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Pozor na vyřazení vozidla
Vyzýváme občany, aby si včas zkontrolo-
vali, zda jim nehrozí vyřazení motorového 
vozidla z  registru vzhledem ke  změnám, 
které jsou platné v registru silničních vozi-
del od  1. ledna 2015. Dokončenou regis-
traci vašeho vozidla si můžete zkontrolovat 
na www.dokonceteregistraci.cz.

Bc. Jan Sedláček
vedoucí ODP

Výluka železniční tratě Jaroměř 
– Stará Paka
Od 21. dubna do 22. června 2015 je nepře-
tržitá výluka na  železniční trati Jaroměř – 
Stará Paka. Po tuto dobu je hlavní zastávka 
vlaků ve  Dvoře Králové n. L. přesunuta 
z  vlakového na  autobusové nádraží, kde 
dojde k  dočasné změně nástupních míst 
vybraných linek (odjezdové stání výluky 
ČD na  č. 16 a  17). Autobusové linky měst-
ské i  příměstské dopravy končící běžně 
na  vlakovém nádraží budou ukončeny 
na autobusovém nádraží, kde bude zajištěn 
přestup na výlukové autobusy ČD. Zastávky 
pila a železniční stanice nebudou po dobu 
výluky obsluhovány. Výlukový jízdní řád je 
vylepený na  jednotlivých zastávkách. Více  
na  www.cd.cz ve  složce „Vlakem po  ČR – 
Jízdní řád – Traťové jízdní řády“. 

Alena Řeháková
odbor ODP

Radnice zve na setkání 
podnikatelů
Vedení města připravuje setkání podnika-
telů ze Dvora Králové nad Labem. Akce se 
uskuteční ve čtvrtek 14. května od 15 hod.  
v hotelu Safari královédvorské zoo. K účast-
níkům promluví starosta Ing.  Jan Jarolím,  
Ing. Michal Tureček (CzechInvest), Mgr. Vác-
lav Staněk (Úřad práce Trutnov) a  Lenka 
Křížová, DiS. (MAS Královédvorsko). 
Registrační e-mail zasílejte do  7. května 
na kamenikova.miroslava@mudk.cz. 
V  přihlášce uveďte jméno, název firmy 
a počet účastníků setkání. 
 Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

tisková mluvčí města

Na 8. května 2015 je plánováno odstranění most-
ního provizoria a zahájení výstavby nového mostu 
přes Hartský potok v Nedbalově ulici. 

Výstavba mostu bude spočívat v  nahrazení 
stávajícího novou železobetonovou nosnou 
konstrukcí včetně přeložky inženýrských sítí. 
Termín dokončení je plánován na 31. července. 
V  souvislosti s  výstavbou mostu je připravo-
vána demolice rohového objektu na křižovatce 
s  ulicí Vrchlického a  následná úprava přilehlé 
křižovatky, o  kterých vás budeme informovat 
v dalších číslech NKR.

Nedbalova ulice čeká na nový most

Výzva starosty města občanům
Na  základě obdržené petice se 137 podpisy, 
která požadovala přijetí protihlukové vyhlášky 
omezující používání zařízení a  přístrojů způ-
sobujících nadměrný hluk o  nedělích a  stát-
ních svátcích a  na  základě většinové domluvy 
zastupitelů, bych touto cestou chtěl apelovat 
na  dodržování a  respektování neděle jako dne 
pracovního klidu. 
Pokuste se, prosím, v  tento den zdržet hlučných 
činností (provoz travních sekaček, křovinořezů, 
cirkulárek, motorových pil, brusek apod.) nebo je 
používejte opravdu jen výjimečně a mimořádně. 
Vyspělost obyvatel obce se pozná mimo jiné také 
právě podle toho, jak její občané respektují své 
sousedy a  udržují dobré sousedské vztahy. Tím  
daleko více přispějí k poklidnému a spokojenému 
životu ve městě, než instituty restrikcí a zákazů.
I  v  případě, že neexistuje protihluková vyhláška, 
lze při porušování hlukových limitů či nočního 
klidu uplatnit vůči tomu, kdo tak činí, ustanovení 

občanského zákoníku či zákona o přestupcích. 
Navíc, pokud zaznamenáte v  blízkosti svých 
bydlišť nerespektování tohoto doporučení, 
máte možnost tuto skutečnost sdělit na  nově 
zřízenou e-mailovou schránku hluk@mudk.cz. 
Ta je přímo napojena na vedení městské policie, 
které bude podněty do ní zasílané zkoumat.
Uvědomujeme si, že pro některé občany je 
po  letitých negativních zkušenostech volání 
po  vydání protihlukové vyhlášky v  jejich očích 
jedinou legální možnou cestou k  regulování 
špatných sousedských vztahů. Pokud tedy pro-
blémy ve většině případů nezmizí, jsme připra-
veni zpracovanou vyhlášku přijmout. 
Přesto věřím, že svým jednáním každý z  nás 
dokáže najít cestu k bezproblémovému vychá-
zení se svými sousedy, pokud začne takzvaně 
opravdu „u  sebe“. Pak nebude přijetí protihlu-
kové ani žádné jiné podobné vyhlášky třeba.

Ing. Jan Jarolím
starosta města

facebook.com/ 
mestodknl

Současný stav mostu v Nedbalově ulici Foto: K. Sekyrková

Silniční doprava bude po dobu výstavby mostu 
vedena po  vyznačených objízdných trasách, 
a  to ulicemi Tyršova, Sladkovského, Fügnerova, 
Jiráskova, Nerudova a  Vrchlického. Uzavírka se 
dotkne také městské hromadné dopravy. Spoje 
k  nemocnici a  ke  hřbitovu budou zachovány, 
omezena však bude obsluha zastávek Oční škola 
a  Tyršova. Bez obsluhy bude zastávka Nedba-
lova. Podrobné informace o objízdných trasách 
a objížďkové jízdní řády na www.dvurkralove.cz. 
Pěší budou moci bezpečně přecházet po provi-
zorní lávce. 

Ing. Jaroslava Valentová
odbor RISM
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Práce zastupitelů
Od  říjnových voleb 2014 se do  dneška 
konalo 17 zasedání rady města, 3 jednání 
zastupitelstva města a také 3 pracovní jed-
nání zastupitelů. „Jednou se část pracov-
ního jednání zastupitelů konala dokonce 
přímo v areálu stávající čistírny odpadních 
vod, aby měli všichni přítomní zastupitelé 
možnost si areál na  vlastní oči nejen pro-
hlédnout, ale také se zeptat kompetentních 
pracovníků na  vše, co je zajímá. Následně 
se zastupitelé přemístili i přímo k pozemku 
na druhé straně Labe, kde byla plánována 
výstavba nové čistírny. Na  vlastní oči tak 
mohli zhlédnout všechna stavební úskalí, 
která v sobě připravovaný projekt skrýval,“ 
popsal jednání starosta Jan Jarolím.

Správa městských bytů
Za  půl roku se prodalo 6 městských bytů. 
Od  ledna 2015 byla z  prodeje získána 
částka, která nyní o  více než 2 miliony 
korun převyšuje plánovaný roční příjem 
v  rozpočtu na  rok 2015 z  prodeje měst-
ských bytů. A další volné byty se k prodeji 
nabízejí. Celkový přebytek finančních pro-
středků z  prodeje bude použit například 
na  financování rekonstrukce Valové uličky 
a  na  rekonstrukce stávajících neobsaze-
ných městských bytů, které nemají dodnes 
majitele hlavně z důvodu svého špatného 
technického stavu.

Příjem z radarů
Rozpočet města od  počátku roku 2015 
naplňuje i  příjem z  „radarů“, který každý 
měsíc významně překračuje předpoklá-
daný příjem. Vybrané prostředky budou 
sloužit jako další zdroj pro investice 
do  oprav komunikací ve  vlastnictví města 
nebo pomohou spolufinancovat výstavbu 
cyklostezky či další projekty.

Spolupráce s místní zoo
Spolupráce s  vedením ZOO Dvůr Králové, 
a. s., byla jednou z  priorit vedení města. 
Mezi oběma institucemi proběhlo mnoho 
setkání. Jak uvedl starosta Jan Jarolím, 
již v  červnu se bude město ve  spolupráci 
s  královédvorskou ZUŠ R. A. Dvorského 
podílet na propagaci nového lvího safari. 
„A  také je domluveno propojení měst-
ského infocentra s  infocentrem zoo, které 
nově vznikne ve  stávající rotundě u  hlav-
ního parkoviště do  zoo. Rovněž existuje 
domluva a  slib města o  vybudování cyk-
lostezky z  páteřní Labské stezky na  Bene-
šově nábřeží po Štefánikově ulici až k zoo,“ 
dodal. 
Zcela zásadní je ale v  současné době 
spolupráce na  chystaném propojení Tyr-
šova koupaliště se zoo. Návštěvníkům 
zahrady by to nejen umožnilo jít se osvěžit 
na  krásné královédvorské koupaliště, ale 
průchod by fungoval i  obráceně. U  obou 
skupin by byl samozřejmě zohledněn již 
zaplacený vstup – například slevou z  dal-
šího vstupného.

ZHODNOCENÍ PŮLROČNÍ PRÁCE VEDENÍ DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM
Od října, kdy se uskutečnily komunální volby, uběhlo již šest měsíců a stejnou dobu jsou ve vedení 
města starosta Ing. Jan Jarolím (ANO 2011), uvolněná místostarostka Mgr. Alexandra Jiřičková (ANO 
2011) a neuvolnění místostarostové Ing. Dušan Sedláček (Šance pro Dvůr) a Mgr. Emil Kudrnovský, 
PhD. (TOP 09). Nyní nastal čas seznámit obyvatele města s kroky, které za půlrok na radnici její před-
stavitelé udělali, kterými směry se vydali a na jaké problémy narazili.

Jedním z hlavních úkolů nového vedení Dvora Krá-
lové nad Labem je rekonstrukce komunikací nejen 
po celém obvodu města, ale i okolo něj. Zejména 
příjezdové komunikace jsou víceméně v katastro-
fálním stavu. 

„Všechny silnice nemůžeme začít hned opra-
vovat. Ve  většině případů se nejedná pouze 
o  opravu povrchu vozovky, ale také o  rekon-
strukci kanalizace, přilehlých chodníků a  veřej-
ného osvětlení,“ říká královédvorský starosta Jan 
Jarolím. 

investice do páteřních komunikací
V  současné době jsou vytipovány nejkrizovější 
úseky krajských silnic a  vedení města začalo 
jednat s  představiteli Královéhradeckého kraje, 
krajské správy a  údržby silnic a  Státního fondu 
dopravní infrastruktury v Praze. „Získali jsme pří-
slib od Královéhradeckého kraje, že v průběhu let 
2016–2018 investuje do  páteřních komunikací 
ve Dvoře Králové nad Labem,“ podotýká starosta 
Jan Jarolím. Konkrétně se jedná o  silnice II/299 
(Choustníkovo Hradiště – Dvůr Králové nad 
Labem), silnice II/300 (Lipnice, přejezd – Dvůr 
Králové nad Labem, Smetanova), silnice II/300 12 
(Denisovo náměstí – zoo a  dále Nové Lesy), sil-
nice II/299 15 (Denisovo náměstí – Žireč), silnice 
III/299 (přehrada Les Království – Dvůr Králové 
nad Labem, Karlov). 
„Souběžně máme přislíbeno financování kruho-
vého objezdu u ‚oční školy‘, který by měl vznik-
nout v roce 2016. Na něj bychom chtěli navázat 
rekonstrukcí ulic Čelakovského a Zborovská, a to 
za předpokladu, že budeme mít dostatek finanč-
ních prostředků. Při celkové rekonstrukci obou 
ulic by souhrnná částka přesahovala 27 milionů 
korun,“ vysvětluje Jan Jarolím.

Jednání o R11
Samostatnou kapitolou jsou jednání týkající se 
stavby budoucí rychlostní silnice R11 na úseku 
křižovatka Jaroměř (sever) – Trutnov a budoucí 
napojení města na  tuto silnici. S  ohledem 
na  vznik průmyslové zóny ve  směru na  Žireč 
(lokalita Borka) i  předpokládané zvýšení frek-
vence dopravy z oblastí Hořic a Vrchlabí smě-
rem na  budoucí dálnici, které by při existenci 
napojení v  obcích Kocbeře a  Choustníkovo 
Hradiště zaplnilo dopravu ve  středu města, 
krajský úřad v  současnosti na  dodatečnou 

žádost provádí případovou studii. Ta posoudí 
další možné napojení dopravy na  dálnici D11 
za Žirčí.
Kromě komunikací plánuje vedení města opravy 
mostů. Letos se občané města dočkají nového 
mostu v  ulici Nedbalova (článek na  straně 1), 
který by zde měl být v provozu do konce srpna. 
V  roce 2016 by měl přijít na  řadu most J. Pala-
cha – tato investice by měla být jednou z priorit 
příštího roku. Starosta města navíc vede inten-
zivní jednání s  vedením Královéhradeckého 
kraje o  jeho participaci na  financování celé 
rekonstrukce.

Projekt Labské stezky
Vedení města dále s Královéhradeckým krajem 
spolupracuje také na  projektu Labské stezky, 
která nyní končí v Kuksu a měla by pokračovat 
do  Dvora Králové nad Labem a  dále na  pře-
hradu Les Království. Kromě toho se letos zlepší 
dopravní mobilita při průjezdu centrem města 
od náměstí Odboje po náměstí Republiky.

Pro rozvoj města jsou důležité 
opravené silnice

Vedení Dvora Králové nad Labem má krajem přislíbeno financování kruhového objezdu u  „oční školy“, který by měl 
vzniknout v roce 2016.   Foto: K. Sekyrková 
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• Vedení města se sešlo s  podnikateli 
z  náměstí TGM. Diskutovali o  podnětech 
a  nápadech, které by vedly k  oživení náměstí 
a přilákaly turisty. Některé z podnětů se v brzké 
době uskuteční (společné infocentrum města 
a zoo, městské trhy), na některých se dále pra-
cuje (vydávání propagačních materiálů o městě, 
kyvadlová doprava ze zoo do centra města).
• Starosta města Jan Jarolím několikrát disku-
toval s představiteli okolních obcí a měst přede-
vším o  koordinaci společných kroků ve  vztahu 
ke stavbě rychlostní komunikace R11 či o pro-
pojování regionů v rámci budování cyklostezek.
• Uskutečnilo se několik schůzek s  vedením 
Úřadu práce Trutnov (ÚP). Tématem bylo 
kromě nezaměstnanosti také eventuální při-
vedení investorů do  města ze strany ÚP nebo 
o využívání dotací na pracovní místa. 
• Vedení města aktivně spolupracuje se sená-
torem Jiřím Hlavatým (ANO 2011). Společně 
se zúčastnili několika jednání s vedením Králo-
véhradeckého kraje a jednání na Státním fondu 
dopravní infrastruktury. S vedením SÚS Králové-
hradeckého kraje hovořili o  opravách komuni-
kací v letech 2015–2017.
• Na  jednání se zástupci CzechInvestu vedení 
města domluvilo, že kromě obou průmyslových 
zón (Zboží a Sylvárov) budou do mapy průmys-
lových zón a  brownfieldů zaneseny dodnes 
nevyužité a  chátrající areály bývalých podniků, 
které čekají na své nové využití. 
• Vedení města navázalo spolupráci s  Tech-
nickou univerzitou v  Liberci, Fakultou umění 
a  architektury. V  rámci architektonických prací 
studenti vytvoří projekty vybraných lokalit, 
které mohou inspirovat další podoby města 
a stát se námětem veřejné debaty.
• Vedení města jedná společně s  Židovskou 
obcí v Praze a spolkem Za obnovení památky 
židovského hřbitova Dvůr Králové nad Labem 
o vybudování památníku na místním židovském 
hřbitově.

