stavu 
svých medvídků a  pomáhaly léčit. Samy děti 
zhodnotily program takto. Adélka: „Já jsem 
ráda, že jsou naši medvídci zdraví, že se jim nic 
nestalo a jsem ráda, že se vyléčili“. „Mně se nej-
víc líbilo na  operačním sále, jak jsme měly ten 
oblek, “ zhodnotila Anežka. „Mně se nejvíc líbilo 
po  skončení prohlížení těch obrázků (rentge-
nových snímků), viděl jsem tam žebra, pánev, 
lebku…, “ dodal Dan.
Naše poděkování patří studentkám Anetě a Kris-
týně, že si na  nás ve  svém nabitém programu 
našly čas, federaci IFMSA, že takový pěkný pro-
gram vznikl a rodičům našich dětí, kteří do pro-
jektu přispěli nepotřebnými autolékárničkami, 
obvazovým materiálem apod.

Bc. Jana Tremerová
MŠ Verdek

Na  základě grantu z  MŠMT, který naše škola 
obdržela, jsme my, žáci 9. třídy ZŠ Podharť,  
uskutečnili výlet do  Prahy za  účelem návštěvy 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a hrobky 
českých králů ve Svatovítské katedrále na třetím 
nádvoří Pražského hradu. 
V pátek, 4. 4. 2014 v 8:00 hod. ráno, jsme auto-
busem od školy odjeli. Po příjezdu do Prahy nás 
autobus vysadil na Černém mostě a odtud jsme 
metrem pokračovali nejprve na  stanici Můstek 
a  z  ní pak na  stanici Malostranská. Naše cesta 
následovala Malou Stranou okolo Senátu až 
na Malostranské náměstí, kde se nachází paláce 
Poslanecké sněmovny, náš první cíl. Na podloubí 
jsme našli informační středisko a  prohlídka 
mohla začít. V  úvodu jsme zhlédli krátký film 
o  historii českého parlamentarismu, prošli bez-
pečnostním zařízením (podobně jako na  letišti) 
a  následovali paní průvodkyni, která nás budo-
vami provázela. Přes první palác, Palác Smiřic-
kých, jsme ‚tunelem‘ mezi budovami pokračovali 
do Paláce Thunovského, kde začala velmi pěkná 
a  podrobná prohlídka s  obsáhlým výkladem. 
Jako bonus nám byly zpřístupněny i poslanecké 
toalety, kde nás nejvíce fascinoval čistič na leštění 
bot, který jsme bez váhání vyzkoušeli. Poté jsme 

došli až k terase a klavíru skrze známé i neznámé 
kuloáry. Na závěr nás čekal zřejmý cíl – návštěva 
jednacího sálu PS. Bohužel, přístup jsme měli 
umožněn pouze na galerii. Zde nám byla vysvět-
lena nejrůznější fakta a  zajímavosti a  byli jsme 
celkem podrobně seznámeni s životem poslance.
Po opuštění Sněmovny naše cesta pokračovala 
směrem na Hrad do katedrály sv. Víta, kde jsme 
– jako jedni z mála – měli možnost nahlédnout 
do  podzemí k  hrobkám významných českých 
panovníků (Karel IV.,...).  
Hned nato jsme Nerudovou ulicí sešli zpět 
ke  Sněmovně, kde jsme dostali rozchod s  tím, 
že sraz je na  druhém konci Karlova mostu. 
Nikdo se neztratil a  všichni jsme se v  pořádku 
shledali. V  15:00 hod. jsme stihli Orloj a  hned 
po  něm jsme ze stanice metra Můstek odjeli 
zpět na Černý most, kde na nás čekal autobus, 
kterým jsme odjeli zpátky ke škole.
Celý výlet se velmi vydařil, počasí nám přálo 
a  nikdo z  nás se nikde neztratil. Nabyli jsme 
nových vědomostí a  přesto, že to byl jeden 
z  našich posledních společných výletů, byl 
super. 

