
Ilustrace na měsíc březen – Jan Feist, základní škola Schulzovy sady
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Město nakoupilo  elektřinu na  rok 2014  na burze,
ušetří více než čtvrtinu nákladů

Město  Dvůr  Králové  nad  Labem letos  ušetří  na  dodávkách  silové
elektřiny celkem 29 % loňských nákladů. Radnice nakoupila levnější si-

lovou elektřinu už loni v říjnu na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno
a proti cenám roku 2013 uspořila 900 tisíc korun.

„Elektřinu jsme stihli  nakoupit  ještě před listopadovou intervencí České národní banky,
která oslabila korunu a zdražila tím dodávky energií. I proto jsme dosáhli cenu silové elektři-
ny v hladině nízkého napětí pod hranicí 970 korun za megawatthodinu, což je nejnižší cena,
co pamatujeme,“ uvedl místostarosta Jan Bém.

Zlevnění  elektřiny se  už  příznivě  projevilo  v energetických vstupech  městského úřadu,
šesti škol, muzea, knihovny, městských vodovodů a kanalizací nebo technických služeb města
Dvora Králové nad Labem. Levnější elektřinu v ročním objemu 2 200 megawatthodin odebírá
celkem 13 subjektů se 136 odběrnými místy.

„Burzovní nákup je forma realizace veřejné zakázky, k níž se v současné době uchyluje
stále více samospráv. Na snížení cen má samozřejmě vliv i centralizace nákupu. Komoditní
burza je centrálním místem pro nákup fyzických dodávek energií a vzhledem k vysoce sou-
těžnímu prostředí tu město může dosáhnout nejnižší ceny,“ vysvětlila starostka Mgr. Edita
Vaňková.

Čističku může ohrozit cesta
Koncem března se rozhodne o dotaci, vše ale může zhatit chybějící přístup na stavbu. Bě-

hem dvou týdnů bude definitivně rozhodnuto o tom, jestli město postaví vlastní čistírnu od-
padních vod.

„Všechno potřebné máme zatím splněno a čekáme na 26. 3., kdy se rozhodne o přidělení
dotace,“ uvedl místostarosta Jan Bém. Zastupitelé města schválili na letošní rok plán výstavby
čistírny odpadních vod, ale jen v případě, že město dotaci skutečně dostane. Podle místosta-
rosty Béma tomu nic nebrání.

Závazek na roky
Celkové náklady na novou čističku by měly činit asi 228 milionů korun, z toho 85 procent

má tvořit dotace. „Po přidělení budeme mít asi dva měsíce na přípravu a vypsání výběrového
řízení na dodavatele stavby,“ doplnil Jan Bém.

Ne všem se ale nápad výstavby nového zařízení líbí. „Jedná se o závazek pro město na de-
set let. Navíc tu jednu čistírnu už máme. Město by mělo hledat i jiné cesty, například možnost
vyvlastnění současné čistírny ve veřejném zájmu,“ míní zastupitel Mgr. Emil Kudrnovský.
Jak upozornila právnička města Mgr. Alena Petirová, vyvlastnění se řídí přísnými pravidly
a  používá  se jen  v  mimořádných případech.  „Může to  trvat  měsíce  nebo i  roky,“  dodala
Mgr. Petirová. Přesto město bude i o této variantě uvažovat. „Na příštím jednání s právními
zástupci města o této možnosti budeme diskutovat,“ doplnila starostka Mgr. Edita Vaňková.

I když ale město získá dotaci, nemá ještě vyhráno. Hrozí mu totiž, že se dělníci a potřebná
technika na staveniště vůbec nedostanou.