• Vedení města vytváří společně s  partnery 
koncepci plnohodnotného využití areálu Brau-
nova Betléma včetně krajinářských úprav, pro-
vozního zázemí a uvažované rozhledny. 
• Jedná se o  odkupu bývalé Tiby Zálabí pro 
vytvoření volnočasového centra. V  současné 
době je zpracováván nezávislý znalecký posu-
dek pro ocenění celého areálu.
• Připravují se nová pravidla pro péči o veřejnou 
zeleň v  majetku města a  byla nastavena nová 
pravidla pro kácení stromů v majetku města. 
• Letos budou spuštěny nové webové stránky 
města. Ty dosavadní projdou designovou pro-
měnou, budou přehlednější a web bude rozdě-
len na stránky pro místní občany a pro turisty.
• Řízením Městské policie Dvůr Králové nad 
Labem zastupitelstvo od poloviny března 2015 
pověřilo zastupitele Jana Štípka (ANO 2011). 
• Na městském úřadě vznikl nový úsek vztahu 
k  veřejnosti, který bude zajišťovat informační, 
publicistické a  tiskové vztahy města smě-
rem k  veřejnosti a  hromadným sdělovacím 
prostředkům. 
• Pokračuje hledání nového ředitele Technic-
kých služeb města Dvora Králové nad Labem. 
Zatím se uskutečnila dvě kola výběrového řízení, 
během nichž se výběrová komise, složená z členů 
rady města, jednomyslně neshodla na vhodném 
kandidátovi. Vyhlášeno bude 3. kolo. 
• Dvůr Králové nad Labem má zpracovanou stra-
tegii rozvoje města do  roku 2016. Je to stěžejní 
dokument, z něhož se vychází při získávání finanč-
ních prostředků. Nyní se připravuje jeho aktuali-
zace – strategie bude mít analytickou a strategic-
kou část včetně akčního plánu, který by měl ukázat, 
kterým směrem se rozvoj města bude další dva 
roky ubírat.
• Podařilo se získat dotaci na  opravu památek, 
která bude využita na  rekonstrukci Hankova 
domu, a  dotaci ministerstva obrany na  opravu 
pomníků z války 1866. Město také žádá o dotaci 
z ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu 

Půlrok na radnici ve zkratce

Anabáze s ČOV pokračuje, cena vodného a stočného se změní
Množství času a energie věnuje vedení Dvora Krá-
lové nad Labem zajištění kontroly nad čištěním 
odpadních vod ve městě a to tak, aby spory okolo 
ČOV, které trvají desetiletí, definitivně zmizely. 
Jedná se i o výši vodného a stočného.

Řešení ČoV
Možné jsou stále dvě varianty – stavba nové čis-
tičky nebo odkoupení stávající ČOV od součas-
ných majitelů. Důležité je, aby v žádném případě 
nedošlo k velké finanční ztrátě. 
Dosavadní jednání se stávajícím majitelem ČOV 
se zásadně nepohnula. Čeká se na  výsledek 
soudního jednání, které se táhne od roku 2005, 
a závěrečný revizní posudek pro odvolací soud by 
měl být do 30. dubna 2015. Poté už s přihlédnu-
tím ke konečnému rozhodnutí bude opět možné 
vyjednávat o výši částky za čištění. Vedení města 
je již na  schůzce se zástupci majitele čističky, 
EVORADO IMPORT, a. s., předběžně domluveno.
Co se týká stavby nové ČOV, veřejná zakázka 
na zhotovitele byla zrušena. Vedení města navíc 
shledalo množství dalších rizik, která by stavbu 
provázela. Tím nejzásadnějším je dodržení ter-
mínu výstavby do 30. listopadu 2015. Dále jsou 
nejasnosti ohledně přívodu elektřiny společností 
ČEZ, s níž je chybně vytvořená smlouva, kterou 

by město nemohlo dodržet. Velmi obtížná by 
byla doprava materiálu a komponentů ke stavbě 
přes stávající pozemky pana Antonína. A v loka-
litě, kde by stavba měla stát, je podmáčená půda, 
dodnes ovšem nebyly provedeny geologické 
průzkumy podloží. Nedořešená je i  konečná 
domluva se společností JUTA, a. s., ohledně 
kompenzací v  podobě protihlukové stěny 
a přemístění hřiště pro softball nebo provedení 
a financování eventuální pozdější likvidace staré 
ČOV. Navíc současný majitel čističky, společnost 
EVORADO IMPORT, a. s., se odvolal proti staveb-
nímu povolení a soud odvolání vyhověl a přiznal 
mu odkladný účinek. Je tedy paradoxně štěstí, 
že stavba ještě nezačala, protože by to zname-
nalo nové problémy a pravděpodobně i značné 
finanční náklady.
Vedení města se rozhodlo souběžně začít vytvá-
řet finanční rezervu, která by alespoň částečně 
pokryla případné vyrovnání probíhajících soud-
ních jednání s majitelem ČOV. Od března na spe-
ciální účet odkládá finanční prostředky, které by 
měly v  souhrnu tvořit zhruba13 milionů korun 
ročně. Je to poprvé, kdy se za  tímto účelem 
peníze odkládají, a nezbývá, než si postesknout, 
že kdyby tomu tak bylo od roku 2005, mohlo být 
dnes našetřeno až 150 milionů korun.

Vodné a stočné
Cena vodného a stočného ve Dvoře Králové nad 
Labem se již několik let uměle udržuje na hranici 
zhruba 72 korun za  kubík vody. V  rámci České 
republiky se jedná o  mírně podprůměrnou 
částku, v  některých okolních obcích je výrazně 
vyšší a  navíc se každoročně drobně zvyšuje. 
Vedení města na  začátku letošního roku cenu 
vodného a  stočného nezměnilo, i  když k  tomu 
obdrželo podnět od  vedení městských vodo-
vodů a kanalizací. Cena by se měla stanovit podle 
zákona, což se ve  Dvoře Králové nad Labem 
zatím neděje, a  zjednodušeně lze říci, že podíl 
obou částek by měl odrážet podíl nájemného 
z kanalizace a z vodovodní sítě. Pokud by se ale 
podíl těchto složek narovnal, konečná cena vod-
ného a stočného by se zvýšila o zhruba 10 korun 
včetně DPH s  tím, že fakticky by se vodné zlev-
nilo a stočné zdražilo. Začátkem roku kontroloval 
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj stanovení 
ceny vodného a  stočného a  zjistil, že jsou ceny 
stanoveny již několik let chybně, za  což bude 
město sankcionováno. Aby tedy cena vodného 
a stočného byla stanovena podle platné legisla-
tivy, bude nutné nejpozději od 1. ledna 2016 při-
stoupit k jejímu postupnému narovnání.

dvoustranu připravil úsek vztahu k veřejnosti MěÚ

Programové prohlášení
Koaliční partneři si jsou vědomi nezbyt-
nosti otevřeného a  čestného jednání 
vůči veřejnosti a  potřeby spolupráce se 
všemi občany, výhradně v  jejich společ-
ném zájmu a  v  zájmu obce. Nejdůležitější 
priority rozvoje spatřují v  následujících 
oblastech, na jejichž společné podpoře se 
dohodli:
1. Maximální průhlednost a kontrolovatel-
nost všech kroků vedení obce, rady obce, 
zastupitelstva obce i  úředníků městského 
úřadu.
2. Zabránění korupci, klientelismu a nehos-
podárnému vynakládání prostředků obce.
3. Otevřená a  slušná komunikace obce 
s občany, médii i zástupci opozice v zastu-
pitelstvu obce.
4. Udržení a v některých oblastech zlepšení 
současné kvality života pro obyvatele obce. 
5. Příprava a  realizace projektů dle aktua-
lizovaného Strategického plánu rozvoje 
obce, využití finanční podpory EU.
6. Podpora vzdělávání, kultury, sportu 
a cestovního ruchu.
7. Posílení dobrého jména obce v  rámci 
České republiky.
8. Vytyčení dalších programových kroků 
v  souladu se svobodnou a  společnou vůlí 
všech koaličních partnerů.

koalice

na  podporu cestovního ruchu na  kompletní 
rekonstrukci veřejných WC v Revoluční ulici. 
• Město pokračuje v  projektu Města vzdělá-
vání, který nabídla nezisková organizace EDUin. 
V roce 2014 byla schválena strategie vzdělávání. 
Nyní přibyl akční plán, jehož plnění by mělo pod-
pořit formální i neformální vzdělávání a pomoci 
spoluvytvářet komunitní život v  našem městě. 
Do projektu jsou kromě škol zapojené i příspěv-
kové organizace města, neziskové organizace 
a fyzické osoby. Jedním z nápadů je např. založit 
žákovsko-studentské zastupitelstvo. 
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Největší „zelený“ projekt se 
blíží do finále
Již jen poslední měsíce z  celkových  
27 zbývají do  ukončení projektu „Regene-
race zeleně vybraných lokalit města Dvůr 
Králové nad Labem“. Jedná se ale spíše 
o „kosmetické“ úpravy a dokončovací práce, 
stěžejní části projektu jsou již realizovány. 
Během zimního období byly dokon-
čeny zdravotní a  bezpečnostní řezy 
v  lokalitách park Schulzovy sady a  hřbi-
tov ve  Verdeku. Celkově tak bylo 
dosud ošetřeno téměř 1000 dřevin.  
Poslední lokalitou, kde budou probíhat 
bezpečnostní, zdravotní i  redukční řezy, 
bude ulice 5. května. Zde dojde během 
letních měsíců k ošetření více než dvou sto-
vek stromů. Vše bude probíhat za provozu. 
Žádáme proto občany města o  zvýšenou 
pozornost při pohybu v  této lokalitě. Dále 
bude postupně probíhat výměna a  řezy 
reklamovaných nově vysazených dřevin. 
Další důkladnou údržbu v  lokalitách 
mimo realizovaný projekt prováděly  tech-
nické služby města (např. nábřeží  
E. Beneše). Nutnost pravidelné péče 
o  zeleň a  efektivitu tohoto realizovaného 
projektu jsme mohli ocenit i  při silném 
větru v období před Velikonocemi. Ve srov-
nání s minulostí nebylo při obdobně větr-
ném počasí nutné uklízet takové množství 
spadaných větví, zejména těch větších, 
které by mohly ublížit chodcům, případně 
udělat škody na  majetku, jako tomu bylo 
v předchozích letech.

Mgr. Dušan Kubica
odbor RISM

MASky diskutovaly s poslanci  
o rozvoji regionu 
Z á s t u p c i 
místních akč-
ních skupin 
na území Králo-
véhradeckého 
kraje měli mož-
nost diskutovat s poslanci ze sněmovního 
výboru pro veřejnou správu a  regionální 
rozvoj. Pozváni totiž byli na výjezdní schůzi 
tohoto výboru, která se tentokrát uskuteč-
nila v Královéhradeckém kraji.
V úterý 14. dubna odpoledne jednal výbor 
v obci Holovousy v nově otevřeném Ovoc-
nářském institutu a  na  toto jednání byli 
pozváni také zástupci „masek“. MAS Krá-
lovédvorsko zastupoval předseda Dušan 
Kubica a manažerka Lenka Křížová. 
Vedle prohlídky celého areálu byly součástí 
jednání i  informace o  financování rozvoje 
venkovských regionů. Ty představila Klára 
Dostálová, náměstkyně ministryně pro 
místní rozvoj, a dále zástupci ministerstva 
zemědělství. Osobní vzájemná diskuze 
o  oblastech, které budou moci být finan-
covatelné z prostředí EU, byla pro všechny 
zúčastněné určitě přínosem.
Fungování a  výsledky MAS v  našem kraji 
představil předseda krajské sítě Petr Kulíšek. 
Zajímavé a pro obě strany podnětné setkání 
zprostředkovala poslankyně Martina Berdy-
chová, místopředsedkyně výboru a zároveň 
bývalá starostka obce Holovousy. 

Mgr. Dušan Kubica
předseda MAS Královédvorsko

Originální polyfunkční dům propojí 
náměstí T. G. Masaryka s Valovou uličkou

Obyvatelé Dvora Králové nad Labem před něko-
lika týdny zaregistrovali, že v  rohu náměstí T. G. 
Masaryka a  Revoluční ulice začala rekonstrukce 
domů.  Až do prosince letošního roku zde stavbaři 
budou pracovat na  přeměně dvou historických 
budov v polyfunkční dům. 