Aneta Baudyšová
 žákyně 9. třídy

Návštěva Poslanecké sněmovny 
a hrobky českých králů

Přijímací řízení na královédvorském gymnáziu
V době vydání tohoto čísla NKR bude skončeno 
první kolo přijímacího řízení. Do něho se na naše 
gymnázium přihlásilo 53 uchazečů o  čtyřleté 
studium a  25 o  šestileté studium. Vzhledem 
k tomu, že žáci 9. tříd ZŠ podávají obvykle dvě 
přihlášky, lze podle zkušeností z  minulých let 
tvrdit, že se k  nám dostanou prakticky všichni 
zájemci o  čtyřleté studium, pokud vykonají 
úspěšně přijímací testy. Letos to budou testy 
z obecných studijních předpokladů a testy z čes-
kého jazyka od  společnosti Scio, zatímco žáky 
7. tříd ZŠ čeká jen z  test obecných studijních 
předpokladů. Protože mezi třiceti přijatými žáky  
z 9. tříd bude řada z okolních měst (Jaroměř, Trut-
nov), kteří asi dají přednost studiu v místě svého 

bydliště, uvolní se po nich místa, na něž mohou 
být ihned přijati ti, kteří dostali sice negativní 
rozhodnutí, ale podali odvolání proti nepřijetí 
ke  studiu. Je dokonce možné, že bude vyhlá-
šeno další kolo přijímacího řízení, do  něhož se 
mohou přihlásit i ti, kteří v prvním kole nezvládli 
přijímací testy. Druhé kolo přijímacího řízení 
bude určitě vyhlášeno do  šestiletého studia. 
Přihlášky budeme přijímat do 9. května 2014.
Gymnázium zve všechny, kteří se chtějí  
10. května připojit k  „férové snídani“ , 
na zahradu gymnázia od 9:00 hod. Více najdete 
na webu školy – www.gym-dk.cz.

RNDr. Vladimír Hušek
 zástupce ředitele
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SKAUTSKÉ STŘeDiSKO HLáSÍ:
V  sobotu 29.03.2014 se 
konala celosvětová akce 
Ukliďme svět! Akci pořá-
dala  Česká společnost 
ornitologická v  okolí  
Poklasného  mlýna v Jaro-
měři-Josefově v  Ptačím 
parku Josefovské louky. 
Této akce se zúčastnili i  členové našeho 
skautského střediska Zvičina. Zde se 
sešlo asi 50 lidí, kteří v  této lokalitě sbírali 
odpadky. My jsme měli za  úkol vyčistit 
ptačí budky před letošním hnízdění ptáků. 
Také jsme si poslechli povídání o ochraně 
životního prostředí a  prohlédli si naživo 
čápa a  krahujce. V  poledne jsme si opekli 
buřty a  odpoledne naše pracovní činnost 
skončila a  my se vrátili domů s  dobrým 
pocitem, že jsme pomohli užitečné věci.
Naše skautské středisko Zvičina je v  plné 
přípravě základního kola Závodu vlčat 
a  světlušek, kterého se zúčastní okolo  
120 dětí z  okolních skautských středisek. 
Tento závod se uskuteční v sobotu 10. května.  

Ing. Martin Stránský

Také rodiče se u nás učí  –
porozumět handicapu  
svých dětí
V  naší Základní škole a  Praktické škole 
v  Přemyslově ulici ve  Dvoře Králové nad 
Labem jsme letos otevřeli třídu pro žáky 
s  vývojovými poruchami učení. Snažíme 
se tak pomoci nejen dětem, které se 
na  základní škole zbytečně trápí, ale také 
jejich rodičům, jejichž postoje k  přesunu 
do jiné školy jsou zpočátku rozdílné. 
Zvláště matky vycítí u  svých dětí, že není 
něco v  pořádku. Někteří rodiče se snaží 
zastírat nastalý problém a  brání se vyšet-
ření v  poradnách. Učitelé tak musí často 
nejdříve přesvědčit rodiče o tom, že vyšet-
ření poradnou není namířeno proti rodi-
čům, ale pomůže rodičům i  jejich dětem. 
Učitel podle výsledné zprávy z  poradny 
vypracuje individuální plán pro žáka 
a navrhne formy reedukace. Nejdůležitější 
ze strany rodičů je tak přijetí takto handi-
capovaného dítěte rodinou a pomoci mu.
V naší speciální třídě pro děti s vývojovými 
poruchami (nejčastěji ADHD a  specifické 
poruchy učení) se žáci vzdělávají formou 
skupinové integrace. Třída je složena ze 
sedmi žáků různých ročníků. Dětem je 
věnována v hodinách individuální péče. 
V  rámci vyhodnocení úspěšnosti prvního 
pilotního ročníku, jsem si dovolila oslo-
vit rodiče těchto našich žáků. Oslovení 
proběhlo formou dotazníkového šetření 
založeného na  jednoduchých otázkách. 
Nejvíce rodičů se shodlo u tvrzení, že sku-
pinová integrace je pro děti dobrá a  při-
spívá ke zklidnění situace v  rodině. Druhé 
tvrzení potvrdilo odvedenou velkou práci 
jak učitelů, tak i dětí v rámci reedukací, což 
se projevilo dobrými výsledky. 
Děkujeme rodičům „našich“ dětí, že věno-
vali čas na vyplnění dotazníkového šetření. 
Výsledky tohoto šetření nás však zavazují 
k  další systematické práci.  Naše motto: 
„Nehledejme u žáků to, co neumí, ale pod-
pořme je v  tom, co ovládají a  dostatečně 
znají.“ 