Přístup nemají
„Může se stát,  že budeme muset peníze, které dostaneme na čističku, vrátit,“ upozornil

místostarosta Jan Bém. „Město podepsalo s tělovýchovnou jednotou smlouvu o budoucím
odkupu cesty, která vede k plánované čističce. Bohužel, zástupci tělovýchovy dohodu nedo-
drželi a cestu prodali i se sousedním areálem tenisového oddílu firmě JUTA, a. s.,“ vysvětlil
problém Jan Bém. Město tak ztratilo možnost, jak se na pozemky na břehu Labe dostat.
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Jednání  se  společností  JUTA, a.  s.,  zatím nepřinesla  žádný výsledek.  „Pokud se nedo-
hodneme v co nejkratší době, nemá cenu řešit, jestli dotaci dostaneme. Chování zástupců tě-
lovýchovné jednoty tak ohrozilo městskou investici v řádu stovek milionů korun,“ upozornil
místostarosta Jan Bém.

Splašky na kurtech
Jak uvedl generální ředitel JUTY, a. s., Ing. Jiří Hlavatý, rozhodně nechtějí bránit výstavbě

nové čistírny. Zároveň ale musí chránit svůj majetek. „Určitě každý chápe, že si chceme situa-
ci pojistit smluvně. Tenisové kurty jsou v zátopové oblasti, pokud dojde k povodni, zatopí ji
voda z čističky. Nikomu by se nelíbilo, kdyby na jeho pozemek vytékala kanalizace,“ doplnil
Ing. Jiří Hlavatý.

Přislíbil, že se příští středu setká se zástupci města a budou řešit podmínky, za kterých
JUTA, a. s., městu umožní přístup na stavbu čističky přes své pozemky.

Nedodržení dohody s městem se dotkne i sportovních oddílů. Pokud k dohodě nedojde, le-
tos nemohou s městskými dotacemi počítat. Jedná se o částku více než jeden milion korun. 

Krkonošský deník, 8. 3. 

Zastupitelstvo města 
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem na svém zasedání dne 6. 3. schválilo po-

skytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb, slu-
žeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví, na úhradu nákladů specifi-
kovaných ve smlouvách, nad 50.000 Kč, následovně: 

Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem 
– pečovatelská služba: 100.000 Kč 
– denní stacionář: 95.000 Kč 
– domov pro seniory: 20.000 Kč 
– domov se zvláštním režimem: 30.000 Kč 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem
– osobní asistence: 60.000 Kč 
– nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: 100.000 Kč 
– sociálně terapeutické dílny: 40.000 Kč 
– odborné sociální poradenství: 50.000 Kč 
– sociálně aktivizační služby: 20.000 Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec
– odlehčovací služby v Domově sv. Josefa, Žireč: 90.000 Kč 
– domov pro osoby se zdravotním postižením v Domově sv. Josefa, Žireč: 69.000 Kč 
– odlehčovací služby v hospici Anežky České: 25.000 Kč 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov RIAPS
– kontaktní centrum: 30.000 Kč 
– sociální poradenství: 15.000 Kč 
– sociální rehabilitace: 20.000 Kč
Dále zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad

Labem na podporu veřejně prospěšných aktivit na úhradu nákladů specifikovaných ve smlou-
vách následovně: 

Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem – Dvorské toulky do Ratibořic: 3.000 Kč 
TJ Sokol Žireč – dětský den: 4.000 Kč 
TJ Sokol Lipnice – pochod okolo Lipnice a dětský den: 10.000 Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem – tábor: 5.000 Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec – zahradní slavnosti: 10.000 Kč
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Dále schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu
tělovýchovy a sportu na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně: 

1. HK Dvůr Králové nad Labem – sportovní činnost: 550.000 Kč 
HC Dvůr Králové nad Labem – sportovní činnost mládež: 730.000 Kč a sportovní činnost

dospělí: 220.000 Kč 
TJ Sokol Lipnice – sportovní činnost: 43.000 Kč 
TJ Sokol Žireč – sportovní činnost: 43.000 Kč a uliční turnaj: 2.000 Kč 
Team DK, Dvůr Králové nad Labem – sportovní činnost: 65.000 Kč 
Softball Club, Dvůr Králové nad Labem – sportovní činnost: 90.000 Kč 
Karate-DO Dvůr Králové nad Labem – sportovní činnost: 80.000 Kč 
Tennis Club, Dvůr Králové nad Labem – sportovní činnost: 100.000 Kč 
Angeles Dance Group, Dvůr Králové nad Labem – sportovní činnost: 75.000 Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem – sportovní  činnost::  282.000 Kč,  žákovský pohár

trampolíny:  10.000  Kč,  evropské  atletické  hry:  10.000  Kč,  oblastní  přebor  TeamGym:
8.000 Kč a účast na MČR TeamGym: 10.000 Kč, 

Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem – sportovní činnost: 100.000 Kč 
Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem – Královédvorský okruh: 50.000 Kč
Nakonec zastupitelstvo schválilo poskytnutí  dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad

Labem na podporu tělovýchovy a sportu TJ Dvůr Králové nad Labem, sportovní činnost oddí-
ly: 464.000 Kč, sportovní činnost oddílu kopaná: 670.000 Kč, „Vánoce na ledě“: 5.000 Kč,
vánoční cena v krasobruslení: 15.000 Kč, Běh safari: 5.000 Kč, atletické závody O pohár
radnice: 4.000 Kč, neckyáda: 5.000 Kč a sjezd žáků na divoké vodě: 10.000 Kč.

www.mudk.cz, 3/2014

Otevřený dopis generálního ředitele JUTA, a. s., Ing. Jiřího Hla-
vatého zastupitelům města Dvůr Králové nad Labem
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 12. 3. 2014
Vážený pane, vážená paní,

nakonec jsem se rozhodl ještě doplnit své desetiminutové vystoupení na zastupitelstvu dne
6. 3., abych vyloučil dezinformovanost, doplnil svoji řeč a také reagoval na Vaše usnesení. 

 Připouštím, že můj pohled a názory jsou ovlivněny nejen mým neustálým cestováním
prakticky po celém světě,  ale také po městech naší republiky a hlavně komunikací s  kul-
tivovanými lidmi, kteří mě obohatili a mají na mě velký vliv. 

 Myslím si, že naše město chřadne, utíkají odtud ti nejlepší. Je škoda, že se město nerozvíjí,
je škoda, že nejde dopředu, zvláště mladší a střední generace není spokojena. Ostatní města
nejenom v kraji se mění k lepšímu. Proč nemáme a nikdy jsme neměli nikoho v radě kraje, jen
jednoho v dávné minulosti v poslanecké sněmovně, nikoho v senátu, nebo na významných
ministerských postech. Nad tím se zamysleme a řekněme si, co s tím udělat. Radniční noviny
nepomáhají,  jsou  pasivní,  jen  konstatují,  neburcují,  smiřují  se  se  současným stavem,  kdy
město obsazuje poslední místa v anketách. Dokonce nedrží slovo, jako v případě příspěvku
Mgr. Petráčkové, kdy vědomě bez jejího souhlasu zasáhnou do textu, bezprecedentně poruší
dohodu a nedůstojně mlží. 

 Na druhé straně je na městském úřadě většina pracovníků, kteří jsou kvalifikovaní, vyko-
návají svoji práci v rámci předpisů a zákonů precizně a nekomplikují administrativní úkony.
Nikdy bych si nedovolil tvrdit, že se práci zastupitele nevěnujete, ale úspěch každé lidské
činnosti hodně závisí na nápadech. Hledejte lidi, kteří je mají, prostě nestačí jen chtít s věcmi
pohnout dopředu, to je dnes málo. Všechno jde změnit, hlavně vědět jak, a pak tomu věřit.
Když jsem mluvil minulý týden na Žofíně s osvíceným Markem Ebenem, tak se vyjádřil:
„Ani nevíte, co jste udělal pro vaše město, teď už si ho nikdo nebude plést s Hradcem Krá-
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lové.“ Myslím si, že vystihl kultivovaně všechno, o čem jsem doposud psal, tak, jak je pro
něho typické. 

