
Ilustrace na měsíc leden – Timea Tremerová, základní škola Schulzovy sady
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Úsekové měření rychlosti ve Dvoře Králové nad La-
bem a okolí

Město Dvůr Králové nad Labem připravilo v rámci prevence a zvýšení
bezpečnosti dopravy projekt s úsekovým měřením rychlosti. V tuto chvíli
je úsekové měření instalováno v ulici Tyršova. Od ledna 2014 bylo toto

místo uvedeno do ostrého provozu.
Během prvního pololetí letošního roku bylo měření instalováno i v dalších lokalitách Dvo-

ra Králové nad Labem – Lipnice, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Horní Dehtov, Vlčkovice
v Podkrkonoší. 

Při úsekovém měření rychlosti jízdy je pořízena fotografie vozidla s přesným časem při
vjezdu do úseku a poté při výjezdu z úseku. Následně je na základě zjištěného času průjezdu
úsekem o dané délce vypočítána průměrná rychlost vozidla.

Rychlost také nadále namátkově měřila městská policie mobilním radarem. Dále byly na
několika místech ve městě, která se průběžně střídají, umístěny ukazatele okamžité rychlosti,
ty však mají pouze informativní a preventivní charakter.

Noviny královédvorské radnice 1/2014, Bc. Jan Sedláček

Boj o zachování gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem
Kraj zachová šestileté gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem

Šestileté gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem zůstane zachováno. Místní firmy totiž
poskytly ekonomické záruky pro další fungování této školy. Krajští radní se proto rozhodli ve-
řejnosti a dvorským zastupitelům vyhovět a přehodnotili své dřívější rozhodnutí o postupném
utlumení šestiletého oboru. Definitivní rozhodnutí ještě vydá ministerstvo školství.

Krajská rada zrušila své dřívější rozhodnutí o utlumení šestiletého gymnázia ve Dvoře Krá-
lové nad Labem, a tak bude nadále fungovat společně se čtyřletým. Útlum šestiletého oboru
měl pomoci zejména základním školám ve Dvoře Králové nad Labem a v okolních obcích, ze
kterých žáci na dvorské víceleté gymnázium odcházeli.

Optimalizace krajského školství nicméně bude v dalších letech pokračovat. Školskou síť je
nezbytné nadále přizpůsobovat pokračujícímu poklesu počtu žáků vycházejících z devátých
ročníků základních škol. Kvůli úbytku žáků se během posledních čtyř let v kraji již některé
školy slučovaly a vzhledem k očekávanému vývoji je nutné v tomto trendu pokračovat, jinak
nebudou školy konkurenceschopné a ekonomicky stabilizované.

Text: Mgr. Jiří Hošna, Královéhradecký kraj

I město podpořilo zachování gymnázia
Zastupitelstvo města již v říjnu roku 2013 na svém jednání podpořilo zachování právní

samostatnosti gymnázia a zachování víceleté (šestileté) formy studia. Zároveň požádalo pří-
slušné orgány Královéhradeckého kraje, aby připravovaný záměr optimalizace gymnázia ve
Dvoře Králové nad Labem odložily nejméně o dva roky, kdy bude možné objektivně zhodno-
tit ekonomickou situaci gymnázia.

K této problematice byla svolána schůzka, které se zúčastnili ředitelé všech základních
škol s devíti třídami, zástupci gymnázia a starostka města. Obecně bylo konstatováno celkové
snížení naplněnosti škol a problémy s tím související, jako je slučování tříd a krácení úvazků
pedagogů. V letech cca 2005–2011 se sice narodilo v našem městě kolem 150 dětí ročně, ale
tato vysoká porodnost se opět snižuje.

Na základě dalších mnoha jednání a souhlasu Rady Královéhradeckého kraje s optimaliza-
cí královédvorského gymnázia znovu město písemně školu podpořilo tímto dopisem:

„Šestiletá forma gymnázia je pro žáky a jejich rodiče, žijící ve městě a okolních obcích, je-
dinečnou možností kvalitativního humanitního vzdělání, které neodmyslitelně patří k tradici
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města Dvůr Králové nad Labem. Gymnázium přináší  městu kromě svých studentů i  další
hodnoty – je významným zaměstnavatelem, stabilizuje sociální situaci ve městě. Významným
argumentem pro zachování šestileté formy gymnázia může být i skutečnost, že město Dvůr
Králové  nad  Labem  je  čtvrtým  největším  městem  v  Královéhradeckém  kraji  a  zároveň
prvním, kde by se víceletá forma gymnázia měla zcela zrušit.“

Noviny královédvorské radnice 1/2014

Boj o gymnázium skončil
Na začátku roku školního roku 2013/2014 jsme byli nemile zaskočeni zprávou o plánu op-

timalizace středního školství v našem městě. Dle návrhu to znamenalo sloučení gymnázia s ji-
nou střední školou a zrušení víceletého studia, což by prakticky znamenalo postupnou likvida-
ci celého gymnázia. Cítili jsme se zavázáni našim předkům, kteří tuto instituci před 123 lety
zakládali. Nechtěli jsme připustit, aby rozhodnutím několika politiků došlo k nenávratné ško-
dě. Současně jsme si uvědomovali, že by tím došlo i ke ztrátě prestiže našeho města, neboť
v celé evropské kulturní tradici hraje střední školství gymnaziálního typu nezastupitelné mís-
to. Mandát pro naše snahy potvrdila i petice za zachování gymnázia organizovaná studenty,
kterou podpořilo téměř 2 000 občanů.

Jednání  o budoucnosti  gymnázia byla zdlouhavá a  vyčerpávající,  probíhala mnohdy ve
značně napjaté atmosféře, takže jsme někdy měli pochybnosti o tom, zda-li máme všichni sna-
hu hledat nejvhodnější řešení.