Hlavním důvodem rekonstrukce je, že jedna 
z  budov byla již delší dobu v  havarijním stavu 
a  druhá budova také dosluhovala. Proto se 
investor stavby rozhodl pro kompletní rekon-
strukci objektů netradičním způsobem. Cílem je 
vytvořit víceúčelový prvek v centru města, který 
bude atraktivní pro občany a přispěje ke zvýšení 
návštěvnosti náměstí. 
Jednou z  dominant projektu je propojení 
náměstí s Valovou uličkou. Ta by se ve spolupráci 
s městem Dvůr Králové nad Labem měla přemě-
nit v  klidovou a  relaxační zónu pro obyvatele. 
V objektu by se po dokončení stavebních prací 
měly nacházet komerční prostory, zcela nový 
penzion, ordinace lékařů, kanceláře, restaurace 
s kavárnou a také bytové jednotky. 
„Přestavba historických budov je soukromým 
projektem, “ říká královédvorský starosta Jan 
Jarolím a  pokračuje: „jsem velice rád za  každou 
takovou aktivitu obyvatel, která vede ke zkrášlení 
našeho města. Měl jsem možnost prohlédnout si 
vizualizace stavby, které se mi velmi líbily. Těším 

se na  to, až bude projekt dokončen, protože 
náměstí TGM zcela jistě oživí.“

Příprava rekonstrukce Valové uličky
V  souvislosti s  rekonstrukcí dvou domů v  jiho-
západním rohu náměstí a  vytvářenou pasáží, 
která bude propojovat náměstí s Valovou ulič-
kou, vznikla myšlenka rekonstrukce uličky, která 
v  současné době připomíná spíše zarostlou 
okrajovou část města než historické centrum.
„Od ledna 2015 se uskutečnilo několik schůzek. 
Téměř u všech majitelů nemovitostí, až na jediný 
případ, jsme našli pochopení a téměř všichni byli 
ochotni nabídnout městu část svých pozemků 
v uvedené lokalitě výměnou za jejich rekonstru-
ování ze strany města,“ říká starosta Jan Jarolím. 
Budoucí podoba Valové uličky by měla zahr-
novat prvky z náměstí T. G. Masaryka, jako jsou 
dlažba, lavičky, veřejné osvětlení, a kromě toho 
by zde měl být umístěn i  altánek, ve  kterém si 
cyklonávštěvníci budou moci uzamknout svá 
jízdní kola a  vydat se pěšky na  prohlídku cen-
tra. „Snažíme se podporovat celou akci tak, aby 
se stihla realizovat ještě na  podzim roku 2015 
a  mohla začít sloužit návštěvníkům souběžně 
s  otevřením rekonstruovaných domů a  pasáže 
z náměstí, “ dodává starosta Jan Jarolím.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
tisková mluvčí města

Vizualizace propojení náměstí T. G. Masaryka s Valovou uličkou  Zdroj:  archiv investora stavby

Vzhledem k  plánované opravě mostu v  Nedba-
lově ulici, kterou používá Old Racing Club ORC 
Dvůr Králové nad Labem jako trať Královédvor-
ského okruhu, jsme se rozhodli letošní akci netra-
dičně uspořádat 20. června 2015 jako soutěž 
a přehlídku historických vozidel všech kategorií. 
Název akce zůstává Cena Františka Šťastného, 
letos 19. ročník, ale pojetí se mění z  jízdy 
po okruhu ve městě na velký okruh po veřejných 
komunikacích, a  to v  délce od  60 km pro nej-
starší vozidla po délku do 180 km pro nejmladší 
oldtimery. František Šťastný se sám zúčastňoval 

soutěží jak automobilních, tak motocyklových, 
a tak toto pojetí ho bude důstojně připomínat. 
Centrum celé akce bude tradičně na dopravním 
hřišti v  Nerudově ulici, oficiální program bude 
probíhat v sobotu 20. června již od rána. Po celý 
den budou v areálu vystavena historická vozidla, 
současně proběhne i soutěž elegance. Na cílové 
rovince budou ukázkové doprovodné vyřazo-
vací sprinty „padesátek“. Trasa závodu bude zve-
řejněna na plakátech a v tisku.

Oldřich Prokop 
Old Racing Club ORC Dvůr Králové nad Labem

Královédvorský okruh v letošním 
roce trochu jinak



4/2015 NoViNy KráLoVéDVorsKé raDnice

5www.dvurkralove.cz

Trhy na náměstí
Připomínáme termíny trhů, konaných 
na náměstí TGM v květnu: 
• farmářské trhy 
 – každý čtvrtek 8:00-17:00 hod.
• všeobecné trhy – v sobotu 9. a 23. května 

vždy od 6:00 do 12:00 hod. 
Ing. Kateřina Sekyrková

Restaurování Sloupu se sochou 
Panny Marie v Žirči

Začátkem měsíce dubna byla zahá-
jena celková obnova uvedené kulturní 
památky. Obnova započala sejmutím 
sloupu a rozebráním všech částí památky 
včetně schodnice kovového plůtku. Pře-
vážná část dílů byla převezena do atelieru 
zhotovitele prací k  odbornému restau-
rování. Práce provádí Mgr.  Petr Rejman, 
odborný asistent na  fakultě restaurování 
v  Litomyšli, která je součástí Univerzity 
Pardubice. Po  zhotovení základové části 
a zrestaurování všech částí sloupu včetně 
sochy Panny Marie bude sloup zkomple-
tován na  původním místě na  tzv. žireč-
ském „náměstíčku“.  Akce bude ukončena 
ke konci září letošního roku.

oprava opěrné zdi v městské 
části Verdek
V průběhu měsíce dubna proběhlo výbě-
rové řízení na  zhotovitele stavebních 
prací při opravě opěrné zdi ve  Verdeku 
u tzv. horní lávky přes Labe. Práce budou 
zahájeny 1. června s tím, že ukončení akce 
je plánováno na  15. září letošního roku. 
Jedná se o  náhradu původní rozpadlé 
kamenné zdi za  novou opěrnou stěnu 
z  monolitického betonu s  kamenným 
obkladem. Termín akce je delší z  toho 
důvodu, že při výstavbě nové zdi je nutno 
postupovat po  etapách, aby nedošlo 
k ohrožení stability svahu, nad kterým se 
nachází silnice II. třídy ze Dvora Králové 
nad Labem směrem na Nemojov.
Realizační firma uvedené akce bude 
vybrána radou města po  uzávěrce tohoto 
čísla NKR. O  průběhu opravy uvedené 
opěrné zdi budeme čtenáře informovat 
v některém z příštích čísel NKR.

Ing. Jan Fíla
odbor RISM

Noclehárna ve Dvoře Králové nad Labem, která 
slouží bezdomovcům na  přespání v  období 
od 1. listopadu do 31. května, ukončila pro tuto 
sezónu předčasně svou činnost o  dva měsíce 
dříve, tedy k 31.  březnu 2015.
Celkem 57 % všech klientů vyřešilo svou nepříz–
nivou sociální situaci tak, že už nepotřebují 
služeb noclehárny. Ostatní na  ni v  současné 
době rovněž nedosáhnou, byť z jiných důvodů. 
Jak se ukazuje, podařilo se nám minimálně 
nabourat další z mýtů a předsudků o bezdomo-
vectví. To, že někdo žije dlouhou dobu na ulici, 
ještě neznamená, že nemá šanci na  návrat 
do  běžného života. Ukazuje se, že pokud se 
podaří vrátit člověku jeho ztracenou důstojnost, 
podaří se mu vrátit i naději. Jsem hrdá na ty, kdo 
se dokázali vymanit ze svého bezdomovectví 
a  nastartovat nový život. Za  tímto úspěchem 
je však také profesionální sociální práce všech 
pracovníků noclehárny v  čele s  jejich vedoucí, 
Lucií Chaloupkovou, a  respekt ke  každému 
jednotlivci. Za  velmi pozitivní a  přínosnou lze 
bezesporu považovat i  spolupráci s  některými 
strážníky městské policie, kteří pracují na nocle-
hárně jako sociální pracovníci nebo pracovníci 
v sociálních službách. Když se noclehárna otví-
rala, mnozí nevěřícně kroutili hlavou, že toto 
spojení nemůže fungovat. Mýlili se. Naopak, 

byla to skvělá volba! Vedoucí Domu Žofie velmi 
úzce také spolupracuje při řešení nepříznivé 
sociální situace svých klientů i s dalšími institu-
cemi – odborem školství, kultury a  sociálních 
věcí, úřadem práce, ale hlavně se daří klienty 
motivovat ke změně.
V průběhu letošní sezóny (tedy od 1. listopadu 
2014 do  31. března 2015) využilo služeb noc-
lehárny celkem 14 klientů.  Čtyři z nich pochá-
zejí ze spádových obcí města Dvůr Králové nad 
Labem – z  Lanžova, Bílé Třemešné, Borovnice 
a Vítězné - Kocléřova. Z celkového počtu 14 jich 
vyřešilo nebo jen částečně vyřešilo svou situaci 
následujícím způsobem (to je oněch výše zmi-
ňovaných 57 %):
• 3 klienti přešli z noclehárny do služby azylový 
dům, kde hledají nebo již našli zaměstnání,
• 2 klienti nastoupili do  zaměstnání v  jiném 
městě a odstěhovali se,
• 1 klient vylepšil své rodinné vztahy a mohl se 
vrátit ke svým rodičům,
• 1 klient si nalezl zaměstnání a nastěhoval se 
do Domu Sv. Faustyny,
• 1 klient má závažnou psychickou cho-
robu a  pečuje o  něj znovu jeho matka ve  své 
domácnosti.

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

Noclehárna ukončila předčasně svou činnost

V  březnu, i  díky příznivému počasí, započaly 
naše práce na  údržbě městského majetku 
naplno. 
Po  zimě jsme se vrátili ke  strojnímu čištění 
komunikací a chodníků po celém městě. Doda-
vatelsky jsme zajistili opravu výtluků v  komu-
nikaci z  ul. Krkonošská směrem na  Novou Ves 
a v oblasti Sylvárov technologií „oprava asfaltu 
za horka tzv. žehličkou“. Zároveň jsme v těchto 
lokalitách vyčistili příkopy pro lepší odvodnění 
komunikací. Provedli jsme čištění zanesených 
dešťových vpustí na  různých místech města 
a  drobné opravy výtluků na  nezpevněných 
štěrkových komunikacích ve  Zboží a  Městské 
Podstráni.

Pro naše nejmenší zaměstnanci společně 
s  pracovníky veřejně prospěšných prací upra-
vili do  konečné podoby dětské hřiště pod 

Hankovým domem, pro-
běhly terénní úpravy 
a  byly odstraněny kameny 
ze stráně, navežena hlína 
a  dodlážděny pískovcové 
kameny u  betonových obrub, vysadily se keře 
a natřely lavičky. 
Během celého měsíce jsme postupně renovo-
vali lavičky, byla provedena výměna a  nátěr 
poškozených prken. Dále byl proveden ruční 
úklid přídlažeb a chodníků v ul. 5. května, Spo-
jených národů, Tyršova, Hradecká, na Benešově 
nábřeží a spojky od loděnice ke Spojeným náro-
dům. Ruční úklid města probíhá samozřejmě 
každý den.
V rámci zeleně byly vysazeny macešky na nám. 
Odboje, v  Rooseveltově ul., na  nábřeží Jiřího 
Wolkera a do nádob mobilní zeleně. S tím sou-
visí i opakovaná zálivka výsadby macešek a keřů.  
Zkontrolovali jsme a  popřípadě vyměnili kůly 
a  úvazky u  stromů vysazených v  posledních 
několika letech. Dále jsme provedli jarní výhrab 
trávníků na plochách v centru města. Byly dosa-
zeny uhynulé keře z loňských náhradních výsa-
deb v  ul. Mánesova a  Erbenova. Štěpkou jsme 
zasypali výsadby keřů  v ul. Fibichova, Riegrova, 
Soukupova, 28. října a  v  MŠ Elišky Krásnohor-
ské. Nesmíme opomenout průklest keřů v  ul. 
Alešova, Březová, Lipová, Poděbradova a  u  ZŠ  
5. května a  výchovné řezy mladých stromů 
u  hasičské zbrojnice v  Žirči, v  třešňové aleji 
v  Žirči, v  ul. 5. května bytovky, v  MŠ Drtinova, 
na  letním stadionu, v  Eklově ul., v  Legionář-
ské ul., v  ul. Karolíny Světlé, na  Denisově nám. 
a na sídlišti ve Strži.
V  březnu proběhly svozy nebezpečného 
odpadu. Další informace najdete na  našich 
stránkách www.tsdvur.cz.

Text a foto: Lucie Mikysová 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Technické služby informují

Opravené výtluky v komunikaci na Novou Ves
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Občané našeho města se ptají, kdy bude zveřej-
něno programového prohlášení současné koa-
lice, která řídí naše město.  Je to důležitý doku-
ment, protože každá politická strana nebo hnutí 
šly do volebního klání se svým programem. 
V rámci zvolené koalice určitě muselo dojít k růz-
ným ústupkům z  priorit předvolebních slibů. 
Tudíž měl vzniknout dokument zvaný progra-
mové prohlášení. Většinou ho všichni členové 
koalice stvrdili svým podpisem. Občané si určitě 
zaslouží znát priority současného vedení města, 
kam bude naše město příští čtyři roky směřovat. 
Co vedení města chce udělat pro jeho rozvoj.   
Starosta veřejně slíbil na  jednání zastupitelstva 
města dne 17.12.2014, že bude programové 
prohlášení zveřejněno hned zkraje roku 2015. 
Viz zvukový záznam diskuze z  tohoto jednání. 
Proto Vás, pane starosto, žádám, zveřejněte tento 
dokument.   
Dále se občané zajímají o informaci od pana mís-
tostarosty Ing.  Sedláčka, který na  tom samém 
jednání zastupitelstva uvedl informaci o pláno-
vaném jednání s  vlastníkem bývalého závodu 
TIBA Zálabí firmou Textil investem group, a. s., 
které se mělo uskutečnit na  konci roku 2014. 
Pan místostarosta všem přítomným sdělil svůj 
záměr, aby město jednalo o  odkoupení tohoto 
areálu. Žádnou informaci o proběhlém jednání 
nedostali ani zastupitelé města na  březnovém 
jednání zastupitelstva města. 
Podejte občanům informaci o  závěrech z  jednání 
v tomto listě nebo na webu města. Případně co se 
získaným areálem bude město dělat.  
Druhý dotaz na pana místostarostu Ing. Sedláčka: 
prý jste iniciátorem změny způsobu povolování 
kácení stromů v našem městě, kterou schválila rada 
města na svém 15. jednání dne 24.03.2015? Hodně 
občanů pozastavení rozhodnutí ke  kácení jejich 
stromů rozzlobilo. Zkuste nám všem popsat, co Vás 
k  návrhu změny vedlo. Popište pozitivní změny, 
které se budou týkat občanů, oproti původnímu 
stavu v rozhodování státní správy u kácení dřevin. 
Jsem přesvědčen, že by to za vysvětlení stálo. 

Jan Bém, zastupitel (ODS)

Výzva pro vedení města 
Na březnovém zastupitelstvu byla projednávána 
obecně závazná vyhláška o  regulaci hlučných 
činností, která by měla být znovu projednána 
v  červnu. Pár občanů s  panem senátorem navr-
hují, aby vyhláška omezovala používání trav-
ních sekaček, motorových pil apod. o  nedělích 
a ve státních svátcích. Co když si ale někdo potře-
buje posekat trávník a ve všední den je do večera 
v práci a v sobotu prší? Nebo co lidé, kteří si pro-
stě jiný den svoji zahrádku upravit nemohou? 
Budeme tu dělat zákazy a  dávat pokuty? Každý 
nemá peníze na objednání zahradníka na všední 
den. Nebo snad největší zaměstnavatelé tohoto 
města pustí lidi z  práce, když bude hezky, aby 

si udělali potřebnou práci na  zahrádkách? A  co 
takové zvonění kostela? Motorkáři? Letadla nad 
Žireckou Podstrání? 
Štěkající psy necháme utratit? Pár psů udělá 
mnohdy více hluku než elektrická sekačka! 
Kolik decibelů bude povoleno? Kdo a  jak to 
bude měřit? Do  každé domácnosti nainstalu-
jeme hlukometr a  těm, kteří se budou při sexu 
moc hlasitě projevovat, přijede městská poli-
cie domluvit? Už dnes nás městská police stojí 
30 000 Kč na den. Nemáme těch zákazů už moc? 
Zakazujme, regulujme a omezujme, jen tak dál. 