 Vám, kteří jste hlasovali pro gymnázium, ještě jednou děkuji. Jenom na ředitelství Juty
máme dnes 15 manažerek, které jsou s dětmi na mateřské dovolené, několik dětí je již v ma-
teřské školce. Pro rodiče vysokoškoláky a pro jejich děti je gymnázium jediná volba a oni
moc dobře vědí proč. Bez Vašich hlasů by jejich děti jezdily do Hradce Králové či Trutnova
a pravděpodobně by do těchto měst odešly i celé rodiny. Znovu opakuji, přestože mé poža-
davky byly označeny jako největší drzost s několika vykřičníky, úkolujte vedení města, aby
aktivně gymnázium propagovalo a staralo se o ně, patří přece k městu a dělejte vše proto, aby
to tak i zůstalo.  

Při svém vystoupení jsem Vás požádal o velkorysost – nepodmiňovat připravené dotace
pro jednotlivé oddíly TJ podpisem smlouvy mezi JUTA, a. s., s městem o prodeji pozemků
potřebných pro dopravní cestu k čističce, s tím, že s prodejem těchto pozemků Juta problém
nemá. Dokonce jsem v tomto případě slíbil do středy 12. 3. problém vyřešit. Bohužel Vaše
usnesení potvrdilo mé obavy, a tak mohu jen konstatovat, že se vydírat nenecháme a budeme
celý problém řešit, až nám to pracovní vytížení dovolí. Usnesením vydíráte JUTU, a. s., která
pravidelně a dobrovolně posiluje rozpočet města o desítky miliónů. Doposud jste díky Jutě,
dostali jako podíl z daně z příjmů na město 153 mil. Kč, a pro letošní rok to bude kolem
dalších 11 mil. Kč. Nevíme, proč bychom měli v tomto sponzorování dále pokračovat a sídlo
společnosti ponechat v našem městě. 

Už když v JUTA, a. s., vládly investiční fondy, tak nás neustále tlačily na změnu sídla do
Prahy. Tomu, že stále platíme daně v ČR, většina finančních poradců ani nevěří.  Vydíráte
a vyháníte letitého sponzora z města. První návrh na prodej cesty jsme od městského úřadu
dostali 29. 11. 2013, další pak 6. 12., 12. 12. 2013 a pak 21. 2. a 26. 2. 2014. Každý návrh
vždy v sobě obsahoval změny. Poslední byl osobně předán paní Bc. Mocovou v pátek 7. 3.
2014! Tedy až po jednání zastupitelstva, které přijalo usnesení proti JUTĚ, a. s., a sportovním
oddílům pod TJ. Usnesení považujeme za nedůstojné zastupitelstva a příslušné spíše „koň-
ským handlířům“. Rukojmími jsou dnes sportovní oddíly a hlavně mládež, na které nám přeci
tak záleží. Nevím, zda všichni víte, že výstavba nové čističky znamená pro tenisový areál ak-
ceptovat přesun 15 000 m3 zeminy, betonové mixy, přesuny stavebních materiálů a hluk od
6:00 do 22:00 hod. ve výši 80–90 dB. 

Po případné dostavbě pak zvýšený provoz včetně fekálních vozů. Cesta je jen zástupný
problém, protože projektant se nevypořádal s celým územím při a po výstavbě čističky včetně
toho, že v něm není ani zmínka o tom, jak narušení klidu sportovního prostředí minimalizovat
a hlavně jak řešit zásadní změny v odtokových poměrech dotčeného území. Žádná kompenza-
ce, žádná opatření, nic. Vzhledem k tomu, že nejsme odborníky v tomto oboru, je pro nás ob-
tížné  ve  velmi  krátké  době  stanovit  požadavky na  eliminaci  výše  uvedených  negativních
vlivů. Naše narychlo formulované požadavky na částečnou záchranu území jsme přesto sdělili
zástupcům města dne 19. 2. 2014, doposud bez reakce. Vše měl řešit projekt a dnes se chce,
aby JUTA,  a.  s.,  přišla  s  návrhy.  Několikrát  jsem řekl,  že  výstavbě  nové  čističky bránit
JUTA, a. s., nebude, a to stále platí, ale zvolený způsob vydírání zastavením dotace pro TJ,
kterým trestá oddíly a hlavně mládež, mě nutí přijmout jiné postoje. 

 Ing. Jiří Hlavatý, v. r., generální ředitel JUTA, a. s.