Zároveň jsme však byli překvapeni, kolik lidí bylo ochotno na úkor svého volného času,
svých rodin, odpočinku i finančních prostředků vzít si tuto věc za svou. Nyní bude další osud
gymnázia záviset především na jeho vedení, učitelích a žácích, ale i na představitelích města,
na spolupráci s jednotlivými základními školami města a našeho regionu, na další finanční
podpoře královédvorských patriotů a firem.

Noviny královédvorské radnice 1/2014, Spolek přátel Gymnázia Dvůr Králové nad Labem

Poznámka kronikáře:
Boj o zachování královédvorského gymnázia byl zatím úspěšný jak pro gymnázium, tak

pro město. Gymnázium by ale mělo zvýšit aktivitu a připravit takové výukové programy, kte-
ré by mu zajistily do budoucna lepší pozici v rámci ostatních gymnázii v Královéhradeckém
kraji. V současném neúprosném ekonomickém prostředí není možné spoléhat jen na dlouhole-
tou tradici. (01/2014)

Po vánoční pauze pokračovala regenerace zeleně
Díky  vhodným  klimatickým  podmínkám  pokračují  i  nyní  v  lednu  práce  na  projektu

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem.
Od čtvrtka 9. 1.  se kácelo v lokalitách Rašínovo náměstí,  Lipnice hřbitov, Zboží u po-

mníku, Žireč hřbitov, Verdek alej, ulice 5. května – ostatní plochy. Jako poslední přišly na
řadu městský hřbitov, ulice 5. května a Verdek �– hřbitov.

Do Vánoc 2013 bylo provedeno kácení v lokalitách Žireč náves, dopravní hřiště – starý
hřbitov,  parčík Bezručova, Berlínek a park Schulzovy sady, kde se letos dokončovalo fré-
zování pařezů.

Káceny byly pouze stromy vykazující zhoršenou provozní bezpečnost nebo tzv. neperspek-
tivní jedinci, jejichž pokácením vzniká prostor a uvolnění pro jedince perspektivní. Prioritou
je odstranit provozně nebezpečné a rizikové stromy – nestabilní větvení, destrukce v koruně
stromu, trhliny a dutiny v koruně stromu nebo poškozený kořenový systém jsou podstatné de-
fekty,  které zhoršují provozní bezpečnost stromu, ale na pařezu a kmeni se nemusí vůbec
projevit.

Za pokácené stromy bylo vysazeno  261 nových stromů a 328 keřů. 
Noviny královédvorské radnice 1/2014, Ing. Veronika Tomková
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Samolepky proti podomním prodejcům
Vyhláška města Dvůr Králové nad Labem už déle než rok zakazuje podomní prodej. Přesto

v minulých dnech musela městská policie řešit „nájezd“ skupiny obchodníků, kteří nabízeli
změnu dodavatele energií.

Po internetu se začalo šířit upozornění před prodejci. Hlavně od starších spoluobčanů si ne-
chávali podepisovat nové smlouvy na dodávky elektřiny a plynu. Řádili v Rokycanově ulici
a okolí.  Na tyto praktiky upozornil Radek Odl. I díky němu zareagovaly příslušné orgány
okamžitě. Hlídka městské policie na žádost oznamovatelky zasahovala v Rokycanově ulici,
ale bylo již příliš pozdě a prodejci byli pryč. I když hlídka provedla kontrolu dalších domů
i přilehlých ulic, neobjevila je. V následujících dnech se ale podařilo prodejce identifikovat
a případ se začal řešit.

Prodejci se často vymlouvají, že o vyhlášce, která jejich činnost zakazuje, nevědí. Proto se
městská policie rozhodla vydat samolepky, které si mohou lidé umístit na vchodové dveře
nebo ploty. Jsou v červené a bílé barvě. V rámci tohoto projektu v první edici se tiskly oba
typy samolepek po dvou stech kusech a tyto samolepky byly zdarma k dispozici v infocentru
na náměstí T. G. Masaryka a na služebně městské policie.

Lednový zásah proti prodejcům nebyl výjimkou. Objevují se tu ve městě a zkouší různé
finty. Často se firma brání, že pro ně podpisy smluv zajišťuje agentura a oni nemají s jejími
postupy nic společného. Přesto se daří osoby porušující vyhlášku najít a řešit jejich přestupky.
Důležité je, aby nás lidé včas kontaktovali městskou policii.

„Důležité je nepodlehnout nabídkám lidí, kteří často prošli speciálním školením, jak vás
přesvědčit. Často stačí, když je člověk usvědčí ze zřejmé lži, kterou použili. Stalo se to na ná-
městí. Prodejce se nejprve rozvášnil, že má schůzku se starostou. Tak jsem ho upozornil, že je
asi v jiném městě, že máme starostku. To zbystřil a pak začal, že plyn oni vyrábí, a proto ho
mají levný. Já jsem oponoval, že plyn se přece těží. Byl tak rozhozený, že odešel beze slova
rozloučení.“ Tak popsal setkání s jedním z prodejců Radek Odl.

Krkonošský deník, leden/2014 (upraveno kronikářem)

Nový osadní výbor ve Zboží
S platností od 1. 1. byl v městské části Zboží zřízen na základě rozhodnutí Zastupitelstva

města Dvůr Králové nad Labem osadní výbor, jehož předsedou se stal Michal Militký. Další-
mi členy výboru jsou Lenka Vítková a Lenka Zimová.

Noviny královédvorské radnice 1/2014

Změny v Novinách královédvorské radnice od roku 2014
Od prvního čísla roku 2014 mají Noviny královédvorské radnice (NKR) novou podobu.