Tomáš Petřík 

Zákaz sekání a řezání? 

Smekám před pracovníky Oddělení následné péče 
Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem! 
V  čele mají skvělého kapitána – paní primářku 
MUDr.  Miluši Vidasovovou, která má za  sebou 
úžasný tým spolupracovníků. Svěřeným paci-
entům poskytují naprosto nadstandardní péči. 
Možná používám příliš nadnesená slova, ale žádná 
slova nemohou plně docenit a vyjádřit můj obdiv 
ke všem těmto lidem.
Na  zmiňovaném oddělení je nyní umístěná moje 
maminka, paní Božena Jedličková, a její sestra, paní 
Marie Hylenová. Obě dvojčata jsou ve  dvoulůžko-
vém pokoji a starost, s  jakou je o ně pečováno, je 
neuvěřitelná! Jeden příklad za všechny. Málokdo si 
umí představit, jak vypadá pokoj ležících pacientů 
na  plínách, kteří jsou postiženi průjmovým one-
mocněním. Jistě nemusím líčit detaily, aby každý 
pochopil, že je to fakt síla. O to báječnější je pocit, 
když po takovéto průjmové noci přijdete za svými 
nejbližšími na návštěvu a všude je čisto, převlečeno 
a  na  stolečku uvařený černý čaj a  pár piškotů se 
suchou vekou. Chce se vám až brečet, protože cítíte, 
že tyto věci jsou přesně to, co potřebuje starý člověk 
na sklonku života. A nikdo z ošetřujícího personálu 
vám nedá znát, že ho to obtěžuje, ale vše je uděláno 
s  lidským přístupem a  maximální snahou pomoct 

blízkému člověku. Navíc je přitom neděle a  to, že 
je tato péče poskytnuta v pravý čas a na správném 
místě, je pouze na lidech, kteří zrovna slouží…
Několikrát jsem četl o vyhoření lékařů, kteří pořád 
dokola léčí staré a nemocné. Ale najít si svůj osobní 
přístup, aby toto vyhoření nepotkalo každého pra-
covníka tohoto oddělení, je pro normálního smr-
telníka nepředstavitelné. Jste totiž neustále záso-
bováni přísunem lidské nemohoucnosti, závislosti 
na pomoci druhých, beznaděje a blízkosti smrti… 
O  to úžasnější je, když na  chodbách a  po  poko-
jích vidíte usměvavé sestry a sanitáře. Neznám je 
všechny jménem, proto jen namátkou: staniční 
sestra Filipová, sestřičky Klapková, Čejková, Ber-
gerová, Tesařová, Lebedová, paní uklízečka Urba-
nová, pánové Brzek a Staník a další.  
Co říci na závěr? Snad jen malou epizodu z letmého 
setkání se sestrou paní Klapkovou na  chodbě 
nemocnice. Když jsem jí říkal, že za  svou práci 
přijdou do  nebe, ledabyle mně opáčila: „Omyl, 
všichni, kdo tu pracují, už v nebi jsou…“
Tak ať jim tento optimismus vydrží navěky, pro-
tože nikdo z nás neví, zda a kdy se staneme jejich 
zákazníky.
S úctou a pokorou

Ing. Roman Jedlička

Smekám

Připravili jsme pro vás další díl seriálu o  stromech, 
ve kterém se inspirujeme keltským stromovým kalen-
dářem. Vzhledem k  omezenému prostoru NKR jsou 
příslušné horoskopy spolu s  vítěznými fotkami zve-
řejněny v nezkrácené verzi článku na webu města.

Měsíc květen je zasvěcen těmto stromům: 
topol (1.–10. 5.)
kaštanovník (11.–20. 5.)
jasan(21.–30. 5.)
habr (31. 5. – 10. 6.)
Topol
Topoly jsou dvoudomé opadavé 
stromy. Listy jsou střídavé, dlouze 
řapíkaté. Květy jsou v  květenstvích, 
jehnědách, jednopohlavné, v  paždí 
listenů. Plodem je tobolka. Klíči-
vost semen není dlouhá. K vyklíčení 
potřebují vlhký holý substrát, např. 
bahnitý náplav řeky.
Kaštanovník
Statný strom s  tlustými, 
poměrně krátkými větvemi. 
Dorůstá do  výšky 35 m. Kaštany 
se nejedí syrové, jsou výborné 

pečené. Dřevo je velmi trvanlivé a nenapadají 
je škůdci.
Jasan
Strom s přímým kmenem. Dosahuje 
výšky až 40 m a  průměru kmene 
okolo 1 až 1,5 m. Dožívá se 250 let. 
Světle hnědé jasanové dřevo je 
tvrdé, pružné a dobře odolává vodě. 
Dnes se jeho dřevo používá k výrobě 
lyží a sportovního náčiní. 
Habr
Strom středních rozměrů se štíh-
lou korunou. Dosahuje výšky 
až 25 m a  průměru kmene 1 m. 
Dožívá se asi 150 let. Dřevo se 
používá převážně jako palivo. 
Habr se v  Čechách vyskytuje 
v  původních porostech již 
od posledních ledových dob.

Soutěžní úkol na měsíc květen:
Najděte v našem městě některý ze stromů měsíce 
května (tzn. topol, kaštan, jasan nebo habr), 
vyfoťte ho a fotografii zašlete e-mailem na adresu 
noviny@mudk.cz nebo v papírové podobě doneste 

do městského informačního centra (náměstí TGM 
2) do 17. května 2015. K fotografii připište i místo 
(např. adresu nebo GPS souřadnice), na  kterém 
strom roste. Pokud se ke stromu váže nějaký zají-
mavý příběh, můžete to také připsat. 
Autoři nejhezčích fotografií budou odměněni. 
Současně s fotografií proto na sebe pošlete kon-
takt pro případ doručení výhry.
Ceny pro měsíc květen v  podobě 4 rodinných 
vstupenek (30 vstupů) na  Tyršovo koupaliště 
poskytly Technické služby města Dvora Král. n.  L.

Výherci z minulého měsíce:
• Vladimír Matula – ořešák v Městské Podstráni, 

do jehož koruny panu Matulovi v dětství ulétl 
drak „parašutista“ a  poté v  koruně vydržel 
několik let, než uhnil a spadl

• Tereza Klimešová – květ javoru
• Radovan Kremlička – jeřáb, který byl vysazen 

v Eklově ulici 
Vítězům byly ceny od městské knihovny Slavoj 
zaslány poštou.
Tip na procházku: Prohlédněte si vzrostlé jasany 
v ulici Smetanova.

Ing. Dušan Sedláček, místostarosta

Seriál o stromech a soutěž o hodnotné ceny
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Neodolali alkoholu. Ztratili všechno. Rodinu, 
partnera, děti, práci i střechu nad hlavou.
Život člověka tvoří řada nečekaných situací 
i  předvídatelných okolností, nevyužitých mož-
ností i  překvapivého štěstí. S  tím vším, co jen 
život může přinést, se člověk, se svou slabostí, 
zdravotním ohraničením a  komplikovaností 
lidských vztahů, musí nějak vypořádat. Kde se 
v  spleti života a  lidského faktoru ukrývá odpo-
věď na jobovskou otázku: Proč? 
Odpověď není jednoduchá. Sociální pracovník, 
denně stavěný před problém člověka v  nouzi, 
nechává odpověď na  psycholozích, kněžích, 
lékařích, protože v  konfrontaci s  lidským osu-
dem se spíše ptá: Jak? Jak pomoct v tíživé situaci 
člověku se závislostí, která „neustoupí“ ani před 
vzácnými sedmdesátinami? Jak ušetřit peníze, 
třeba na  kauce pro důstojné samostatné byd-
lení, když příjem pomalu nedosahuje ani život-
ního minima a  nevyhnutelné výdaje se šplhají 
do  neurčita? Kde hledat takovou smysluplnou 
činnost, aby se pokročilý věk a  omezené síly 
nestaly „brzdou“ sociálně-ekonomického roz-
voje a „na obtíž“ nejbližším? 
S  takovými a  podobnými problémy přicházejí 
pracovníci sociální rehabilitace denně do styku 
ve  snaze pomoct lidem v  tíživé životní situ-
aci. Jsou to osoby se zdravotním postižením, 
bez přístřeší a  lidé v  krizi, dále osoby vedoucí 
rizikový způsob života nebo které jsou tímto 
způsobem ohroženy. Pro ně byla 1. září 2014 
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 
zaregistrována služba sociální rehabilitace. 

Poskytovatelem služby je MISERICORDIA, o. p. s. 
(z lat. milosrdenství).
V  uplynulém pololetí byl zaznamenán největší 
zájem o  poradenství v  oblasti hospodaření 
a o aktivizační služby, v rámci kterých klienti rádi 
využili možnosti práce na zahrádce „Domečku“, 
jak nazývají budovu, ve které je služba poskyto-
vána. Pracovníci sociální rehabilitace také vzdě-
láváním klientů pomáhali rozvíjet jejich zruč-
nost v ovládání PC, pomáhali při jednání s úřady, 
doprovázeli do jednotlivých institucí a asistovali 
při vedení domácnosti. 
Sociální rehabilitace nabízí doprovázení oso-
bám také ve  vstupních bytech na  ul. Štěfáni-
kova č.p. 1207 ve Dvoře Králové n. L., smyslem 
kterých je stabilizace své životní situace a kva-
litnější vstup do života s vlastním bydlením. Jak 
včas platit důležité pohledávky a navíc si šetřit 
na vlastní byt, se stává častým tématem pora-
denských rozhovorů. 
Ačkoliv služba byla registrována začátkem září 
2014, službu využilo již 10 osob (7 žen, 3 muži) 
ze Dvora Králové n. L. a okolí. 
Pracovníci nabídli 8 hodin týdně jak ambulance, 
tak i práce v terénu. Zorientovali se v potřebách 
osob z  cílové skupiny a  rozšířili ji o  osoby bez 
přístřeší. Díky podpoře z  Individuálního pro-
jektu (ESF) očekávají nárůst dalších možnosti 
účinné pomoci právě v  duchu milosrdenství 
– čili pozvednutí lidí z  nesnází, které život čas 
od času přináší. 

Mgr. Martina Krajčíková (s. Blanka)
sociální pracovnice Misericordia, o. p. s.

Pomáhat v duchu milosrdenství objednej si 
knihu 
Od  1. dubna 
2015 nabízíme 
uživatelům měst-
ské knihovny 
novou službu objednej si knihu. Knihy 
si můžete vybrat z  pohodlí domova na   
www.slavoj.cz/katalog (katalog Carmen), 
e-mailem poslat objednávku a  pak už je 
vše na  knihovnicích. Knihy vyhledáme, 
načteme do čtenářského konta a e-mailem 
potvrdíme připravenou objednávku. 
A jaká jsou pravidla pro čtenáře?
1. Čtenář nesmí mít neuhrazené pohle-
dávky (registrační poplatky, upomínky) 
a nesmí mít nevrácené tituly po termínu.
2. Žádané knihy (časopisy, audio knihy či 
CD) musíme mít v našem fondu a nesmí být 
půjčené (nutno ověřit v katalogu Carmen).
3. Vybrané tituly si e-mailem objednáte 
na  knihovna@slavoj.cz. Uveďte autora 
a přesný název knihy, své jméno a číslo čte-
nářského průkazu.
4. Knihy si čtenář (nebo jeho zástupce) 
musí vyzvednout v dohodnutém termínu – 
do 3 pracovních dnů, pokud si nedohodne 
jiný termín!
Tato služba je pro uživatele knihovny zcela 
zdarma! Připomínáme, že každou 1. středu 
v  měsíci rozvážíme knihy do  domácností. 
Je možné tyto dvě služby kombinovat, 
knihy si objednat a  nechat dovézt domů. 
Za rozvoz knih se platí poplatek 20 Kč.

Hana Horáčková
 MěK Slavoj

inzerce:

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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ŠEBRLE

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

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.
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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 garáže ve Dvoře Krá-
lové n.L., vl. p. 17 m2. Výborný 
stav, el. vč. elektroměru, loka-
lita Lužanky, ihned k dispozici.       
DK5022S. CENA: 102.000 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: 1.380.000 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 pěkného zděného bytu 1+1 
ve Dvoře Král., centrum, OV, zvýš.
přízemí, 44 m2, kompl.rekonstruk-
ce, spol.zahrada, mezonet.spaní. 
DK5020S.CENA: 795.000 Kč 

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

Prodej areálu býv.mlýna s rybníkem 
v Komárově u DK, celk.pozemky 4746 
m2. Jde o  krásné místo v údolí, ide-
ální k podnikání spojené s bydlením.  
TU5025S.  CENA: 3.850.000 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:1.590.000 Kč

Prodej RD v Lanžově u Dvora Král., 
velká zahrada 1326 m2, zděný, se 
započatou rekonstrukcí, 2+1, mož-
nost půdní vestavby, super místo..    
TU5021S. CENA: 850.000 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 25. března 2015 slavnostně přivítáno 11 novoro-
zených občánků našeho města. 

Noví občánci města
V  březnu 2015 se narodilo v  našem městě  
12 občánků – 8 chlapců a 4 děvčata.

Bc. Jana Náhlovská,  evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci březnu zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 23 lidí, z toho bylo19 dvorských občanů, 
6 mužů a 13 žen.

Sňatky:
V  měsíci březnu uzavřeli ve  Dvoře Králové nad 
Labem manželství tito snoubenci:
Jaroslav Kubinec a Monika Šimková  
– 13.03.2015

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:
Matěj Novák a Michala Gazdačková  
– 21.03.2015
Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého 
souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Zleva: Klára Stárková, Jonáš Voňka, Adam Picek, Dominik Salač

Zleva: Jan Pokorný, Tyler Herman, Petr Pavlis, Viktorie Šefflová

Zleva: Adam Horáček, Jakub Horáček, Magdaléna Zimáková

Poděkování dětem ze ZŠ Schulzovy sady
Ve dnech 30. března – 4. dubna 2015 probíhal na 1. stupni ZŠ Schulzovy 
sady týden ve  znamení zvířátek. Hlavní náplní této akce bylo seznámit 
děti školního věku s  problematikou depozit (útulků), se životem koček 
nejen opečovávaných, ale i  opuštěných a  hlavně týraných. Děkujeme 
všem zúčastněným dětem, pedagogům a vedení školy za vstřícný přístup 
a těšíme se na případnou spolupráci dalších škol. 