Poznámka kronikáře města:
Otevřený dopis zastupitelům města byl poslán e-mailem pouze zastupitelům a kronikáři

města. Po dohodě s generálním ředitelem JUTA, a. s., Ing. Jiřím Hlavatým a s jeho souhlasem
jej dávám do kroniky města i s doplňujícím dopisem, který následuje.
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Doplňující dopis generálního ředitele JUTA, a. s., zastupitelům města
Zastupitelům města Dvůr Králové nad Labem 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 20. 3. 2014 
Vážený pane, paní, 
ve svém dopisu zaslaném e-mailem ze dne 12. 3. 2014 jsem Vás informoval, že podíl z na-

ší  daně  z  příjmu,  který  byl  doposud ve  výši  153 mil.  Kč a  za  loňský rok  bude ve  výši
11 mil. Kč, je převeden na obec, kde má JUTA, a. s., sídlo. Protože jsem byl na internetových
stránkách Občané Královédvorska nazván lhářem, tak jsem si okamžitě získanou informaci
ještě ověřil přímo na Ministerstvu financí. Udělal jsem chybu, že jsem tak neučinil hned, a dů-
věřoval osobám, které by měly celou problematiku daní dobře znát. Na Ministerstvu financí
jsem zjistil, že v současné době je daňová povinnost všech právnických osob na dani z příjmu
právnických osob rozdělena mezi jednotlivé obce podle předem daných kritérií bez ohledu na
existenci sídla právnické osoby v této obci. Sídlo firmy u právnické osoby nyní nemá vliv na
příjmy obce. 

Poskytl jsem Vám nepravdivou informaci, za kterou se omlouvám. 
S pozdravem, Ing. Jiří Hlavatý, v. r., generální ředitel JUTA, a. s.

Rekonstrukce ulice 28. října a kácení lip
V pondělí 17. 3. začala rekonstrukce ulice 28. října kácením lip. Již v lednu roku 2013 bylo

přistoupeno k pokácení 20 ks lip a nyní byly pokáceny zbývající stromy po pravé straně smě-
rem od kruhového objezdu. Ještě letos na podzim bude vysázeno nových 50 ks lip a 1 130 ke-
řů, které vytvoří oboustranné stromořadí.

Ke  kácení  bylo
přistoupeno  hlavně
z bezpečnostních
důvodů.  Z důvodu
převažujícího
zhoršeného zdravot-
ního  stavu  a  pře-
važující  vysoké,
rizikovosti  hrozilo
u  stromů  odlomení
silných  větví,  částí
korun,  nebo dokon-
ce  pád  stromů.
Na stromech  se  vy-
skytovaly  dutiny,
trhliny, ztrouchnivělé dřevo, suché větve, pahýly po ulomených větvích a ulomené větve. Při
rekonstrukci vozovky by zároveň ještě došlo ke zhoršení zdravotních podmínek vzrostlých
stromů a naopak by nebylo možné připravit vhodné podmínky pro novou výsadbu.

Orgán ochrany přírody za pokácené stromy rozhodnutím uložil  povinnost vysázet nové
stromy. Ve zmíněné lokalitě tedy dojde k postupné obnově aleje, což patří k přirozeným pro-
cesům, ale současně i v jiných lokalitách budou založena hodnotná a perspektivní stromořadí.

Noviny královédvorské radnice 3/2014, Bc. Milan Šimek, odbor životního prostředí

Rekonstrukce Smetanovy ulice
Město Dvůr Králové nad Labem připravilo investiční akci „Rekonstrukce vodovodu a ka-

nalizace a výstavba nové dešťové kanalizace v ulici Smetanova“ ve Dvoře Králové nad La-

43



bem. Tato akce probíhala v součinnosti se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje,
která připravila rekonstrukci komunikace ve Smetanově ulici.

Rekonstrukci vodovodu a kanalizace včetně výstavby nové dešťové kanalizace pro město
zajišťovala firma Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., opravu
komunikace pro Královéhradecký kraj zabezpečovala  firma Metrostav, a. s., Praha.