Podílel se na ní profesionální grafik. 
Již od listopadu 2013 zajišťuje distribuci NKR Farní charita Dvůr Králové nad Labem, kte-

rá zajišťuje dodání novin do každé domácnosti. Na distribuci NKR se podílí také místní or-
ganizace spolu se studenty gymnázia.

Noviny královédvorské radnice 1/2014 (upraveno kronikářem)
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Tříkrálové koledování na Královédvorsku
I letos do ulic vyrazili koledníci – Tři králové. Sbírka probíhala ve Dvoře Králové nad

Labem i v přilehlých obcích ve dnech 3. až 8. 1. někde také 10. až 12. 1. Podařilo se opět
rozšířit počet skupinek. Koledníci tak mohli navštívit více domácností, kde tradičně popřáli
vše dobré v novém roce a napsali na dveře domu nápis K + M + B. Obyvatelé města i okol-
ních obcí přispěli na činnost Farní charity Dvůr Králové nad Labem a podpořili projekty Cha-
rity ČR. Celkem se vybralo 244.703 Kč. Charita poděkovala všem, kteří přispěli do kasičky,
mnozí  obdarovali  i  koledníky nějakou sladkostí.  Zajímavostí  letošní  sbírky byla  návštěva
u řezbáře Leoše Pryšingera, který dětem ukázal svůj model Braunova Betlému (originál je vy-
staven v muzeu betlémů v Třebechovicích pod Orebem), děti zapózovaly i u sochy sv. Antoní-
na.

Noviny královédvorské radnice 1/2014, Kateřina Veselá, Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Technické služby informují
Letošní zima byla svým průběhem ojedinělá, nedostatek sněhu lákal

spíše na brusle, a tak zimní stadion nabízel možnost objednat si termín na
bruslení. 

Technické služby informovaly o technologickém zařízení na zimním
stadionu,  které  je  ze  70.  let  minulého  století.  Celý  zimní  stadion  je
komplex, kde největší položkou jsou energie. Bylo nutné provést  některé

opravy, a to hlavně kompresorů. Podařila se generální oprava dvou ze tří kompresorů, in-
stalována byla nová izolace potrubí teplovodních médií, okrajově bylo investováno i do mě-
ření a regulace. Cílem bylo i za současného stavu tyto investice zhodnotit v úsporách. Mělo
by dojít ke snížení ztrát a v neposlední řadě nám analýza konečně ukáže další místa, kde
máme příliš vysokou spotřebu energií, kde je spotřebováváme neúčelně apod.

Noviny královédvorské radnice 1/2014, Ing. Miroslav Petrů, ředitel TSm (upraveno kronikářem)

MAS Královédvorsko navýšilo částku dotace
V pátek 10. 1. byl ukončen příjem žádostí o dotace na pořádání spor-

tovních a kulturních akcí pro veřejnost na území MAS Královédvorsko.
Celkem se sešlo 16 žádostí na podporu akcí nejrůznějšího druhu. Celkově
pořadatelé požádali o 68.323 Kč. Jelikož původní částka na akce určená k

rozdělení činila 20.000 Kč, rozhodl se výbor MAS navýšit tuto částku na 50.000 Kč.
Noviny královédvorské radnice 1/2014, Lenka Křížová DiS., Ing. arch. Jan Holan (upraveno kronikářem)

Společenská rubrika
Noví občánci města

V lednu 2014 se narodilo v našem městě 12 občánků – 2 chlapci a 10 děvčat.

Úmrtí
V lednu zemřelo v našem městě 14 lidí, z toho bylo 7 dvorských občanů, 6 mužů a 1 žena.

Jubilea a vítání občánků
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v lednu 17 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavily 3 manželské páry stříbrnou svatbu
a 1 pár diamantovou svatbu. Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 12 novorozených ob-
čánků našeho města.

6



Nové obchody ve městě

Od  konce  ledna
byla v Riegrově uli-
ci  nedaleko  mostu
Jana  Opletala  otev-
řena  nová  prodejna
drůbeže,  masa, uze-
nin a sýrů.

Na Denisově náměstí se objevil krámek nazvaný Vetešnictví. Jak je vidět z obrázků, tak se
tam prodávaly všelijaké věci, a sortiment byl různorodý (vojenský materiál, bankovky, mince,
lékárenské váhy apod.). Mimo prodej „veteše“ bylo možné objednat výklad z karet nebo nu-
merologický rozbor osobnosti. Zájem byl asi malý, protože krámek tam vydržel jen několik
měsíců.
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KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Plesová sezóna

V pátek  10.  1.  se  uskutečnil  ples  absolventů  tanečních
kurzů a společenské výchovy, hrál Reflex Stanislava Čtvrtečky.

V pátek 17. 1. uspořádal Hankův dům XXIV. reprezentační ples. K tanci a poslechu hrál
Blue Band Hradec Králové, součástí plesu bylo předtančení Spolku panstva na tvrzi Žíželeves
a vystoupení kouzelníka s partnerkou Duo Carlos.

V sobotu 25. 1. měla ples základní škola Schulzovy sady, hrál orchestr Ego Retro Music,
Hořice, součástí byla bohatá tombola.

V pátek 31. 1. pořádala ples firma Eurolift CZ, s. r. o. K tanci a poslechu hrál James Band
Hradec  Králové,  vystoupily Angeles  Dance  Group a  Michal  David  Revival.  Pro  každého
účastníka byla připravena malá pozornost a hodnotné ceny v tombole.

Loutková scéna Klíček
V neděli 19. 1. loutková scéna Klíček sehrála pohádku Čaroděj Habakuk s marionetovými

loutkami.

Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap
V pondělí  20.  1.  měl  přednášku Královedvorák Petr  Hirsch nazývaný „poutník“,  který

uskutečnil  dlouhou  pěší  pouť  ze  Dvora  Králové  nad  Labem do španělského  Santiága  de
Compostela, italského Říma a Jeruzaléma v Izraeli. Svou pouť dlouhou 16 009 km představil
ve fotografiích s komentářem.