Beatriz Motalová, OS Další šance

Zprávy z činnosti klubu důchodců v Sadové
V  úterý 24. března 2015 v  odpoledních hodinách nás v  penzionu v  klubu 
navštívil senátor Ing. Jiří Hlavatý. V družné debatě jsme se dozvěděli o jeho 
práci v senátu. Z celé debaty vyplynulo, že má obrovský zájem hlavně pomoci 
městu Dvoru Králové n. L. k jeho lepší budoucnosti.
Další akcí na konci měsíce března bylo opět setkání žáků ZŠ Podharť. Tak jako 
v loňském roce, tak i letos v předvelikonočním čase si pro nás seniory připra-
vili žáci zajímavou besídku. I přes nepřízeň počasí, kdy přišli do penzionu celí 
promočení, jim nic neubralo na dobré náladě. Po vystoupení rozdávali dárky, 
které si pro nás připravili. Na oplátku od nás dostali malé občerstvení a ponej-
více  se pletly z přinesených proutků velikonoční pomlázky. 

Jiří Štěpánek

Nekrolog
Koncem března nás zarmoutila zpráva o skonu 
věrného sokola, bratra Jiřího Kryse. 
Bratr Krys se stal členem Sokola po roce 1945. 
Byl dobrým sportovcem. Závodil v gymnastice 
i atletice a plavání. Jako dorostenec reprezento-
val královédvorskou jednotu a sbíral sportovní 
trofeje. V  Sokole našel také mnoho životních 
přátel. Po roce 1948 následovala vojna, kterou 
bratr Krys prožil u PTP (pomocných technických 
praporů). Za totality na sport nezanevřel. Věno-
val mnoho brigádnických hodin při budování 
tenisového areálu a  také zimního stadionu. 
Po roce 1989 se ihned přihlásil do Sokola a podí-
lel se na jeho obnově. Odpracoval mnoho hodin 
na  opravách budovy kina. Nenavrácení kina 
do sokolských rukou bylo pro něj velkým zklamáním. S velkou energií se 
podílel na budování sokolského tábořiště na Americe i na Ježkově. Nechy-
běl na  žádné sokolské akci, závodil v  běhu na  lyžích, nacvičoval Českou 
a Moravskou besedu, nacvičoval a vystupoval na sletových vystoupeních. 
Byl vždy tam, kde bylo jeho pomoci zapotřebí. V poslední době mu nemoc 
znemožnila navštěvovat sokolovnu, nemohl se zúčastnit ani posledního 
sletu. A nyní jeho značka osiřela. Čest jeho památce! Výbor Sokola

Mgr. Pavlína Špatenková

Jubilea 
Členové komise pro občanské záležitosti nav-
štívili při životních jubileích v březnu 24 občanů 
s  gratulací a  kytičkou. V  tomto období oslavily  
4 manželské páry stříbrnou svatbu a  pět párů 
zlatou svatbu.

Bc. Lenka Valášková, komise pro občanské záležitosti

Vzpomínka
Věnujte prosím tichou vzpomínku na  Luboše 
Kalouse, který před rokem nečekaně odešel dne 
5. května 2014. Velice chybí nejen své rodině...

Kateřina Veselá

Výročí
Dne 5. dubna oslavil 75. narozeniny mistr sportu 
a  jedenáctinásobný mistr republiky v  cyklokrosu 
pan Jaroslav Antoš. Hodně zdraví, vše jen dobré, 
klid a pohodu do dalších let přeje manželka, děti 
s rodinami, ostatní příbuzní a přátelé.

Výzva
Vyzýváme viníka, případně laskavé svědky 
autonehody, zda by nám nesdělili infor-
mace o  nehodě. Nehoda se stala v  pondělí  
2. února 2015 mezi 11:00–11:30 hod. v Riegrově 

ulici proti „masně“, kdy nám někdo s  mod-
rým autem naboural přední dveře u  řidiče 
u  auta Hyundai hnědé barvy, RZ 3H3 6818 
a  od  nehody ujel.  Budeme vám vděční 
za  jakékoliv informace, které můžete oznámit  
na tel. 724 680 156. 

Eva Lamerová

Poděkování
Občanské sdružení za obnovení památky židov-
ského hřbitova děkuje PhDr. Syrovátkové a stu-
dentům místního gymnázia za  finanční dar 
ve výši 1.343 korun. 

J. M. Bénová

oznámení
Základní organizace SPCCH pořádá pro členy  
20. května 2015 zájezd do  Průhonic. Cena je 
200 Kč, odjezd v  8:00 hod. od  gymnázia. Při-
hlášky u p. Hamplové na tel. č. 736 160 459.
Dále SPCCH organizuje v termínu od 30. května 
do  6. června 2015 ozdravný pobyt v  Janských 
Lázních. Cena 3.200 Kč. Přihlášky též u  p.  Ham-
plové. Platit lze od  14. dubna v  Dostaveníčku, 
každé úterý od 9:00 hod.

Jitka Šmelhausová, místopředsedkyně ZO SPCCH



4/2015 NoViNy KráLoVéDVorsKé raDnice

11www.dvurkralove.cz

DéKá Fest letos bude!
Čtvrté pokračování festivalu DéKá Fest bude! 
Poslední červnový víkend, konkrétně v sobotu 
27. června 2015 v 10:00 hod., odstartuje další 
ročník čím dál tím více oblíbeného festivalu. 
Za pořadatele slibujeme, že to opět bude stát 
za  to. V  průběhu měsíce května odkryjeme 
vystupující interprety a další informace.

Daniel Šípek

Slavnostní koncert  
u příležitosti 70. výročí konce  
2. světové války
Připomenout 70. výročí konce války si 
můžete v neděli 10. května od 16:00 hod. 
na náměstí V. Hanky. K vidění bude vojenská 
technika a uniformy z 2. světové války klubu 
vojenské historie Feldgendarmerie a Vojen-
sko-historického muzejního spolku Trutnov. 
Večer od  18:00 hodin se pak v  Hankově 
domě představí Podkrkonošský symfo-
nický orchestr, amatérské těleso, jehož 
domovskou scénou jsou Semily. V  první 
části večera zazní Slovanský pochod,  
op. 31, a  Houslový koncert, op. 35. Petra 
Iljiče Čajkovského, v  druhé části to bude 
Symfonie č. 9, „Z  Nového světa“ Antonína 
Dvořáka. 
orchestr řídí od  roku 2013 Graziano San-
vito, absolvent několika konzervatoří v Itálii, 
Španělsku i českých Teplicích. Působil mimo 
jiné v RAI (italský rozhlas a televize) v Miláně 
a  Turíně, v  symfonickém orchestru v  Sao 
Paulu (Brazílie), v Guatemale a v Monterrey 
(Mexiko). Od roku 1998 se věnuje dirigování 
a pedagogické činnosti. V roce 2002 a 2003 
působil jako hostující profesor na  Ponti-
fikální univerzitě (Vatikán–Řím). Od  roku 
2004 je členem orchestru Divadla F. X. Šaldy 
a zároveň působí v ZUŠ Liberec jako peda-
gog hry na klarinet, saxofon, tubu a orches-
trální hry. Sólo na housle zahraje Jakub Sed-
láček (nar. 1985), který se řadí mezi přední 
houslisty svojí generace a je vyhledávaným 
komorním hráčem a sólistou.

Jazz bez hranic
Královédvorskému publiku se ve  čtvrtek  
21. května od  19:00 hodin představí 
Georgia College Jazz Band, šestnáctičlenný 
orchestr sestavený ze studentů univerzity 
v Milledgeville (Georgia, USA), který vystoupí 
pod vedením trumpetisty Clifforda Townera 
v  Hankově domě společně s Big Bandem 
hraběte Šporka zřizovaným jaroměřskou 
ZUŠ pod taktovkou Martina Brunnera. Zazní 
skladby takových velikánů, jakými jsou Don 
Ellis, Ron Myers, Milan Svoboda a další příz-
nivci jazzu a  swingu, milující zvuk velkých 
bigbandových těles, a  improvizace si tuto 
událost jistě nenechají ujít. 
Georgia College Jazz Band přijíždí do České 
republiky již popáté. Patří k nejlepším a nej-
mladším orchestrům v  Georgii a  pravidelně 
koncertuje na  festivalech v  Palm Beach 
na  Floridě, v  Jacksonville, New Orleans 
a ve Washingtonu. Hudební a jazzové legendy 
byly během spolupráce s orchestrem udiveny 
průzračností tónů, skvělým laděním a profesi-
onalitou tohoto studentského souboru. Jazz 
band stylově interpretuje odkaz Glena Mül-
lera, Quincy Jonese, Duke Ellingtona stejně 
jako George Gershwina.

Zuzana Čermáková, ředitelka MKZ

aneb jak rozkvétá sociálně terapeutická dílna 
Slunečnice. Rádi se při projížďkách po  okolí 
ohlédnete po  pěkné zeleni nebo květinách? 
Možná by vás zajímalo, že o  některé pozemky 
ve  městě i  v  sousedních obcích pečují osoby 
s mentálním postižením. Jedná se o jednu z akti-
vit, kterou v rámci tematicky zaměřených „dílen“ 
nabízí svým uživatelům STD Slunečnice při Farní 
charitě Dvůr Králové nad Labem.
Uživatelé této služby se podílejí na  údržbě 
a  zakládání veřejné zeleně již od  roku 2011, 
kdy Slunečnice začala pracovat na  pozemku 
ŘK farnosti ve  Dvoře Králové nad Labem. Další 
spolupráce byla navázána s obcí Nemojov, která 
k naší radosti stále trvá a rozvíjí se. Pod záštitou 
neziskové organizace „Sázíme stromy“ zde naši 
uživatelé vysadili v roce 2014 například okrasné 

třešně a živý plot z tavolníku u obecního úřadu. 
Po celý rok klienti dílny pomáhali s oplocováním 
stromů, vysazovali trvalky a  keře, pleli apod. 
Postupně se k těmto zahradním činnostem při-
pojil také farní pozemek v Kocléřově. V letošním 
roce plánujeme rozšířit svou působnost na farní 
pozemek v  Choustníkově Hradišti a  obec 
Lanžov, kde pomůžeme s  výsadbou zeleně 
na místním koupališti. 
Tyto činnosti rozvíjejí u  našich klientů nejen 
pracovní návyky a  dovednosti, ale přináší jim 
zejména radost a  uspokojení. Věříme, že jejich 
pilná práce potěší i vás.

Mgr. Kateřina Hlaváčková

Aktivita je součástí individuálního projektu „Služby 
sociální prevence v Královéhradeckém kraji III“.   

„Komu se nelení, tomu se zelení“

V únoru se konala soutěž základních uměleckých 
škol ve hře na dechové nástroje vyhlášená Minis-
terstvem školství mládeže a tělovýchovy. 

Okresního kola ve  hře na  dřevěné dechové 
nástroje, které se konalo v  ZUŠ v  Hostinném, 
se zúčastnila žákyně paní učitelky Vlasty Siři-
šťové Adéla Sedláčková, která ve hře na zobco-
vou flétnu  získala 2. místo, a  žáci pana učitele 
Tomáše Valtery, kteří získali:  
• Tereza Dederová (klarinet) – 3. místo
• Daniel Hojný  (klarinet) – 2. místo
• Dominik Totka (zobcová flétna) – 2. místo
• Pavel Konrád (zobcová flétna)  – 3. místo
• Jan Marko (zobcová flétna) – 3. místo
• Ondřej Palán (saxofon) získal 1. místo s postu-

pem do krajského kola.
okresního kola ve  hře na  žesťové dechové 
nástroje, které se konalo v  ZUŠ A. M. Bux-
ton v  Úpici, se zúčastnil žák paní učitelky 
Vladimíry Matuškové Jiří Záplata a  získal  
1. místo s postupem do krajského kola.
Krajské kolo se konalo 25. a 26. března v Jičíně, 
kde oba žáci – Ondřej Palán a Jiří Záplata – získali 
ve velké konkurenci krásná 2. místa.
Poděkování patří všem soutěžícím za  perfektní 
reprezentaci školy, vyučujícím za přípravu žáků 

a  v  neposlední řadě i  našim korepetitorům, 
kteří s námi měli velkou trpělivost, paní učitelce 
Mgr. Miladě Petrášové a p. uč. Bc. Marku Iglovi.

Matušková Vladimíra
zástupkyně ředitelky ZUŠ R. A. Dvorského                                                                             

Další úspěch žáků ZUŠ R. A. Dvorského

Učitel ZUŠ Bc. Marek Iglo s vítězem okresního kola soutěže 
Jiřím Záplatou 

Všichni víme, že fotbalové hřiště v Podharti pat-
řilo dříve TIBĚ. V souvislosti s insolvenčním říze-
ním bylo toto hřiště součástí ostatního majetku 
TIBY, který byl a  je stále spravován správcem 
konkurzní podstaty. Věřitelé se rozhodli v  roce 
2011 toto hřiště ve  veřejné dobrovolné dražbě 
prodat. JUTA se zúčastnila této dražby, před-
ložila nejlepší nabídku a stala se jeho vlastníkem. 
Následně proběhlo několik jednání o pronájmu 
této plochy fotbalovému oddílu, resp. místní 
tělovýchovné jednotě, za  stejných podmínek, 
jaké měla uzavřena TIBA. Přes veškerou snahu 
z naší strany k žádné dohodě nedošlo, ale pře-
sto JUTA souhlasila s  využíváním tohoto hřiště 
a toto bylo fotbalovému oddílu sděleno. 

JUTA dokonce při jednání veřejně nabídla 
prodej tohoto celého areálu za  stejnou cenu, 
za kterou byl tento areál vydražen. Bohužel bylo 
odmítnuto. 
Až v letošním roce se podařilo záležitost pronáj– 
mu stadionu dotáhnout do smluvního vztahu 
tak, aby mohlo být hřiště využíváno a  zajiš-
těna i  jeho údržba. Pronájem byl stanoven ze 
strany JUTY ve výši 1 Kč za rok a tělovýchovná 
jednota tento návrh akceptovala. Samozřejmě 
je celé hřiště k  dispozici i  atletickému oddílu, 
případně dalším sportovcům po  dohodě 
s nájemcem. 

Mgr. Petr Brdička
 JUTA, a. s.