Mgr. Lenka Podrazilová

Jdeme přírodní cestičkou, s naší vílou Lipničkou

Taneční soutěž Dvorská Jednička 2014

Zahrada při naší mateřské škole je rozlehlá 
a nabízí krásné prostory pro aktivní, klidové i vzdě-
lávací činnosti předškolních dětí. Avšak pouze pro-
story nejsou nic, když na nich dětem schází veškeré 
vhodné vybavení. Průlezky jsou postupně vyřazo-
vány z  provozu (revize je doporučuje likvidovat), 
skluzavka je zastaralá a renovace je nerentabilní, 
schází záhonky na pěstování zeleniny i okrasných 
rostlin apod.

Tak jsme přemýšleli, co všechno je třeba pořídit. 
Když jsme se začali rozhlížet, zaujaly nás a přímo 
nadchly nás prvky tzv. „přírodní zahrady“. Všechny 
prvky této zahrady plně korespondují s  naším 
školním EVVO programem, a tak jsme začali hle-
dat cesty, jak je pořídit na naší školní zahradě.
Vše se sešlo nečekaně a  nejlépe jak mohlo 
– Královéhradecký kraj, odbor životního pro-
středí právě vyhlásil grant podporující naše 
záměry. Ke spolupráci se svolila jedna z  „našich 

maminek“ Ing.  arch. Kateřina Sedláčková 
a  naprojektovala nám zahradu i  se všemi námi 
vybranými prvky. Žádost o grant ještě podpořil 
pan Ing.  Dušan Sedláček, který nejen pomohl 
s  rozpočtem, ale osobně žádost na  kraj dovezl 
a přednesl naše záměry přímo na odboru život-
ního prostředí.
Spoustu prvků lze vytvářet svépomocí i v rámci 
programu MŠ, a  tak jsme, zatím bez ohledu 
na výsledek žádosti, s dětmi vyrobili první „vlaš-
tovky“ přírodní zahrady – domeček pro včely 
samotářky a boudičku pro čmeláky. Do našeho 
projektu „Jdeme přírodní cestičkou, s  naší vílou 
Lipničkou“ se pokusíme plně zapojit i rodiče dětí 
a všechny nadšence, kteří projeví zájem. Chceme 
pro naše děti zahradu, která jim přiblíží přírodu 
natolik, aby ji přijaly jako svou neodmyslitelnou 
součást a  v  budoucnosti o  ni dokázaly pečovat 
a chránit ji se vším, co k tomu náleží!

Mgr. Tereza Pacáková, vedoucí učitelka MŠ Lipnice

Již podesáté se o  druhém dubnovém víkendu 
sjeli do Hankova domu tanečníci z různých koutů 
České republiky, aby zde poměřili síly v  taneč-
ních formacích i  sólových choreografiích. Téměř 
osm set diváků přišlo zhlédnout 160 soutěžních 
představení.  