Koncert Kruhu přátel hudby (KPH)
V úterý 21. 1. se konal 413. koncert KPH nazvaný To nejlepší od Brahmse a Martinů.

Skladby přednesly na violoncello Jan Páleníček a na klavír Jitka Čechová

Pohádka o strašidelném nádraží
Ve čtvrtek 23. 1. uvedlo divadlo Láryfáry z Prahy pohádku o úplně obyčejném vlakovém

nádraží v městečku Planá, kde se dějí naprosto záhadné věci, začalo totiž strašit. Pořad byl pro
děti z mateřských škol a první ročníky základních škol.

Divadlo Dáma s kaméliemi
Ve čtvrtek 23. 1.

se  představilo  diva-
dlo  Příbram  hrou
René de Ceccattyho
–  Dáma  s  kamélie-
mi. V hlavní roli vy-
stoupila  Sabina
Laurinová.

Evžen Oněgin
V  úterý  28.  1.

hrálo divadlo Anfas
z Prahy dramatizaci
slavného  románu
A. S. Puškina Evžen
Oněgin. Představení
bylo  pro  studenty
středních škol.
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Městská knihovna Slavoj
Anketa SUK – čteme všichni

Od 1. 1. do 14. 3. probíhala v knihovně anketa Suk, kterou každoročně
vyhlašuje Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze. Hlasují děti,

učitelé a knihovníci. Cenu dětí a první místo za rok 2013 obsadil Jess Kinney s Deníkem
malého poseroutky, následovala kniha Pavla Šruta Lichožrouti navždy a třetí příčku obsadil
Jiří  Žáček  s  titulem  Krysáci  jsou  zase  spolu.  Knihovníci  nejvýše  hodnotili  knihu  Evy
Papouškové Kosprd a telecí a učitelé titul Václava Cílka s ilustracemi Renáty Fučíkové Kraji-
ny domova.

Výstava „Knihosaurů“
Od 6. 1. do 31. 3. byla v knihovně výstava soutěžních prací, ve kterých soutěžící ztvárnili

prehistorického  obyvatele  knihovny.  Nejzajímavější  a  nejoriginálnější  výtvarná  dílka  dětí
z královédvorských základních škol a přilehlých obcí mohli obdivovat návštěvníci knihovny.

Tunis – velké pískoviště
Dne 8. 1. měl přednášku Ing. Michal Skalka v rámci cyklu Kolem světa aneb cestování za

zvířaty. „Když se řeklo „karavana na Sahaře“ představil jsem si slunce žhnoucí na řadu vel-
bloudů nesoucí na svých hrbech beduíny a brodící se saharským pískem. Když jsem se byl na
Saharu podívat a bavil jsem se o karavanách s beduíny, zjistil jsem, že tak to vůbec nebylo.“
O tom všem byla přednáška i s promítáním zajímavých obrázků z pouště. 

Tibet versus Čína
Ve středu 22. 1. přednášela Radka Tkáčiková o Tibetu.  Tibet je země opředená mnohými

legendami. Účastníci se seznámili s realitou, s životem Tibeťanů v okupované zemi a také se
dozvěděli něco o budhistické pokoře versus čínské agresivitě, nejposvátnějších místech zni-
čených a následně opravovaných, mýtické hoře Kailash a dechberoucí krajině posvátného je-
zera Manasarovar. Vstupné 30 Kč.

Němčina pro začátečníky i mírně pokročilé
Městská knihovna v lednu nabízela všem zájemcům o výuku němčiny volná místa v kurzu

pro  začátečníky  a  mírně  pokročilé,  který  se  konal  každé  pondělí  pod  vedením  lektorky
Ing. Věry Robkové. 

Půjčování čteček elektronických knih
Od ledna mají registrovaní čtenáři možnost vypůjčit si v oddělení pro dospělé čtenáře po

dobu čtrnácti dnů čtečku elektronických knih.
Knihovna zakoupila pro tyto účely tři zařízení od různých výrobců. Společná pro všechna

zařízení je technologie E-ink (elektronického inkoustu). Displej tak na oko působí stejně jako
papírová kniha, čímž se výrazně liší od tabletů, chytrých telefonů nebo počítačů.

Noviny královédvorské radnice 1/2014, Mgr. Marta Staníková

Městské muzeum
Tradice výroby vánočních ozdob

Muzeum se zaměřilo na propagaci nově otevřené stálé vý-
stavy o tradicích výroby vánočních ozdob jak ve Dvoře Králové nad Labem, tak i v okolí.

Výstava Ráj hraček
Výstava Ráj hraček pokračovala od 6. 12. 2013 do 26. 1. 2014.

Loutková scéna Zvoneček
V neděli 12. 1. hráli loutkovou pohádku Baba Jaga, vstupné dobrovolné.
V neděli 26. 1. uvedli pohádku pro nejmenší O princezně Dobrovíle, vstupné dobrovolné.
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ZOO Dvůr Králové, a. s.
Za dobré vysvědčení do zoo pouze za 10 Kč

Školáci,  kteří  s  sebou  přinesli  vysvědčení  nebo  jeho  kopii,  mohli
o lednovém víkendu po pololetí do zoo jen za 10 Kč. Hotel Safari odmě-

nil jedničkáře a dvojkaře 100 Kč na bowling. 

Ocenění za nejlépe ozdobené vánoční stromky v zoo
Sedmý ročník zdobení vánočních stromečků navštívilo 190 dětských kolektivů, které ozdo-

bily více než 200 stromků. Za nejhezčí ozdoby získaly ocenění děti ze základní školy Stu-
dánka v Pardubicích. Zvláštní poděkování patřilo dětem z mateřské školy Pohádka ze Žacléře
za dárkové krabice a dobroty, které přivezly zvířatům.

www.zoodvurkralove.cz, leden 2014

ŠKOLY

ZŠ Podharť
Tradičně – netradičně se rozdávalo pololetní vysvědčení ve třetích třídách v Pod-
harti.