Hřiště v Podharti bude opět 
sloužit sportovcům
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Program oslav 125. výročí 
gymnázia
Hlavní část oslav proběhne ve  dnech 
4.–5. září 2015. Vernisáž výstavy o  minu-
losti i  současnosti školy „Gympl žije. A  jak!“ 
se uskuteční 31. srpna 2015 v  16:00 hod  
ve Výstavní síni  Staré radnice. Výstava potrvá 
do  19. září 2015. Více informací najdete 
na webu gymnázia a v dalších číslech NKR.

interview s Laurou Benešovou
Laura Benešová je studentka 1. C 
královédvorského gymnázi a  také letošní 
halová mistryně ČR jednotlivců v kategorii 
starších žákyň v  tenise. O  tom, co tato 
sportovní vášeň obnáší a  jak zasahuje 
do  jejího každodenního života, s  ní 
rozmlouval její spolužák Ondřej Vaněk.
O.: Proč právě tenis?
L.: No, protože mě to baví, čistě proto.
O.: Jak dlouho už hraješ?
L.: Tenis hraju od čtyř, takže devět let.
O.: Jak probíhají tréninky?
L.: Hodinu před tréninkem je rozcvičení, 
jako běh. To, co se hraje, potom závisí 
na tom, co je potřeba vylepšit. Po tréninku 
je na řadě výklus a samozřejmě strečink.
O.: Jak často trénuješ?
L.: Obvykle trénuju každý den, někdy více, 
někdy méně. To záleží na  fyzickém stavu 
a množství turnajů.
O.: Jak se tyhle časté tréninky odrážejí 
u školy?
L.: No, celkem to školu ovlivňuje, mám 
méně času na  učení, jelikož často přijíž-
dím až pozdě večer, takže nemám šanci 
něco stihnout, občas se učím na turnajích, 
ale moc to nejde kvůli velkému rozruchu. 
Mé poděkování patří hlavně panu řediteli 
za uvolňování na turnaje a tréninky.
O.: Máš nějaké jiné koníčky?
L.: Ano, ale kvůli nedostatku času jsem je 
musela omezit.
O.: Co považuješ za  svoje zatím největší 
úspěchy?
L.: Asi to, že jsem teď mistryně republiky.
O.: A co dalšího?
L.: Také jsem byla třetí na  mezinárodním 
turnaji.
O.: Máš nějaký vzor? 
L.: Z  českých tenistů a  tenistek je to Petra 
Kvitová, Tomáš Berdych a z mezinárodních 
Roger Federer a Maria Šarapovová.
O.: Kdo další z tvého okolí hraje tenis?
L.: Například moje kamarádka Markéta Hol-
manová, sestry Baumovy a Matouš Vágner.
O.: Trénují s tebou?
L.: Momentálně trénuju sama, dřív s Marké-
tou, ale ta má teď zranění.
O.: Jak vypadá budoucnost tvojí tenisové 
kariéry?
L.: O  tom zatím nepřemýšlím, ale chci to 
mít jako koníček a práci zároveň, takže se 
tím chci živit, ale i nadále bavit.
O.: Jak bereš tenis? 
L.: Teď spíše jako zábavu.
O.: Předtím jsi říkala, že se tím chceš i živit.
L.: To samozřejmě jo, ale člověka to musí 
hlavně bavit, aby s tím měl vyšší cíle. Kdyby 
mě to přestalo bavit, můžu toho kdykoliv 
nechat, což určitě neudělám.
O.: Tak já moc děkuju za  rozhovor a  přeju 
hodně štěstí do dalších turnajů.
L.: Děkuju.

Není beseda jako beseda…
Představte si, jak studenti čerpají své vědomosti. 
Spustí internet a už to jede – otvírání encyklopedie 
s  informacemi pro referát, série zpráv z  hlavních 
stránek internetových deníků jen tak pro zajíma-
vost, sem tam učebnice a  občas i  beletrie, tedy 
opravdová kniha v ruce. Tentokrát jsme však čer-
pali znalosti jinak. 

Dne 27. března nás přes svou bývalou třídní 
učitelku I. Syrovátkovou kontaktoval Tomáš Táz-
lar, dnes student UHK, aby nám nabídl besedu 
o  studiu na  vysoké škole, zejména oboru poli-
tologie, a o možnostech cestování, tedy využití 
fakultou nabízených studijních pobytů v mnoha 
městech a  zemích Evropy i  světa. Trochu jsme 
si říkali, že to bude „klasika“, běžná beseda jako 
vždy. Opak byl pravdou. 
Tomáš (student 3. ročníku politologie) přijel se 
svým kolegou Martinem Schmiedlem (student již 
5. ročníku), který již mnohokrát vyjel na  studijní 
pobyt a dokonce celý rok navštěvoval univerzitu 

v Ghaně. Oba nás s nezměr-
nou mírou energie, plni zau-
jetí pro svou práci a studium, 
úplně ohromili. Kanonáda 
slov, nepřeberné množství informací, vážně, ale 
spíš vesele povídali, co a kde zažili, jak řešili různě 
složité situace a  jak zužitkovávají vše, co viděli 
a slyšeli. Někdy se nám ani nedařilo vnímat obsah 
toho, co zaznělo, kadence slov byla obrovská. 
Opravdu musíme říci „klobouk dolů“, byla to velmi 
pěkná akce, ze které jsme si vzali hodně – země-
pisně, historicky, lidsky i  morálně. Mnohé z  nás 
napadlo, že jim vlastně závidíme – jejich obor je 
jim evidentně koníčkem, a  tak by to při studiu 
mělo být. Snad i my si za pár měsíců vybereme tu 
„pravou“ školu a budeme z ní tak nadšení. 
Děkujeme oběma za to, že k nám přijeli a že nám 
předali spoustu informací, jež se pokusíme využít. 
Také jim přejeme šťastnou cestu a  jen krásné 
zážitky na dalších trasách po Evropě i světě.  

třídy 3. A a 5. C gymnázia 

Bývala jsem názoru, že divadlo je nuda a patří jen 
k oblíbeným zájmům důchodců. Ale jako správný 
Čech jsem si za tak úžasnou cenu, která nám byla 
školou nabídnuta na abonentská představení pro 
studenty, nemohla nechat nic ujít a  rozhodla se 
nové sezony Klicperova divadla zúčastnit. A  neli-
tovala jsem.

Hned v prvních deseti minutách nové hry a naší 
první Romeo a Julie jsem byla nadšená. Příběh 
byl tak trochu naruby, vířil vtipem, ale o vážnější 
scénky jsme také nepřišli. 
Ve druhé hře Labutí jezero bylo opět co sledovat. 
Herci nás vtáhli do  děje romantického příběhu 
o lásce a ukázali nám, jak jednoduše lze o ni přijít.
Naši třetí návštěvu jsme si zpestřili prohlídkou 
divadla a jeho zákulisí. Zjistili jsme, jak je náročné 
secvičit představení, trvající přibližně dvě hodiny. 
Sami jsme si vystoupili na  pódium a  vyzkoušeli, 
jaké to je stát na  něm prozatím před prázdným 
hledištěm. A já už sním, že bych tam taky jednou 
moc ráda stála, ale před plným sálem lidí. Z dalších 
navštívených míst nás zaujala kostymérna. Jak jen 
ty hadry mohou na pódiu vypadat tak dobře?

Po  prohlídce a  obědě jsme všichni spokojeně 
usedli v  sále a  čekali, jak si Klicperovští poradí 
s  další hrou, tentokrát Kyticí, podle námětu K. 
J. Erbena. Zahráli nám pár z  jeho balad, např. 
baladu Vodník či pohádkový příběh Zlatý kolo-
vrat. I přes chmurnost originálu se v jejich verzi 
našlo i  místo pro komičnost. A  protože jsme si 
vybojovali místa blíže k  podiu, náš zážitek se 
ještě více prohloubil. Vidět hercům do obličeje, 
sledovat, jak se tváří při svém výkonu, to vše 
v nás zanechalo hluboký dojem. 
Divadelní výjezdy jsme ukončili hrou Marilyn 
Monroe – překrásné děcko. Herci nám přiblížili 
nejen slavné okamžiky, ale i  ty špatné stránky 
jejího života. Jako krásná žena to neměla vůbec 
jednoduché. Uvědomili jsme si také, jak je tenká 
hranice mezi slávou a zatracením. 
Myslím, že celá sezona byla přímo skvělá. 
Z každé hry jsme si s sebou všichni něco odnesli. 
A i když jsou tyto příběhy všem známé, Klicpe-
rovští nás pokaždé dokázali překvapit. Už se 
těším na další rok!

Lucie Matušová, 1. A
Mgr. Yveta Šecová

Letošní divadelní sezona

V sobotu 9. května se ve Dvoře Králové uskuteční 
piknik na  podporu fair trade. Férová snídaně pro-
běhne od 9:30 hod. na zahradě gymnázia (v případě 
nepříznivého počasí v tělocvičně). Jedná se o ojedi-
nělý koncept, kdy se ve stejný den a ve stejný čas 
na více než stovce míst po celé ČR sejdou tisíce lidí 
aby daly najevo, že podporují fairtradové a lokální 
pěstitele. Stane se tak na Světový den pro fair trade, 
který se připomíná každoročně druhou květnovou 
sobotu. V ČR proběhne tento piknikový happening 
již popáté a v našem městě podruhé. 
„Zájem o Férovou snídani roste, je vidět, že lidé se 
více zajímají o původ výrobků. Zatímco v roce 2011 
se snídalo ve 41 městech či obcích, tak loni se akce 
konala už na 119 místech a navštívilo ji na čtyři a půl 
tisíce lidí,“ uvedla Gabriela Štěpánková z nevládní 
organizace NaZemi, která akci koordinuje.
Účastníci si sami přinesou například fairtra-
dové kakao od  pěstitelů z  Ghany, kávu z  Gua-
temaly nebo čaj z  indických čajových zahrad 

nebo výrobky, ve  kterých 
použili fairtradový produkt.  
A k tomu si do košíku mohou 
přibalit třeba vajíčka od míst-
ního chovatele, lokální med 
či domácí marmeládu. Spo-
lečně pak posnídají na veřejném místě (vhodné 
přinést s sebou deku, karimatku aj.), aby vyjádřili 
podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla 
porušována lidská práva, poškozováno životní 
prostředí či zneužita dětská práce. 
V  loňském roce jsme otevřeli brány zahrady 
gymnázia poprvé a využili tak pro tuto snídani 
klidné oázy uprostřed města. Letos se tak stane 
znovu a doufáme, že si k nám najde cestu mno-
hem více příznivců akce ze široké veřejnosti. 
Podrobné informace k  letošní snídani jsou prů-
běžně aktualizovány na  webových stránkách 
www.ferovasnidane.cz.

Mgr. Blanka Hofmanová, učitelka gymnázia

Férová snídaně podruhé ve Dvoře Králové
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Úspěchy a akce na ZŠ Schulzovy sady 
Matematické soutěže
Okresní kola matematické olympiády za  velké 
účasti žáků základních škol i  víceletých gym-
názií dopadla nad očekávání. V kategorii 6. tříd  
se na  2.–5. místě umístily Dajana Macháčková  
a Adéla Šebková z 6. B. V kategorii 7. tříd získala 
1. místo Petra Šotolová ze 7. B a v kategorii  8. tříd 
se umístil na 1. místě Lukáš Jirka z 8. B. V kate-
gorii 9. tříd postoupil  2. místem v  okresním 
kole Šimon Rais z  9. B mezi 23 účastníků kraj-
ského kola této soutěže, kde obsadil vynikající  
2.–3. místo. 
Tři  družstva se zúčastnila krajské soutěže Matboj 
v Hradci Králové, kde družstvo z 9. B ve složení 
Šimon Rais, Josef Kočnar a Magdalena Fišerová 
v konkurenci 59 týmů obsadilo výborné 5. místo.
Většina žáků školy se zapojila do  mezinárodní 
soutěže Matematický klokan, kde v jednotlivých 
kategoriích zvítězili Ivo Polan ze 2. D, Denisa 
Spatzierová z 5. B, Petra Šotolová ze 7. B a Šimon 
Rais z 9. B.

Chemická olympiáda
Školního kola Chemické olympiády se zúčastnilo 
11 žáků. Ti nejlepší postoupili do okresního kola 
v Trutnově, kde Magdalena Fišerová vybojovala 
skvělé 1. místo a Josef Kočnar obsadil 3. místo. 
Oba postoupili do krajského kola v Hradci Krá-
lové, kde se v obrovské konkurenci stali úspěš-
nými řešiteli této náročné soutěže.

Ing. Iva Tlamichová, Mgr. Alena Zlámalová

Fyzikální olympiáda 
V  tomto školním roce probíhá 56. ročník Fyzi-
kální olympiády. Žáci základních škol a  více-
letých gymnázií soutěží ve  dvou kategoriích. 
Kategorie F je určená 8. ročníku a E 9. ročníku. 
Prvního, tedy domácího kola, se na  naší škole 
zúčastnilo celkem 42 žáků z matematických tříd. 
Úspěšnými řešiteli se stalo 13 z nich. 
Pro úspěšné řešitele domácího kola z  okresu 
Trutnov uspořádala naše škola ve  spolupráci se 
Školským zařízením pro další vzdělávání peda-
gogických pracovníků Královéhradeckého kraje 
a  Ústřední komisí Fyzikální olympiády ČR dne  
27. března okresní kolo. Okresního kola se zúčast-
nilo v  obou kategoriích celkem 18 soutěžících. 
Kromě zástupců naší školy přijeli nebo přišli žáci 
ze ZŠ Strž, ze ZŠ Bratří Čapků v Úpici, ze ZŠ a MŠ 
Mostek a ze ZŠ V Domcích v Trutnově. Soutěžící 
měli za úkol vyřešit 4 složitější fyzikální úlohy.

Němčina je v kurzu
V rámci podpory výuky 
německého jazyka 
proběhlo na naší škole 
několik jazykových 
animací pod vedením 
lektorky plzeňského 
Tandemu Mgr. Zahrad-
níčkové. Cílem těchto 
animací bylo seznámit 
žáky s němčinou a uká-
zat jim, kolik slov již pasivně v tomto jazyce znají 
a že se není německého jazyka – jako druhého 
cizího jazyka – proč bát! Ve  vyšších ročnících 
posloužily tyto hodiny s  lektorkou ke  zvýšení 
motivace a  prohloubení řečových dovedností 
žáků.
S velkou radostí oznamujeme, že máme v našich 
školních lavicích republikového mistra v němec-
kém jazyce! Žák 9. ročníku Daniel Potocký 
dne 13. dubna 2015 reprezentoval naši školu 
v  ústředním kole Soutěže v  německém jazyce 
v Praze a dosáhl fenomenálního úspěchu. Pora-
zil všech 13 soupeřů – vítězů krajských kol! 
I  přes zdravotní indispozici nezaváhal a  svou 
šanci zvítězit plně využil. Děkujeme mu za skvě-
lou propagaci školy a v dalším studiu na střední 
škole mu přejeme hodně úspěchů. 