Odborná porota hodnotila vystoupení 
od  nejmenších dětí až po  choreografie dospě-
lých tanečníků a  soutěžilo se opět v  různých 
formách tance. Sobotní dopoledne patřilo ori-
entálním tancům, odpoledne se představily 
týmy mažoretek a  cheerleaders. Neděle byla 
ve  znamení tanečních stylů street dance, hip 
hop, disco dance, show a dalších.
Přes třináct set dětí a  mládeže přijelo soutěžit 
o co nejlepší umístění ve své kategorii a porota 
skutečně neměla jednoduchou práci. Všem, kteří 
vybojovali první příčky a ze soutěže si kromě cen 

odváželi zejména pocit vítězství, upřímně gratu-
lujeme a ostatním přejeme, aby jim tanec přiná-
šel i nadále hlavně radost z pohybu.
Nemohu samozřejmě zapomenout na poděko-
vání všem, bez kterých by nebylo možné akci, 
jakou Dvorská Jednička je, zorganizovat. Moc 
děkujeme paní ředitelce Čermákové a kolektivu 
Hankova domu a  také dvorskému gymnáziu 
za poskytnutí prostor. Za věcné ceny pro sólová 
vystoupení patří naše díky městu Dvůr Králové 
nad Labem a společnosti Carla, s. r. o. Za finanční 
podporu děkujeme Ministerstvu kultury a  Krá-
lovéhradeckému kraji. Rovněž děkujeme ZOO 
Dvůr Králové, a. s., která pro taneční kolektivy 
poskytla slevu na vstupném. Největší díky patří 
všem pomocníkům, kteří obětovali svůj volný 
čas a pomáhali jak s přípravou, tak se samotnou 
organizací soutěže.

Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička

Škola – základ života. Věta, která svým významem 
přežívá již několik generací, ale v  poslední době 
spíše živoří. Děti nejsou tolik dychtivé po  novém 
vědění, z  úst učitele neslyší tolik překvapivých 
informací, protože si vše mohou vyhledat na inter-
netu. Dnešní pedagog se snaží žáka hlavně něco 
naučit a vybavit ho na další cestu životem.

Úkolem nás, pedagogů 1. stupně, je navázat 
na  předškolní vzdělávání a  s  každým žákem 
podle jeho individuálních schopností pracovat. 
Dát dětem onen pověstný ,,základ“ je pro nás 
samozřejmostí. Snažíme se však věnovat i aktivi-
tám, které žákům život na škole obohatí.
Spolupracujeme s organizacemi, jimž na dětech 
také záleží. Navštěvujeme městskou knihovnu 
Slavoj, chodíme do  městského muzea. Bohatý 
výběr akcí nabízí i DDM Jednička. Právě ona je 
organizátorem tradičního ,,Klání malých ško-
láků“ – vědomostní soutěže prověřující zna-
losti, ale i  zručnost a  pohotovost členů družs-
tev jednotlivých královédvorských škol. Zde se 
můžeme letos pochlubit prvenstvím zásluhou 
týmu  ve  složení: M. Matoušová, M. Vaněk,  
M. Humlová, F. Reil, Z. Merhulíková.
Celým školním rokem nás také provází projekt 

dopravní výchovy ,,Už se nebojíme!“ , na  němž  
spolupracují třídy naší školy s Policií ČR.  
Nezahálí ani recitace a  zpěv. Po  bojích ve  škol-
ních kolech zamířili ti nejlepší do  kol okresních 
v  Trutnově. Tady se dařilo hlavně zpěvákům. 
Mezi nejmladšími si vyzpíval 3. místo prvňáček  
L. Hajnyš a v 1. kategorii zvítězil A. Horáček (3. A.) 
I  ve  sportu jsme pilní. Chlapecké družstvo 
mladších žáků zazářilo na  florbalovém turnaji 
Eldorádo Cup. Skončilo na  2. místě a  J. Lang-
paul (2. B) se stal nejlepším střelcem turnaje. 
Žákům  4. a  5. třídy se na  florbalovém poli 
také dařilo. V  tomtéž turnaji obsadili 3. místo 
(ještě se spolužáky ze 6. třídy). Nejlepším střel-
cem turnaje byl M. Havran (třída 5. A). Veliký 
úspěch slavili mladí florbalisté v  krajském kole 
Školního poháru České pojišťovny. Stáli na nej-
vyšším stupni a vybojovali si postup na repub-
likové finále v  Olomouci, kde obsadili 7. místo 
(P. Straka, T. Hynek, F. Reil, V. Podzimek, J. Háze,  
J. Mistr, M. Havran, D. Knutson, D. Fiedor). 
Chceme, aby byly děti na naší škole spokojené, 
ale také aby si z  ní odnášely znalosti, základy 
slušného chování a  úcty k  okolí.  Takže – zase 
zpátky do lavic!  