Ve středu 29. 1. v podvečerních hodinách si žáci třetích tříd ve škole připravili spacáky,
deky a polštářky na spaní. Po té se vydali do nedaleké cukrárny U Pastvů a než se stihli roz-
koukat, již před nimi na stolech stály limonády a talíře s výbornou večeří. Po dobrém jídle do-
šlo na to nejdůležitější – předávání vysvědčení. Vysvědčení jim přišel předat místostarosta
města Dušan Kubica. Na závěr netradičního večera si žáci dopřáli ještě sladké dobroty. Po pří-
chodu do školy na ně čekaly připravené pelíšky, povídání se spolužáky a hry. Po příjemně
stráveném večeru všichni ulehli do spacáků a těšili se, až se druhý den pochlubí rodičům se
svými výsledky a zážitky.

www.zspodhart.cz, únor 2014

Podharťáci v pořadu ČT – dva dny v Ostravě
V pondělí 13. 1. se deváťáci konečně dočkali. Byli vybráni do soutěže Bludiště, kterou

pořádá Česká televize. S nadšením tedy vyrazili do Ostravy na natáčení. Předem pilně tré-
novali i se svými učiteli. Soutěž nakonec nevyhráli, jejich soupeři je porazili o jediný bod,
přesto si výlet užili. Většina z nich poprvé na vlastní oči viděla, jak probíhá natáčení televizní
soutěže, jak je to náročné nejen pro režii, kameramany, produkci, moderátora, ale také pro
samotné účinkující a fandící diváky. Do modrého týmu vyslali Álu, kapitánku, Báru, Matěje
a Járu, přeborníky na sportovní soutěže. A jako maskota žáci využili „plyšovou Stáňu“, paní
ředitelka tam prostě nesměla chybět!

Druhý den se všichni vydali na prohlídku Vítkovic, kde zhlédli výrobu zpracování železa.
Zajímavý zážitek jim nepokazil ani smog, který byl v Ostravě opravdu velmi nepříjemný.

Noviny královédvorské radnice 1/2014, Aneta Baudyšová, (upraveno kronikářem)

ZŠ a praktická škola
Žáci navštívili psí útulek Nový svět

Žáci navštívili 13. 1. psí útulek Nový svět. Nejprve předali pamlsky,
které přinesli ubytovaným zvířátkům. Pejsci je vítali hlasitým štěkotem
ze svých kotců a výběhů. Poté se žáci podívali za ustájenými koňmi. Ob-
divovali budované prostory stájí a jízdárny. Na závěr se zastavili u feny
s malými štěňátky. Návštěva se líbila. Žáci se zajímali především o osudy

pejsků a ustájení koní.
www.zs-dk.cz, leden 2014
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ZŠ Strž 
Úspěch florbalistů v krajském kole školského poháru České po-
jišťovny

V pondělí 27. 1. se žáci páté a čtvrté třídy zúčastnili krajského kola
školského poháru České pojišťovny ve florbalu. Před turnajem jsem si

říkal, že umístění do čtvrtého místa by byl velký úspěch. Ne, že bych naše družstvo podce-
ňoval, ale v kraji je konkurence přeci jen větší.

Jak turnaj probíhal? Vyrazili jsme brzy ráno – chvíli po šesté autobusem do Předměřic,
abychom stihli  první zápas.  Samo vstávání  tak časně bylo velkým výkonem. První zápas
s Bodlinkou Dobruška pro nás byl  první  zkouškou dovedností  a  nervů,  protože chvíli  po
úvodním vhazování jsme prohrávali 0:2, ale to nás probudilo, zápas jsme otočili a vyhráli 8:3.
Ve druhém zápase nás čekali florbalisté z Nové Paky. Jejich hru jsme sledovali, abychom vě-
děli, na co si máme dát pozor, a mělo to svůj výsledek, protože naši kluci do zápasu doslova
vlétli, dali několik rychlých branek a nakonec zvítězili 10:0. V posledním zápase nám tudíž
k vítězství ve skupině stačilo remizovat s týmem Deštného v Orlických horách, tak jsme na-
stupovali s klidnou hlavou a i tento zápas jsme dovedli do vítězného konce s výsledkem 12:2. 

Postoupili jsme z prvního místa a naším soupeřem pro semifinále bylo družstvo Draci Fri-
mláci z Trutnova, se kterými jsme se utkali již v okresním kole a porazili ho 3:1. Tentokrát na
nás ovšem byli Draci připraveni lépe a na začátku utkání vedli, naštěstí se nám podařilo vy-
rovnat, přidat ještě několik branek navíc a zvítězit 6:2. 

Postup do finále jsme si užili. Zde nás čekalo družstvo ZŠ Sion Hradečtí lvi, které stejně
jako my neprohrálo jediný zápas. Čekal nás těžký soupeř. První dva góly jsme po chybách
soupeři doslova darovali, ale podařilo se nám na ně odpovědět. Nakonec jsme soupeři nastří-
leli šest branek a ten pouze v závěru zápasu výsledek zkorigoval na konečných 6:4.

Chlapci v turnaji prokázali vůli po vítězství i tím, že dvakrát otočili nepříznivý výsledek
a podle mého názoru postoupili do dalších bojů. Za to všem děkuji, jak žákům, tak dalším li-
dem, kteří se podíleli zaslouženě na tomto úspěchu.