Mgr. Lada Marksová

Čtení pomáhá
Žáci naší školy se úspěšně zapojili do  projektu 
Čtení pomáhá, jehož cílem je spojit potěšení 
ze čtení s  radostí z  pomoci potřebným. Děti si 
vyberou některou z krásných knih na seznamu 
v  nabídce, rozdělených do  tří kategorií podle 
věku čtenářů. Až některou z  knih přečtou, 
odpoví na  pár otázek vztahujících se ke  knize 
na  stránkách projektu a  získají tak 50 korun. 
Tuto odměnu si nemůžou vyzvednout v  hoto-
vosti, můžou ji však věnovat někomu, kdo čeká 
na jejich pomoc. Své získané kredity žáci věno-
vali libovolně zvolené charitě. V této chvíli to je 
částka 1.400 Kč. 

Mgr. D. Michalová

Běžci úspěšní ve Štafetovém poháru
Dvě družstva naší školy se zúčastnila okresního 
kola atletické soutěže Štafetový pohár. Soutěž 
je určená pro šestnáctičlenná družstva dívek 
a chlapců, která měří své síly v běhu na osm krát 
sto metrů a osm krát dvě stě metrů. 
Našim závodníkům se výborně dařilo. Družstvo 
budovy A  vybojovalo dvě vítězství za  štafety  
1.–3. tříd a  4.–5. tříd a  stříbro v  kategorii mix, 
družstvo budovy B přidalo druhé místo v kategorii 
1.–3. míst. Družstvo budovy A v závěru vystoupilo 
na  nejvyšší stupínek, když okresní kolo Štafeto-
vého poháru vyhrálo. Družstvo budovy B skon-
čilo na 4. místě, když mu na druhé místo chyběla 
jedna sekunda. Družstvo budovy A si vybojovalo 
postup do  krajského kola, které se uskuteční  
13. května v Novém Městě n. M. Všem závodníkům 
blahopřejeme!

Mgr. Pavlína Špatenková

ZŠ a PrŠ Dvůr Králové  
tančí s Afrikou
Ve  středu  
1. dubna 2015 se 
žáci naší školy již 
po  čtvrté zúčast-
nili Hudebně 
divadelního fes-
tivalu pro žáky 
speciálních škol 
regionu v  Náchodě. Letošní VI. ročník se 
celý nesl v duchu Afriky. Žáci pod vedením 
Mgr.  Lucie Mackové reprezentovali naši 
školu s vystoupením „Ze zoo do Afriky“. 
Pilné nacvičování se vyplatilo a  za  velké 
podpory svých spolužáků z  publika si 
vytančili první místo v  kategorii scénic-
kého tance. Ceny jim předávali členové 
odborné poroty, kterou tvořily známé 
tváře, např. ředitel krajského ředitelství 
policie brig. gen.  Mgr.  Martin Červíček, 
ředitelka hradeckého inspektorátu ČŠI 
Mgr.  Bc.  Miluše Urbanová, Ph.D., režisér 
Tomáš Magnusek, náměstek ministra pro 
vzdělávání Mgr.  Jaroslav Fidrmuc, mluvčí 
ZOO Dvůr Králové Jana Myslivečková 
a další.
Africkou atmosféru skvěle dotvářelo 
vystoupení africké hudebně taneční 
skupiny Bijou Camara a  přítomnost zpě-
vačky Madaleny Joao. Kromě věcných cen 
za umístění si žáci z festivalu přivezli fotky 
a autogramy zpěváků a tanečníků. 
Za  skvělou organizaci děkujeme ZŠ a  MŠ 
Josefa Zemana v  Náchodě a  těšíme se 
na další ročníky této vydařené akce. 

Bc. Lucie Marková
učitelka Základní školy a Praktické školy,  

Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Naši žáci se v  soutěži rozhodně neztratili. 
V kategorii F vybojoval 1. místo Jan Janeček, na  
2. místě skončil Kryštof Havrda a 3. místo obsa-
dila Lucie Fišerová. Alžběta Darvašová byla 
nakonec 5. V  této kategorii okresním kolem 
fyzikální olympiáda končí. V  kategorii E zvítězil 
Šimon Rais, 3. až 4. místo obsadil Lukáš Matějka 
a Magdaléna Fišerová skončila 5. Šimon a Lukáš 
budou naši školu reprezentovat v krajském kole, 
které se bude konat 30. dubna 2015. Budeme 
jim držet palce.
Děkuji všem za  účast a  též pracovnicím Infor-
mačního centra za  poskytnutí drobných upo-
mínkových předmětů pro všechny soutěžící.

Mgr. Petr Pavelka

Čtenářská chvilka ve třídě 2. D Foto:  PaedDr. Zuzana Mertlíková
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Dne 6. března 2015 se konal v  Hankově domě 
letos již jubilejní desátý ples ZŠ 5. května. Ples 
tradičně zahájila znělka hudební kapely JK Band 
Ohnišov, která hrála k  poslechu i  tanci po  celý 
večer. Následoval projev nového pana ředitele 
školy a  předtančení našich žákyň z  orientální 
taneční skupiny Malika. Poté nadešel ten pravý 
čas pro slavnostní nastoupení žáků 9. třídy – šer-
pování, po kterém si připravili krásně dojemnou 
řeč a poděkování učitelům. Po sérii písní zatan-
čilo 6 žáků naší školy, kteří jsou členy taneč-
ního klubu TAK DANCE KROK Hradec Králové 
v  standardních a  latinskoamerických rytmech. 
Ve 22:00 hod. přišlo na řadu překvapení večera. 
Naši deváťáci si připravili energické vystoupení 

pod názvem Pomáda 2015, do kterého zapojili 
i učitelský sbor. 
Celý program uváděla moderátorská dvojice 
Lukáš Hubený a Veronika Kadečková z  8. třídy. 
Náš ples se opět mohl pochlubit bohatou tom-
bolou, za což děkujeme všem sponzorům, rodi-
čům a  přátelům školy. Poděkování patří také 
učitelskému sboru ZŠ 5. května za  přípravu 
a  organizaci plesu. Díky skvělému kolektivu 
9. třídy byla atmosféra plesu nezapomenu-
telná…  Do dalších životních etap jim přejeme 
hodně štěstí a úspěchů. 

Mgr. Petra Chmelíková, Mgr. Stanislava Culková
učitelé ZŠ 5. května

X. ples ZŠ 5. května 2015

Napříč generacemi 
V  rámci celoškolního projektu etické výchovy 
a  za  podpory Královéhradeckého kraje uspo-
řádala naše škola 1. dubna již podruhé setkání 
našich žáčků s generací babiček a dědečků. 
Ti nejmenší přivítali seniory přímo ve škole, žáci 2. 
stupně pak vyrazili do terénu, kde navštívili členy 
klubů důchodců v Žirči a v ulici Sadová a popo-
vídali si s  nimi. Velmi zajímavá byla i  beseda 
s pracovníky pečovatelské služby našeho města, 
stejně jako návštěva azylového domu svaté Žofie 
a noclehárny pro bezdomovce. 
Věříme, že klienty oddělení ošetřovatelské péče 
při místní nemocnici příjemně obohatilo kulturní 
vystoupení našich šeťáků a  druháků, někteří si 
s nimi s chutí zazpívali.
V době, kdy si lidé všeobecně málo rozumí, kdy 
ke  komunikaci používají čím dál víc techniky 
a médií, jsme se společně sešli, abychom o sobě 
věděli, abychom se navzájem potěšili a  popří-
padě předali zkušenosti.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se na  akci 
podíleli, paní ředitelce pečovatelské služby 
Mgr. M. Hauke i primářce oddělení ošetřovatel-
ské péče MUDr.  M. Vidasovové, všem prarodi-
čům, kteří mezi nás přišli, a těšíme se, že se uvi-
díme i napřesrok.

Mgr. Elena Lahučká
koordinátorka projektu

Preventivní program v ZŠ Podharť 
Naše škola získala na  školní rok 2014/2015 
finanční podporu z  dotačního programu Krá-
lovéhradeckého kraje na  programy zaměřené 
k  prevenci rizikového chování a  zdravý životní 
styl dětí a mládeže.
Projektový záměr školy navazuje na  cíle vyme-
zené Minimálním preventivním programem 
a  zaměřuje se žáky, učitele a  rodiče žáků  
ZŠ Podharť. 
Pro žáky 2. stupně byly zakoupeny dva materiály 
do  hodin výchovy k  občanství, etické výchovy 
a výchovy ke zdraví nebo do třídnických hodin 
na  1. stupni. Jedná se o  interaktivní deskovou 
hru Cesta labyrintem města, ve  které žáci řeší 
úkoly a  situace z  prostředí školy, hřiště, parku, 
sídliště, domova, restaurace a  klubu. Dále byly 
zakoupeny Preventivní komiksy – dvanáct tema-
tických balíčků obsahujících příběhy dětí a mlá-
deže, které vytvořilo Občanské sdružení Volání 
naděje. Zde se objevují témata kouření, konzu-
mace alkoholu, záškoláctví, agresivity, kyber-
šikany, sexuálního obtěžování, rasismu, poruch 
příjmu potravy, hráčství, kriminality apod. 
Učitelé si během velikonočních prázdnin pod 
vedením Mgr. Jiřího Maléře v semináři Strategie 
vyšetřování šikany rozšířili znalosti o metodách 
práce se třídou a  řešení konfliktů. Dále je roz-
šiřována knihovna 1. a  2. stupně o  odbornou 
literaturu týkající se oblasti prevence rizikového 
chování a zdravého životního stylu. 

Mgr. Marta Mokrá, školní metodik prevence

Velmi ceněného úspěchu dosáhl Jan Šturm, 
který má za  sebou první zkušenost s  fyzikální 
olympiádou. V okresním kole skončil jako druhý 
a  v  příštích dnech ho čeká klání s  deváťáky 
z  celého Královéhradeckého kraje. V  zeměpisné 
olympiádě zabodoval žák sedmé třídy Domi-
nik Totka. Postoupil do krajského kola jako vítěz 
okresu a  tam se umístil na  pěkném devátém 
místě. Na  děleném 2.–5. místě se v  okresním 
kole matematické olympiády umístila Barbora 
Výprachtická.
Naši žáci jsou úspěšní i v uměleckých oborech. 
V  březnu proběhlo okresní kolo pěvecké sou-
těže pořádané SVČ Trutnov a  okresní recitační 
soutěž Dětská scéna.  V soutěžích nás reprezen-
tovalo několik žáků. Nejúspěšnější ve zpěvu byl 

Adam Horáček ze 4. třídy, vyzpíval si stříbrnou 
medaili.  V  recitaci slavil úspěch David Mrázek 
ze 3. B, který ke svému obrovskému překvapení 
a radosti postoupil do krajského kola. 
Úspěchy našich dětí ve  výtvarných soutěžích 
jsou již tradicí, přesto z nich máme opět velkou 
radost.  V jedenáctém ročníku soutěže Zvíře není 
věc, kde porota vybírala ze 640 prací ze 44 škol 
z celé republiky, jsme obsadili dvě přední místa. 
V kategorii IV pro žáky 7.–9. ročníků základních 
škol se umístila na  1. místě Adéla Šleisová se 
svými surikatami a na 2. místě lev Terezy Klime-
šové. Na výstavu v zoo do galerie TENGE NENGE 
byly vybrány ještě další čtyři práce našich dětí.  
Všem našim reprezentantům gratulujeme!

učitelé ZŠ Strž

Úspěchy žáků ZŠ Strž 
v předmětových soutěžích

Skautské 
středisko hlásí
Ukliďme svět!
Členové oddílu vod-
ních skautů a  členové 
3. skautského oddílu  
se letos již podruhé 
– 28. března – zúčast-
nili celosvětové akce 
na  ozdravení životního prostředí Ukliďme 
svět! Skauti v  sobotu 28. března pomohli 
na akci Ukliďme Josefovské louky! V tomto 
ptačím parku v záplavových loukách v nivě 
Metuje se sešlo asi 40 lidí, kteří v této loka-
litě sbírali odhozené i naplavené odpadky. 
My jsme měli za  úkol vyčistit ptačí budky 
před letošním hnízděním ptáků. 

Také jsme si poslechli povídání o ochraně 
životního prostředí a  prohlédli si naživo 
jestřába lesního, který byl následně vypuš-
těn do  volné přírody. V  poledne jsme si 
opekli buřty a  odpoledne po  skončení 
naší pracovní činnosti jsme se vrátili 
domů s dobrým pocitem, že jsme pomohli 
užitečné věci.

Ing. Martin Stránský

Ukliďme Podharť 
V sobotu 18. dubna se konal 2. ročník celo-
republikové akce Ukliďme Česko. Na mapě 
úklidu se spolu s dalšími více než 900 místy 
objevil i Dvůr Králové nad Labem. Stalo se 
tak díky místní organizaci ČSSD, která akci 
podpořila a do úklidu se jako jediný subjekt 
v našem městě zapojila. Z okolních obcí se 
uklízelo i v Bílé Třemešné a Doubravici.  
Naší akce Ukliďme Podharť se zúčastnilo 
9 dobrovolníků, kteří nasbírali 10 pytlů 
odpadu! Uklízeli jsme v  okolí rybníka, 
v  parku u „dopraváku“ a  na  hřišti „na  Baj-
ráku“. Mezi sebraným odpadem bylo 
nejvíce plastových lahví, obalů od  suše-
nek, krabiček a  nedopalků od  cigaret. 
Zarážející je, že se objevily i  tašky s odpa-
dem z domácnosti a samozřejmě i stavební 
odpad. K nejzajímavějším kouskům patřila 
základní deska od  PC a  zbytek dětského 
bobu. Potěšující je, že jsme nikde nenašli 
použité injekční stříkačky! Odvoz posbíra-
ného odpadu a  jeho následnou likvidaci 
zajistily technické služby města. 
Pořádání podobných akci považujeme 
za  velmi užitečné. Proto se určitě do  této 
celorepublikové akce zapojíme i  v  příštím 
roce. Můžete se přidat.

Dušan Kubica
MO ČSSD

Úspěšné projekty na ZŠ Podharť
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Dvorský softbal je vidět 
i v Extralize žen
Ve  středu 1. dubna 2015 se ve  Svoboda 
parku v  pražských Bohnicích na  softba-
lovém hřišti „A“ uskutečnilo přátelské 
utkání reprezentačního softbalového 
týmu Indonesie s  Extraligovým týmem 
žen Joudrs Praha „A“. Hráčkou základní 
sestavy týmu Joudrs byla i  studentka 
královédvorského gymnázia Apolena 
Výborná. Ve  druhé směně střídala nadha-
zovačku Lucii Zappovou a  po  skvělém 
výkonu nepustila další bod, čímž při-
spěla k  výhře  týmu Joudrs 9:4. Podařený 
úvod sezóny pak pokračoval o  víkendu 
4.–6. dubna 2015 na mezinárodním turnaji 
žen v  Enschede Holandsko. Tým Joudrs 
Praha s  Apolenou Výbornou vybojoval  
3. místo ve velmi „nabitém“ startovním poli 
mezi 6 týmy holandskými, jedním týmem 
ze Švýcarska, Německa a Ruska.