vyučující I. stupně ZŠ Strž

Ve Strži se nenudíme
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Tři akce naráz zahájí sezónu 
v Podkrkonoší. Stihnete 
všechny.
Letní turistickou sezónu v  Podkrkonoší 
společně zahájí v sobotu 3. května hned 
tři akce v  okolí Dvora Králové. Vítání jara 
na  vrcholu Zvičiny, Festival regionálních 
produktů v Hotelu pod Zvičinou i slavnosti 
Májového vína v  Kuksu stihnete během 
jediného dne díky zvláštní autobusové 
lince i historickému vlaku.
Na vrcholu Zvičiny přivítá jaro živá hudba, 
soutěže pro děti, ukázky dravců a  jízdy 
na ponících, Festival regionálních produktů 
v  hotelu Pod Zvičinou láká na  program 
pro děti, pátrací hru pro celou rodinu nebo 
jarmark. Kulinářské speciality Podkrkonoší 
zde nejen ochutnáte, ale nučíte se je i vařit. 
Odpoledne zakončí slavnosti Májového 
vína v  Kuksu ochutnávkami výstavních 
vín, komentované prohlídky kukského 
vinohradu a pochůzková degustace. 
Mezi Kuksem, Dvorem Králové a  Zvičinou 
bude celý den jezdit zvláštní autobusová 
linka pro přepravu jízdních kol a  na  trať 
z Hradce Králové do Bílé Třemešné vyjede 
i historický motorový vlak. Jízdní řády jsou 
na  plakátech a  na  www.dvurkralove.cz  –
Volný čas / turistika.

Jubilejní 30. ročník Běhu safari
V  sobotu 12. dubna byl odstartován již  
30. ročník tradičního silničního Běhu safari, 
který pořádá oddíl atletiky TJ Dvůr Králové 
nad Labem. Záštitu na závodem měla ZOO 
Dvůr Králové, která věnovala hlavní ceny. 
První ročník Běhu safari odstartoval 
Ing.  Josef Vágner, protože zoo byla 
od  začátku příznivcem a  propagátorem 
tohoto závodu. Letošní jubilejní 30. ročník 
symbolicky odstartovala jeho dcera Lenka 
Vágnerová. Závod proběhl za krásného jar-
ního počasí a potvrdilo se, že zkrácení trati 
na  10,8 km se vyplatilo. Na  start se posta-
vilo celkem 66 mužů a 22 žen. Závod měl 
i  zahraniční účast 5 závodníků z  polského 
Walbřichu a  jednoho z  Wroclavi. Součástí 
Běhu safari byly také vložené závody 
starších a  mladších žáků a  žákyň na  1000 
a 2000 m.
Vítězem v  kategorií mužů se stal dvojná-
sobný vítěz z  předchozích ročníků Ondřej 
Fejfar (AK Kroměříž) časem 35:13,0 min. 
a  v  kategorii žen čtyřnásobná vítězka 
z minulých let Táňa Metelková (Sokol Hra-
dec Králové) časem 39:40,0 min.
 Žákovské závody starších žáků na  2000 m 
vyhrál Martin Tomíček (TJ Dvůr Králové 
n. L.) 7:41,6 min. Mladší žáky na  1000 m 
Jan Zivr (TJ Dvůr Králové n. L.) 3:45,8 min. 
a  mladší žákyně na  1000 m Adéla Barvín-
ková (SK Dolar Hajnice) 3:50,3. 

Václav Bartoška
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Březen – 13 medailí vezem
V  průběhu března královédvorští karatisté vybo-
jovali celkem 13 medailí na  dvou soutěžích zcela 
rozdílného charakteru. Jedna soutěž s  poetic-
kým názvem Letohradský jelínek byla určena pro 
začínající děti do  15 let a  jako protiklad druhá, 
vrcholná soutěž dospělých – mistrovství ČR.