Sestava ZŠ Strž: Petr Straka – brankář, Tomáš Hynek, Filip Reil, Vilém Podzimek, Jakub
Háze, Jakub Mistr, Michal Havran, Dominik Knutson a Daniel Fiedor – v poli.

Text: Mgr. Vratislav Kacetl

Podharťská laťka
Ve čtvrtek 16. 1. se v tělocvičně ZŠ Podharť konaly tradiční závody ve skoku do výšky.

Žáci školy Strž obsadili medailová místa ve třech kategoriích ze čtyř. V kategorii mladších
žákyň se na 1. místě umístila Bára Hajnyšová výkonem 146 cm, na třetím místě byla Míša
Seidenglancová: 125 cm. V kategorii mladších žáků 1. místo obsadil Jáchym Váhala: 134 cm
a 2. místo Matyáš Bujárek: 128 cm. V kategorii starších žákyň se na 3. místě umístila Vero-
nika Dostálová: 125 cm.

www.zsstrz.cz, leden 2014

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
V pondělí 6. 1. se uskutečnil v Husově sboru koncert, na kterém vy-

stoupil  školní  orchestr  Dvorních  múz  a  zahrál  ekvilibristické  kousky
skladatele, dirigenta a kontrabasisty Mgr. Lukáše Pelce. Společně vystou-

pil pěvecký sbor Carpe Diem.
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Další akce se uskutečnily v sále
základní umělecké školy. 

V pátek 16. 1. proběhla vernisáž
výstavy  Petra  Hirsche  zvaného
„Poutník“.  Na  úvod  vystoupil
Mgr.  Ladislav  Peřina  se  svými
žáky,  učitel  Jan Prouza a skupina
Elbereth. Výstava „Poutníka“ trva-
la do 14. 2.  a bylo možno zhléd-
nout poetická fota a stejně laděné
obrázky. 

Dne  21.  1.  vystoupil  Crazy
Band Vladimíry Matuškové, DiS. 

Dne 23. 1. proběhl školní kon-
cert žáků ZUŠ. 

Ve čtvrtek 30.  1.  dopoledne se
pro žáky 8. a 9. tříd základní školy Schulzovy sady uskutečnilo kombinované představení
Mgr. Ladislava Peřiny a jeho žáků O panence Marii. Týž den večer vystoupili žáci učitelky
Libuše Flečkové, DiS. na třídním koncertě.

Text: Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ

SPORT

Volejbal
Poprvé za šest bodů

V sobotu 11. 1. dopoledne VK Tambor Dvůr Králové nad
Labem – Kerhartice 3:0 (20, 20, 22)

Začátek byl trochu nervozní a soupeř držel krok – v závěru setu jsme byli individuálně
lepší,  hlavně  „Fifinka“  předváděl  super  bloky.  Druhý  set  se  vyvíjel  v  podobném duchu,
dokázali jsme však vytvořit slušný náskok okolo 10 bodů, který jsme v samotném závěru
„provařili“ a zbytečně se znervóznili. Tady je potřeba smeknout před trenérem Vidasovem, že
se nenechal pobláznit střídáním a se slovy, vždyť jsme vyhráli, neblázněte, poslal stejné borce
i do třetí sady, což se ukázalo jako správné.  

Odpoledne VK Tambor Dvůr Králové nad Labem – Kerhartice 3:1 (21,-19,13,21)
Tentokrát Tambor tým jeden set prohrál, ale vítězství v zápase mu neuniklo.

Tambor tým za bojovnost odměněn nebyl
Tvrdý náraz  absolvovali  o víkendu 18.  1.  královédvorští  druholigoví  volejbalisté.  Ti  se

představili na palubovce vyslance kraje Vysočina, kde se domácí tým ukázal jako velice silný
protivník. Druhý tým tabulky vyhrál dvakrát 3:0 a dál nahání lídra z Hrotovic. 

TJ Žďár nad Sázavou – VK Tambor Dvůr Králové nad Labem 3:0 (27, 22, 20) 
TJ Žďár nad Sázavou – VK Tambor Dvůr Králové nad Labem 3:0 (23, 23, 17) 

Karate-DO
Lednové úspěchy

Shodou okolností se v lednu v Trutnově, v rozmezí dvou týdnů, usku-
tečnily dvě soutěže karatistů: Velká cena, otevřená pro všechny věkové
kategorie, a Národní pohár seniorů. Královédvorští karatisté na obou sou-
těžích vybojovali celkem 18 cenných kovů, z toho 2krát zlato, 3krát stří-

bro a 13krát bronz.
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Národní pohár seniorů, Trutnov, 25. 1. 
Kumite ženy jednotlivci: Kristýna Drápalíková a Hana Straková, 3. místo., Martina Janeč-

ková a Simona Šedivá, 4. místo 
Kumite ženy BRH jednotlivci: Simona Šedivá, 4. místo
Velká cena, Trutnov, 11. 1. 
Kumite mladší žáci jednotlivci: Jan Bukovský, 1. místo, Denis Rajsner, Radek Barth a Ma-

tyáš Moravec, 3. místo, Jakub Klikar, 4. místo
Kumite  ženy  jednotlivci:  Petra  Punnerová,  1.  místo,  Kristýna  Drápalíková,  2.  místo,

Martina Janečková a Hana Straková, 3. místo
Kumite junioři jednotlivci: Tadeáš Klepač, 2. místo, Jan Dostál, 3. místo 
Kumite juniorky jednotlivci: Hanka Straková, 4. místo
Kumite ženy jednotlivci BRH: Petra Punnerová a Martina Janečková, 3. místo
Kumite muži jednotlivci: Josef Janáček, 3. místo
Kumite starší žáci jednotlivci: Tadeáš Moravec, 3. místo
Kata junioři jednotlivci: Matěj Kopecký, 3. místo
Kata ženy jednotlivci: Hana Straková a Petra Punnerová, 4. místo
Kata juniorky jednotlivci: Hana Straková, 4. místo
Kata mladší žáci jednotlivci: Jakub Klikar, 4. místo
Text: Petr Kocmánek, leden 2014