Stavba byla zahájena 24. 3.  stavebními pracemi  v křižovatce ulice 28. října a ulice Sme-
tanova a pokračovala směrem k Lipnici.

Celkový provoz v této ulici byl omezen a povolen pouze pro záchranný integrovaný sys-
tém. Odbor dopravy a silničního hospodářství městského úřadu povolil uzavírku této komu-
nikace a schválil objízdné trasy.

Noviny Královédvorské radnice 3/2014, Bc. Jaroslava Valentová, odbor rozvoje, investic a majetku města

Postup na rekonstrukci Smetanovy ulice a ulice 28. října
V průběhu roku 2014 proběhla kompletní rekonstrukce ulic Smetanova a 28. října. Součás-

tí rekonstrukce byla také výměna inženýrských sítí. Takto rozsáhlá stavební akce s sebou při-
nesla řadu dopravních omezení a nutnost stanovení objízdných tras.

Z hlediska organizace dopravy byl průběh rekonstrukce rozdělen do 6 etap, které na sebe
postupně navazovaly. Etapa 2, 3 a 6 souvisí s rekonstrukcí ulice Smetanova, etapa 1, 4 a 5
s rekonstrukcí ulice 28. října.

I. etapa – tato přípravná etapa již proběhla v ulici 28. října od 17. do 21. 3. 2014.

II. etapa probíhala od 24. do 30. 3.  Tato etapa byla zahájena v ranních hodinách dne 24. 3.
pracemi v křižovatce ulic 28. října, 5. května a Smetanova a trvala přibližně týden. Po tuto
dobu byla křižovatka zcela uzavřena.

Objízdná trasa:  obousměrná  pro osobní  dopravu ve  směru  železniční  stanice,  Dubenec
a zpět vedla ulicemi Alešova, Staškova, Smetanova, Leoše Janáčka a Sukova. Pro nákladní
dopravu byla objízdná trasa značena přes obce Doubravice a Bílá Třemešná.

Pro veškerou tranzitní dopravu využívající silnici II/300, směr Hořice a zpět, byla značena
objízdná trasa přes obec Bílá Třemešná. Občané Lipnice mohli využít pro cestu do centra
města a zpět ulici Alešova, která byla po dobu rekonstrukce obousměrná.
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III. etapa trvala přibližně do 31. 10. 

Tato etapa plynule navázala na předchozí etapu. Ulice Smetanova byla uzavřena v celé dél-
ce pro veškerou dopravu až do ukončení stavebních prací do 31. 10. Průjezd ulicemi 28. října
a 5. května k vlakovému nádraží byl zatím volný.

Pro veškerou tranzitní dopravu využívající silnici II/300, směr Hořice a zpět, zůstala ob-
jízdná trasa přes obec Bílá Třemešná. Občané Lipnice mohli využívat pro cestu do centra
města a zpět ulici Alešova, která byla po dobu rekonstrukce obousměrná.

Podnikatel roku České republiky sídlí ve Dvoře Králové nad La-
bem

Vyhrál titul Podnikatel roku 2013 v Královéhradeckém kraji,  v úterý 4. 3. večer se stal
i nejúspěšnějším podnikatelem České republiky za rok 2013. Řeč je o Ing. Jiřím Hlavatém,
majiteli a generálním řediteli největší české textilní společnosti JUTA, a. s., ze Dvora Králové
nad Labem.

Vítěznou trofej  si  pře-
vzal  v  pražském  paláci
Žofín z  rukou místopřed-
sedy vlády pro  ekonomi-
ku  a  ministra  financí
Andreje  Babiše  a  Mag-
daleny  Souček,  vedoucí
partnerky společnosti  EY,
která  soutěž  v  České  re-
publice vyhlašuje od roku
2000.

„Věřím, že Jiří Hlavatý
bude skvěle reprezentovat
podnikatele  z  České  re-
publiky  na  celosvětovém
finále v Monte Carlu a že
jeho  příběh  osloví  mezi-
národní porotu stejně jako nás,“ řekla Souček.
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Historie podniku sahá až do druhé poloviny 19. století, kdy továrny v soukromém vlastnic-
tví vyráběly příze, tkaniny, pytle a lana z přírodních materiálů.