Letohradského jelínka (22.03.2014) se zúčast-
nilo 7 královédvorských elévů, kteří podali 
v  početné konkurenci velice solidní výkony 
a  vybojovali pro svůj klub celkem 11 medailí. 
Zlato si odvezla Olga Polášková v kategorii kata 
a  Jan Bukovský v  kumite. Trojnásobnou stříbr-
nou nadílku si vybojoval Tadeáš Moravec v kata, 
v  kumite a  jako člen družstva kumite společně 
s  Denisem Rajsnerem a  již zmíněným Honzou 
Bukovským. Svou druhou medaili, tentokrát 
bronzovou vybojoval D. Rajsner v  kumite jed-
notlivců. Po  jedné bronzové medaili si odvezli 
Matyáš Moravec, Patrik Brentner a Tereza Klime-
šová. Velký dík patří manželům Heilovým, kteří 
se o  drobotinu starali v  průběhu celé soutěže, 
vzhledem k tomu, že Petr Kocmánek tuto soutěž 

řídil za  sportovně technický úsek a  Miroslav 
Šlosser působil jako člen rozhodcovského sboru.
Na  mistrovství republiky dospělých, které se 
konalo o týden později v Ústí nad Labem, odjeli 
závodit 4 z  6 nominovaných závodníků – Mar-
tina Janečková, Hana Straková, Simona Šedivá 
a  závodící kouč Pavel Šimon, všichni v  kate-
gorii kumite. Martina Janečková v  kvalifikaci 
vyhrála jeden zápas, aby pak v  dalším kole 
podlehla pozdější finalistce, což jí ale zajistilo 
účast v opravných bojích o třetí místo. V zápase 
o bronz zúročila Martina své bohaté závodnické 
zkušenosti a po zásluze mohla slavit svou první 
republikovou medaili v  kategorii dospělých. 
Podobný scénář se opakoval i  v  kategorii, kde 
závodila Simona Šedivá a Hanka Straková, i když 
pouze Simona dokázala dotáhnout své snažení 
do  medailového konce a  na  Hanku tak zbyla 
nepopulární „brambora“. Všem medailistům 
z  královédvorského oddílu Karate Do  gratulu-
jeme a přejeme hodně úspěchů v dalších spor-
tovních kláních.

Petr Kocmánek, Karate Do Dvůr Králové nad Labem

Na konci března se konal přebor župy Podkrkonoš-
ské – Jiráskovy v plavání, kterého se zúčastnilo 138 
závodníků z devíti sokolských jednot župy.

V  každé kategorii měli královédvorští sokolové 
zástupce na stupních vítězů, v devíti kategoriích 
z  celkových patnácti vystoupili Dvoráci na  nej-
vyšší stupínek. Přeborníky župy se stali E. Chro-
boková, M. Kubíček, T. Mědílková, S. Rajsner,  
S. Erbenová, O. Schreiber, J. Mikyska, F. Šturm 
a  D. Hysková k  tomu přidalo ještě dvanáct 
závodníků stříbrné nebo bronzové medaile.
Začátkem dubna se zúčastnili sportovní 

gymnasté závodu v  gymnastice s  názvem 
Trautenberkův korbel, kde se podařilo vybojo-
vat zlaté medaile S. Erbenové, S. Rajsnerovi a   
O. Schreiberovi, stříbro přidal M. Kubíček a bronz 
N. Chroboková a J. Grus. Dalším důležitým závo-
dem byl župní přebor ve sportovní gymnastice 
a  šplhu pro nejmladší kategorie, kde závodilo 
20 královédvorských gymnastek a  gymnastů, 
kteří získali pro naši jednotu celkem 22 medailí 
a  sedm titulů přeborníků župy (S. Rajsner a   
A. Šturma v  obou disciplínách a  dále J. Štur-
mová, J. Jarošová a M. Kubíček).

Mgr. Pavlína Špatenková

Královédvorští sokolové vylovili medaile

Královédvorský volejbalový den
VK Tambor Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci 
s  MAS Královédvorsko pořádal 5. 4. 2014 v  rámci 
„Královédvorského volejbalového dne“ již 4. turnaj 
v minivolejbalu. 