Fotbalový klub – TJ Dvůr Králové nad Labem
Zahájení letošní sezóny – přípravný zápas

Dvůr Králové nad Labem – Kutná Hora 2:0 (1:0)
Fotbalisté Kutné Hory zakončili nedělním utkáním soustředění a do

Trutnova si  pozvali  soupeře  z nedalekého Dvora  Králové  nad Labem.
Divizní celek sice dorazil bez několika hráčů, zato s novým trenérem Miroslavem Chalupou,
jenž po Vánocích vystřídal u týmu odstoupivšího Romana Olivu. Dvoráci předvedli v utkání
kvalitní výkon a po zásluze vyhráli 2:0. O góly se postarali netradičně mladíci Černý s Vond-
roušem, vyhráli hlavně díky skvělému výkonu brankáře Dobřichovského.

www.fotbal-dvur.cz, leden 2014 (upraveno kronikářem)

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Sobotní řemesla v Jedničce

Mezi  tradiční  akce  určené  široké  veřejnosti,  které  DDM  Jednička
pravidelně nabízí,  patří rovněž odpoledne plné řemeslných workshopů.
Počátkem letošního roku se v pořadí již potřetí sešli v sobotu 18. 1. zruč-
ní lektoři ze Dvora Králové nad Labem a okolí, aby předvedli nejrůznější

činnosti z oblasti tradiční řemeslné tvorby i modernějších technik.
Dospělí i dětští účastníci tak měli možnost nejenom zhlédnout zajímavé ukázky nejrůz-

nějších technik, ale také si vše vyzkoušet a drobné předměty si i vlastnoručně vyrobit. K tra-
dičním workshopům patřila keramika a točení na hrnčířském kruhu, pletení z pedigu, šper-
kování, Tiffany vitráže, řezbářství, smaltování nebo drátkování. Novinkou letošního ročníku
byly zajímavé workshopy tkaní, předení a výroby přírodních mýdel, které představily lektorky
z Tkalcovského venkovského muzea Dům pod jasanem. Nechyběly ani ukázky a workshopy
ručních prací jako patchwork a šité šperky z ateliéru Arkáda.

Noviny královédvorské radnice 1/2014, Sylvie Černotová, DiS
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Výtvarná soutěž Dotek andělů – aneb já anděl
Žáci ze Strže se již třetím rokem účastnili výtvarné soutěže, pořádané DDM Jednička. Po-

dařilo se jim uspět v silné konkurenci a získat tři první místa. 
V kategorii výkresy 4.–6. ročník: 1. místo Eliška Kulinová a Nikola Hynková. V kategorii

výkresy 7.– 9. ročník: 1. místo Matyáš Bujárek, čestné uznání Martin Rulf.

Šplháme s Jedničkou
Druhý ročník sportovní soutěže Šplháme s Jedničkou se konal 14. 1. Ve šplhu na tyči star-

tovalo celkem 18 pětičlenných družstev. Závodníci byli ze ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Strž ve
Dvoře Králové nad Labem. Absolutním vítězem se stalo družstvo ze 4. A ZŠ Schulzovy sady
a v jednotlivcích byl nejlepším „šplhounem“ Ondřej Schreiber z 5. A ZŠ Schulzovy sady.

Text: Dana Kudrnovská

Otázky a obrázky
Přírodovědná soutěž pro žáky 4. a 5. tříd ze základních škol byla v DDM uspořádaná ve

dnech 13.–16. 1. Otázky i obrázky byly zaměřeny na naši divokou faunu i flóru. Po vyhodno-
cení byli diplomy a drobnými cenami odměněni nejlepší jednotlivci.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Za lyžemi a sněžnicemi – cyklus Rodinné výpravy
Další výprava určená dětem i dospělým vedla do kraje pod vrchem Žalý. Čekala je zají-

mavá exkurze, během které se dozvěděli, jak se vyrábějí luky a sněžnice. V městečku Jilemni-
ci  si  mimo jiné prohlédli  expozici  o zrodu lyžování,  unikátní  Metelkův pohyblivý betlém
a prošli si rázovitou Zvědavou uličkou.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Klání malých školáků
Rok se s rokem sešel a Dům dětí a mládeže Jednička v úterý 29. 1. opět vyhlásil dopolední

víceboj pro děti z královédvorských škol. Den před pololetním vysvědčením patřil již tradiční
soutěži školáků. Třetí ročník velké akce pro děti ze 3.–5. tříd, Klání malých školáků, naplnil
také  letos  Kino  Svět.  Skvělá  atmosféra,  kterou  navodili  fanoušci  jednotlivých  týmů,  do-
provázela snažení čtyř pětičlenných družstev. Ta se utkala v jazykovém, společensko-vědním
a hlavolamovém kole, nechyběly ani praktické úkoly a v závěru netradiční štafeta, která dala
soutěžícím pořádně zabrat. O výsledném umístění rozhodoval mezi jednotlivými družstvy je-
diný bod, pořadí bylo opravdu těsné. Loňským vítězům se prvenství obhájit letos nepodařilo,
a tak putovní pohár na další rok změnil držitele. Radovat se z něj a z prvního místa mohou za-
slouženě žáci ze ZŠ Strž, místo druhé získala Dračí pětka ze ZŠ 5. května a bronzovou příčku
obsadil tým AB Podharťáci ze ZŠ Podharť. Také Sovičky ze ZŠ Schulzovy sady bojovaly do
posledního dechu a i jim patří veliké ocenění za snahu a fair play hru. Všem zúčastněným vel-
mi děkujeme a těšíme se na příští ročník. 