Velikonoční halový turnaj 
našich softbalových nadějí
O  víkendu 28.–29. března se uskutečnil 
halový softbalovalový turnaj žákyň v Trut-
nově. Naše nová děvčata, která z větší části 
začala se softbalem v  září loňského roku, 
prošla prvním ostrým testem. S  turnajem, 
kterého se zúčastnilo 5 týmů z  celé ČR se 
systémem každý s každým dvakrát, se naše 
děvčata poměřila velmi dobře. V náročném 
turnaji si otestovalo 15 děvčat a jeden chla-
pec (Adam Buřval) jak náročným sportem 
softball umí být a vybojovali 4. místo. Tento 
nový tým bude v letošním roce hrát otevře-
nou celorepublikovou ligu žákyň s  trenér-
kou Veronikou Výbornou a asistentkou Klá-
rou Vokatou. Celý oddíl a rodiče drží palce 
do první sezóny.

Alan Výborný

Josef Chvojka přebíral cenu 
za vicemistra Slovenska
V  Zámecké vinárně v  Holíči se uskutečnilo 
slavnostní vyhlášení Mezinárodního mis-
trovství Slovenské republiky Vintage 2014. 
Tradičně velice vydařené setkání, nad kte-
rým převzal záštitu primátor Holíče Zdenko 
Čambal, bylo svědkem předávání cen nejen 
nejlepším závodníkům, ale také mnohým 
funkcionářům, díky kterým soutěže oldti-
mer na Slovensku stále existují. Mezi oceně-
nými byl také Josef Chvojka, jezdec ze Dvora 
Králové startující za  Classic Club Hlohovec, 
vedený bývalým úspěšným českosloven-
ským motocyklistou Peterem Balážem. Jezdí 
na motocyklu Honda 350 CB F. Vloni se účast-
nil seriálu UEM (Evropská motocyklová fede-
race) s názvem Vintage FIM Europe Cup 2014 
a také Mezinárodního mistrovství Slovenska 
Vintage 2014, obojí skupiny B do 500 ccm. Zís-
kal druhé místo na mistrovství Evropy a titul 
vicemistra Slovenska. V  posledních čtyřech 
letech závodil v  Itálii, Maďarsku, Německu, 
Slovensku a  České republice. Výsledkem je 
titul mistra Evropy a  dva tituly vicemistra. 
„Jedná se o  finančně náročné závody, pře-
devším díky dopravě. Proto v současné době 
zvažujeme účast v  dalším ročníku soutěží. 
Bez sponzorů to prostě nejde. Jediným spon-
zorem jsou Skútry Chvojka,“ dodal s trpkým 
úsměvem Josef Chvojka.  

Bedřich Machek

Zahájení tenisové sezóny ve Dvoře Králové
I přes nepřízeň počasí se nám podařilo připravit 
kurty na jejich letní provoz. Novinkou pro naše 
členy bude instalace plastových lajn. K  tomuto 
kroku jsme se rozhodli poté, co se nám podařilo 
získat pořadatelství několika významných celo-
republikových turnajů. Cílem organizace těchto 
turnajů je zviditelnit a zatraktivnit dvorský klub 
pro tenisovou veřejnost a  přispět tak k  propa-
gaci města.
Hlavní složkou činnosti našeho klubu je závodní 
hraní, zejména soutěže družstev, ve  kterých 
dosahujeme dlouhodobě vynikajících výsledků. 
Připomeňme loňskou účast družstev mladšího 
žactva a babytenisu na mistrovství České repub-
liky. Do  letošních soutěží, které začínají tak 
jako každý rok již první víkend v  květnu, jsme 
sestavili ve všech věkových kategoriích celkem 
16 družstev.
Soutěže družstev probíhají v  různých výkon-
nostních třídách, přičemž máme své zastou-
pení v  každé nejvyšší oblastní soutěži všech 
věkových kategorií. Každý víkend, až do června, 
budou naši tenisté bojovat o  body, které pak 

rozhodnou o celkovém umístění.
V  letošní sezóně bychom rádi udrželi nejvyšší 
soutěž v  kategorii mladšího žactva, kde nám 
velké množství hráčů přešlo do  vyšší věkové 
kategorie. Starší žáci letos budou bojovat 
o  stupně vítězů v  rámci oblasti a  o  postup 
na  MČR a  dorostenci v  družstvu A  o  přední 
umístění. Byli bychom rádi, kdyby i  družstvo B 
dorostu postoupilo do nejvyšší soutěže. Dospělí 
mají za  cíl se udržet v  divizi a  druhé družstvo 
dospělých by mělo usilovat o  postup do  vyšší 
soutěže.
Naši nejmenší tenisté by měli navázat na úspě-
chy svých předchůdců. Minitenisté mají šanci 
postoupit do  finálových bojů východočeské 
oblasti a poprat se o účast na MČR a babytenisté 
se budou snažit o co nejlepší umístění v oblasti.
Pokud chcete i  vy vidět naše borce na  teniso-
vých kurtech přijďte je podpořit během jejich 
domácích utkání. Rozpis najdete na  našich 
stránkách www.tcdvurkralove.cz 

Eva Žižková

V  sobotu 4. dubna v  dopoledních hodinách 
odstartoval z  hlavní brány do  zoo již 31. ročník 
Běhu Safari. 

Závod se konal před jarními velikonočními 
svátky a  přilákal rekordní počet běžců – 124 
mužů a  41 žen. Závod organizoval oddíl atle-
tiky TJ Dvůr Králové nad Labem pod záštitou 
ZOO Dvůr Králové, a. s., a města Dvůr Králové 
nad Labem.
Letošní 31. ročník Běhu Safari odstartoval sta-
rosta města Jan Jarolím. Závod byl rekordní 
nejen co do počtu závodníků, ale byl překonán 
i traťový rekord. 
Závod mužů vyhrál Sebastián Vošvrda z  AC 
Mladá Boleslav časem 34:59 min., druhý byl 
Jiří Miler (AC Mladá Boleslav) za  35:42 min. 
a  třetí Jiří Čivrný ml. z  Eleven Run Teamu za 
36:11 min. V  kategorii mužů do  50 let star-
tovalo 38 závodníků a  vyhrál Rudolf Cogan 
(TJ Nová Paka) za  37:51 min., v  kategorii  
do 60 let startovalo 15 závodníků a  vyhrál 

Edward Baczewski z Walbrzychu s časem 39:35 
min., v  kategorii do  70 let vyhrál Jiří Čivrný st.  
(AC Slovan Liberec) za 43:27 min.
Závodu žen se zúčastnilo celkem 41 závod-
nic. Celkově vyhrála Táňa Metelková (katego-
rie nad 35 let), TJ Sokol Hradec Králové časem 
40:13 min., druhá byla Tereza Zuzánková, AC 
Tepo Kladno za 41:33 min. a  třetí Denisa Kozá-
ková, Hvězda SKP Pardubice za 41:55 min. 
Jak se potvrzuje, změna délky trati na  10,8 km 
přilákala další závodníky a  co je nejvíc potěšu-
jící, že závodu se zúčastnilo celkem 35 mužů a 9 
žen ze Dvora Králové nad Labem (to je skoro tře-
tina závodníků). Nejrychlejším byl na  21. místě 
Josef Brokeš za 42:53 min. a v kategorii žen na  
8. místě Kateřina Nálevková za 52:11 min. 
Je to dobrý počin do  dalších ročníků, kterých 
by se mohl zúčastnit větší počet jak dvorských 
běžců, tak i sportovců z blízkého okolí. Závod by 
se tak mohl stát významnou akcí Podzvičinska.

Václav Bartoška

Jedni z královédvorských účastníků Běhu Safari – většinou zaměstnanci městského úřadu Foto: M. Rudolf

Rekordní 31. ročník Běhu Safari
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Stomatologická pohotovost 
květen 2015
1.–3. 5.  zubní ordinace Hrabyovi  
Fügnerova 519, Dvůr Králové n. L. 
tel.:  499 320 795 
8. 5. MUDr. Jiří Záplata   
zub. ord. č. p. 42, Choustníkovo Hradiště
tel.: 499 392 811 
9.–10. 5. MUDr. Jana Kacetlová 
Rooseveltova 474, Dvůr Králové n. L.
tel.: 499 320 495 
16.–17. 5. MUDr. Ludmila Tomášková  
zubní ordinace č. p. 55, Mostek
tel.: 499 691 320 
23.–24. 5. MUDr. Miriam Valentová 
Riegrova 328, Dvůr Králové n. L. 
tel.: 499 622 533
30.–31. 5. MUDr. Hana Šujáková  
Rooseveltova 474, Dvůr Králové n. L. 
tel.: 499 621 423 

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Květnové Kočičí přání
Nově zřízený depozit – útulek pro kočky 
OS Další šance ve Dvoře Králové také letos 
spolupracuje s  Nadací na  ochranu zvířat 
a  společně s  městským úřadem řeší kas-
trační program volně žijících koček. Dva-
krát ročně se koná Kočičí přání, do  něhož 
jsme vstoupili poprvé na  konci roku 
2014. Přizváni k  účasti jsou jen seriózní 
nezisková depozita, která prokazatelně 
využívají veškeré finance v  zájmu zvířat. 
Jsme organizace nezisková, která využívá 
pouze vlastních příjmů, proto jsme i  my 
vzhledem k  nemalým nákladům na  vete-
rinární péči nuceni žádat o  sponzorské 
dary. Poděkovaní patří tedy všem, kteří 
třeba jen symbolicky přispěli a  pomohli 
tak k prezentaci depozitovaných 15 koček 
ze Dvora Králové ve  vánočním Kočičím 
přání. Některým byl díky tomu nalezen 
nový domov a  depozit získal krmivo na  1 
měsíc v  hodnotě 7.856 Kč. Zda budeme 
moci i  do  tohoto květnového Kočičího 
přání zařadit dalších několik koček, závisí 
opět na  vstřícnosti lidí, kteří chtějí pomá-
hat s  námi. Přispět na  léčení, očkování či 
kastrace můžete na účet 260897918/0300  
VS 248. Prosbu tímto směřujeme i k firmám. 
Nyní se staráme celkem o  37 koček, kte-
rým zajišťujeme krmivo a veterinární péči. 
Staré a trvale nemocné kočky zde zůstávají 
po  zbytek života. Ve  spolupráci s  Hobby 
centrem a  ZooShopem u  Kauflandu byla 
zřízena místa, kde můžete zakoupené 
krmivo pro útulkové kočky zanechat. 
Háčkované zvířecí klíčenky pro depozit 
lze zakoupit v  galanterii u  Staré lékárny. 
Kočky nabízené do  adopce najdete na   
www.dalsisance.cz. 

Beatriz Motalová
OS Další šance

S  příchodem pěkného počasí nás to táhne 
na  procházky do  přírody. A  jsou i  tací, kteří se 
zastaví v  útulku a  vezmou s  sebou ven i  psa. 
Jsme za to moc rádi – psi přicházejí pravidelně 
do kontaktu s mnoha lidmi, protáhnou se, vybijí 
si energii a vrací se spokojení.

Jack – velký kříženec, k cizím lidem méně důvě-
řivý, ke svým však milý a hodný.

Pepa – velmi přátelský labrador, který dokáže 
být klidným společníkem, ale na  procházce je 
velmi aktivní. Jediné, co se potřebuje naučit, je 
netahat na vodítku.

Peete – mladý pitbul s kamarádskou povahou. 

Punťa – malý psí puberťáček s  velmi tempera-
mentní a kamarádskou povahou

Další u nás umístěné psy najdete na  interneto-
vých stránkách www.utulek-dknl.estranky.cz.

Daniela Hoblová

Psi umístění v královédvorském útulku

Sokolové rozjeli svou přípravu na  závodní 
sezónu na  plné obrátky. Gymnasté uspořá-
dali hned tři soustředění. Gymnastky, které se 
připravují na  MČR v  TeamGymu, absolvovaly 
spolu s gymnasty víkendové soustředění v gym-
nastické hale v  Liberci. Minisoustředění pro 
gymnastická mláďata připravily trenérky pří-
pravky a také trenérky žáků.
Naši atleti se zúčastnili závodu ve  skoku vyso-
kém, Jaroměřského klokana. Někteří si vytvořili 
nové osobní rekordy, tři závodníci vybojovali 
medaili – Monika Fišerová a  Ondřej Schreiber 
zlato a Adéla Rutrlová bronz.
Začátkem dubna se konal také župní přebor 
ve  sportovní gymnastice a  šplhu předškolního 
a  mladšího žactva. Tohoto závodu se zúčastnilo 
14 dětí z  naší jednoty. Našim závodníkům se 
podařilo vybojovat celkem 13 medailí (5 za spor-
tovní gymnastiku a  8 za  šplh). Ve  sportovní 
gymnastice získal Jakub Schreiber zlatou, Lukáš 
Voborník a Matěj Kubíček stříbrné a Petr Stránský 
a Petr Holubec bronzové medaile. Ve šplhu získali 
Petr Stránský, Jakub Schreiber a  Matěj Kubíček 

zlaté, František Šturm a Anežka Holanová stříbrné 
a Lukáš Voborník, Tereza Grusová a Petr Holubec 
bronzové medaile. 
Sokolové se sešli 10. dubna na  valné hro-
madě, aby zhodnotili loňský rok. Před valnou 
hromadou ve  spolupráci s  neziskovou organi-
zací Sázíme stromy vysadili na  dětském hřišti 
u zimního stadionu lípu, která bude připomínat  
70 let od  ukončení 2. světové války. Sázení 
lípy se zúčastnilo přes šedesát lidí, čestnou 
stráž u nově zasazeného stromu stáli sokolové 
v historických krojích. Byly připomenuty oběti, 
které přinesli naší svobodě nejen sokolové, ale 
všichni, kteří se zapojili jakýmkoli způsobem 
do  odboje. Na  valné hromadě zhlédli členové 
mimo jiné vystoupení skokanů na  trampolíně, 
pódiovou skladbu gymnastek a ukázku sletové 
skladby žen. 
Celá akce se vydařila, děkujeme všem za účast. 
Více informací o  činnosti Sokola najdete 
na webu Sokola nebo na facebooku.

Mgr. Pavlína Špatenková

Královédvorský Sokol v dubnu