Do  sportovní haly ZŠ Strž se sjelo neuvěři-
telných 114 děti z  širokého okolí. Celkem  
56 týmů se rozdělilo do šesti kategorií. K vidění 
byla žlutá, oranžová a červená podoba minivo-
lejbalu. Mezi zápasy si každý mohl zpříjemnit 
čekání plněním atletických disciplín, skákáním 
na trampolíně a malováním na plachtu. Kdo se 
chtěl dočasně proměnit v pohádkovou bytost či 
jinými motivy zastrašit soupeře, pro toho bylo 
nachystané oblíbené malování na obličej. Každý 
tým si zahrál minimálně 4 zápasy a obdržel slad-
kou odměnu. Ti, co se umístili na  medailových 

pozicích, si odvezli dárkové tašky a vítězové „zla-
tou“ korunku.
V  odpoledních hodinách dostála hala velké 
změny. Během chvíle se z  dětského volejba-
lového ráje stala aréna určená pro klání mezi 
dospělými volejbalisty. Sešlo se zde 42 hráčů 
a  hráček, kteří svojí působnosti spadali do  roz-
mezí rekreační až registrovaní ve  II. lize. Turnaj 
plynul až do  večerních hodin a  po  vyhlášení 
vítězů mohla přijít na  řadu „krátká“ oslava se 
závěrečným poplácáním se po zádech.
Více se dozvíte na  stránkách volejbalového 
klubu www.volejbaldvurkralove.cz.
Všem spolupořadatelům a sponzorům děkujeme 
a těšíme se na další setkání pod vysokou sítí.

Mgr. Radan Černý
 Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem
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V  rámci ojedinělého projektu etické výchovy ZŠ Podharť měli možnost žáci osmých tříd 
nahlédnout pod pokličku problematiky vybraných sociálních otázek v  našem městě. 
Vedení pečovatelské služby města připravilo pro žáky kromě besedy se seniorkou a klien-
tem azylového domu krátké workshopy a prohlídku Domu Žofie i noclehárny.

Foto: archiv pečovatelské služby

Již na tradiční taneční soutěž „Dvorská Jednička“ přijelo letos přes třináct set dětí a mlá-
deže, aby v  dvoudenním klání bojovali o  co nejlepší umístění v  různých formách tance 
– od mažoretek přes orientální tanec až k hip hopu a street dance. Výborných umístění 
dosáhly i místní taneční skupiny a kroužky (více na str. 10).  Foto: DDM Jednička

Ve  čtvrtek 28. března se konala v  penzionu Za  Vodou beseda s  paní Věrou Čáslavskou, 
kterou uspořádal generální ředitel podniku JUTA, a. s., Ing.  Jiří Hlavatý. Na  tuto besedu 
dostali pozvání zástupci škol, města i sportovních oddílů.  Foto: Mgr. Stanislav Novotný

Ve  čtvrtek 27.02.2014 zazářili studenti místního gymnázia v  krajském kole konverzační 
soutěže v  ruském jazyce. Kategorie ZŠ: B. Senetová (2. C) – 4. místo, T. Kazmirowská (2. C)  
3. místo. Kat. SŠ I: A. Odrášková (2. A) – 1. místo (na foto vpravo). Kat. SŠ II: K. Kazmirowská (4. 
C)– 4. m. a Z. Kazmirowská – na foto vlevo (6. C) –1. m. v krajském a 2. místo v kole celonárodním!  

Velikonoční atmosféra vládla v  dubnu i  v  městském muzeu, kde byla připravena veli-
konoční dílna pro školy i  veřejnost. Zpestřením dílny byla ukázka profesionální malby 
na skleněná velikonoční vajíčka ve stálé expozici vánočních ozdob. Foto: K. Sekyrková

Na náměstí TGM se také letos objevily jarní břízky, které velikonočně ozdobily děti z míst-
ních školských zařízení s pomocí svých vychovatelek a učitelek. Foto: K. Sekyrková

Královédvorští hokejoví junioři se v  ročníku 2013/2014 stali po  28 zápasech v  základní 
části a  7 zápasech play-off přeborníkem Krajské ligy juniorů Královéhradeckého kraje. 
Ve finále soutěže porazili 2:1 na zápasy HC Frýdlant.

Foto: M. Knap

V  nové galerii TENGE NENGE v místní zoo se v konalo 24. dubna 2014 předání cen vítězům 
jubilejního X. ročníku dětské výtvarné soutěže ZVÍŘE NENÍ VĚC. Všechny oceněné i  další 
vybrané práce budou vystaveny v této nové galerii do 30. května 2014.  Foto:  ZOO  Dvůr Králové