Text: Mgr. Iveta Hanušová

Prázdninové akce
Na pololetní prázdniny připravila DDM Jednička několik akcí. V pátek 31. 1. se konal tra-

diční  bowlingový  turnaj  na  dráze  U  Lemura  v  zoo,  další  akcí  byly  pohádkové  pololetní
prázdniny v Jedničce. Konal se také prázdninový výlet za historií určený nejen pro členy šer-
mířské přípravky Per aspera a pro kroužek Achát, ale i pro další dětské zájemce. Cílem bylo
blízké Hostinné, město s dlouhou a bohatou historií. Se zasvěceným průvodcem si účastníci
prohlédli nejen zajímavý klášter františkánů, ale také starobylou radnici se známými obry.
Kromě jiného se podívali ke starému hodinovému stroji a vystoupili na ochoz věže, aby město
viděli z výšky.

Text: Bc. Vladimír Jiřička
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Skautské středisko hlásí
Na přelomu ledna a února navštívil 3. oddíl na výletě do Prahy tech-

nické muzeum a barokní kapucínský betlém. Tento betlém má skoro půl
stovky postav bezmála v životní velikosti, největší vpředu má 175 centi-
metrů, nejmenší je metrová. Děti byly fascinovány touto velikostí a půso-
bivostí  těchto jesliček,  kde mohly přímo vstoupit  do vánočního děje...

Všechny oddíly se kromě běžné činnosti na pravidelných schůzkách připravují na tradiční zá-
vody v šifrování, Kimově a Setonově hře, které proběhnou koncem února.

Noviny královédvorské radnice 1/2014, Ing. Martin Stránský

S veterány na tříkrálové jízdě
Dne 4. 1. pořádal Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem již 11. ročník srazu veteránů

a příznivců historických vozidel. Sraz účastníků byl naplánován u benzinové stanice Pap Oil.
Pan Milan Kejzlar se ujal úvodního slova, kdy účastníky přivítal a seznámil s trasou jízdy.
Poté  se  celý  konvoj  vozidel,  který  čítal  přes  50  strojů a  skoro 90 účastníků,  vydal  směr
tešnovská přehrada.

Jízda krásnou okolní přírodou a za dobrého počasí byla přerušena až na přehradě, kde se
každý mohl zahřát teplým čajem nebo buřtíky na rozpáleném ohništi, který připravil Vladimír
Ježek ml. Hloučky postávajících konzumentů se dobře bavily a z úsměvů na tvářích byla vidi-
telná dobrá nálada. Po zdokumentování ve formě foto se všichni vydali přes Bílou Třemešnou
a Třebihošť na vrchol Zvičiny. Zde byly pořízeny tradičně fotografie se třemi králi a všemi
účastníky. A pak hurá směr Mostek na oběd do restaurace. Co dál? Šupy šupy do Dvora Krá-
lové nad Labem s konečnou tečkou na „baráčku“. Jako vždy se zde až do pozdních hodin již
bez vozidel a v teplíčku probíralo vše, i vzpomínky nejen z minulého roku. S dobrým pocitem
z tříkrálové jízdy, kdy vše dopadlo bez úrazu a pochroumaných plechů, se budeme těšit opět
na příští ročník již pod číslem 12.

Noviny královédvorské radnice 1/2014, Drahuše Kejzlarová

ZAJÍMAVOSTI

Pozdrav sestry Marty Čermákové

Noviny královédvorské radnice 2/2014

Ekumenické modlitby
V kostele sv. Jana Křtitele se v neděli 19. 1. uskutečnily ekumenické bohoslužby v rámci

Týdne  modliteb  za  jednotu  z  křesťanů.  Tématem  letošního  Týdne  modliteb  za  jednotu
křesťanů bylo slovo apoštola Pavla: „Je snad Kristus rozdělen?“ Bohoslužby společně pořáda-
li římskokatolické děkanství sv. Jana Křtitele, náboženská obec Církve československé hu-
sitské a farní sbor Českobratrské církve evangelické.
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Mnohým z Vás jsem chyběla
v sbírce na Tři krále.
Mnoho let jsem bývala
na náměstí stále.
Obrázky jsem rozdávala,
i ty bych Vám ráda dala.
Bylo velkým přáním mým,
že se trochu uzdravím,
abych mohla vyjít ven
alespoň na jeden den.

Letos, s tak příhodným časem,
nevyšlo to, nemohla jsem.
Těšilo mě pomyšlení,
že přece nic ztraceno není.
Těch, kdo po koledě chodí,
je víc 
a dík všem, kdo minci vhodí 
Tříkrálovým koledníkům
nakloňte sluch i mým díkům.

Za štědrost a za setkání.
přijměte i moje přání:
zdraví, štěstí, pokoj svatý
chci také popřát.
A že letos nemohla jsem
na náměstí stát,
na korálcích růžence
za každého z Vás
i za Vaše blízké,
modlím se „Zdrávas“.



Taneční odpoledne pro seniory
V neděli  12. 1.  pořádala restaurace Hankův dům první Taneční odpoledne pro seniory.

K tanci a poslechu hrál Mirek Chytráček a Dáša. Na akci přišlo asi 25 účastníků.

Teploty poklesly značně pod bod mrazu
V neděli 26. 1. v 7 hod. 40 min. byla naměřena ve Dvoře Králové nad Labem skutečně

zimní teplota -14,13 °C. Začalo období mrazů.
www.meteo.scor.cz, 26. 1. 2014

Zajímavosti obrazem

V Palackého ulici končila svoji činnost prodejna Autodíly Šorm a začala rozprodávat zbylý
sortiment náhradních dílů a příslušenství k motorovým vozidlům.

Ukázka zimy v lednu 2014, sněhu nebylo mnoho.
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