Roční obrat textilky dosahuje téměř šesti miliard korun a více než osmdesát procent pro-
dukce firma vyváží do 65 zemí světa. Vlastní závod má Juta také ve Velké Británii, kde je
jedničkou na místním trhu. Společnost vlastní 51 ochranných známek a patentů nejen v České
republice, ale i v dalších zemích Evropy.

Loni JUTA, a. s., zvedla celkové tržby o čtyři procenta na rekordních 5,8 miliardy korun,
letos čeká další růst tržeb na 6,2 miliardy korun.

Krkonošský deník, 6. 3. 

Společenská rubrika
Noví občánci města

V březnu 2014 se narodilo v našem městě 14 občánků – 4 chlapci a 10 děvčat. 

Úmrtí
V měsíci březnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 23 lidí, z toho bylo 12 dvorských

občanů – 3 muži a 9 žen.

Zemřel královédvorský rodák a herec Oskar Hák
V den svých 84. narozenin ve čtvrtek 14. 3. zemřel královédvorský rodák a herec Oskar Hák.

Sňatky
V měsíci březnu uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:
Dominik Jurtinus a Jana Vokolková – 28. 3.
Údaje jsou uvedeny na základě souhlasu snoubenců.

Jubilea a vítání občánků
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v březnu 27 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 5 manželských párů stříbrnou svatbu
a 6 párů zlatou svatbu. Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 11 novorozených občánků
našeho města.

KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Plesová sezóna

V sobotu 1. 3. se konal XVIII. Ples absolventů gymnázia. Hrála hudební skupina Pohoda
Team z Vlašimi.

V pátek 7. 3. se uskutečnil poslední ples sezóny 2014, tzv. Zamykání plesové sezóny, hrálo
Combo 2 z Litomyšle.

Královédvorský masopust
V úterý 4.  3. se vydal městem maskovaný průvod

dětí mateřských a základních škol na náměstí T. G. Ma-
saryka. Tam je čekalo vystoupení divadla Kvelb, které
připomnělo masopustní zvyky a taškařice. Dále proběh-
lo  hudební  vystoupení  žáků  ZUŠ  R.  A.  Dvorského
a mládež z klubu Střelka a klubu Labyrint předvedla
svá vystoupení. Soutěže a hry doplnila DDM Jednička.
Po celou dobu byly na náměstí T. G. Masaryka stánky
s tradičními masopustními pochoutkami.
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Perný perštejnský den
Ve čtvrtek 6. 3. uvedlo Východočeské divadlo z Pardubic hravou pohádkovou taškařici

o tom, co se stane, když se při prohlídce hradu Pernštejn zmocní zlobivý mazaný kluk kou-
zelného zvonečku.

Divadlo – Frankie a Johny
V úterý 11. 3. uvedlo divadlo V Rytíř-

ské z Prahy divadelní hru Frankie a Joh-
ny – vtipnou optimistickou, ale zároveň
závažnou  výpověď  o  hledání  lásky
a sbližování dvou osamělých lidí. 

Hráli: Tereza Kostková a Aleš Háma.

Jubilejní  XX.  ročník  Dnů  R.  A.
Dvorského – první večer

Ve středu 12.  3.  se  uskutečnil  první
večer jubilejních XX. Dnů R. A. Dvor-
ského. V komponovaném pořadu vystou-
pil  Big  Band Dvorský,  dixilendové  se-
skupení Black Buřiňos z Týniště nad Or-
licí  a  nový  orchestr  Václava  Marka

z Hradce Králové se sólistou Richardem Adamem. Večerem provázel Aleš Cibulka.

Několik zajímavostí o kapele Black Buřiňos
Kapela se zrodila z přípravky Mladého týnišťského big bandu na ZUŠ v Týništi  n.  O.

v roce 2005. Od svého vzniku se věnuje interpretaci především dixielandových standardů. 
Dixieland ZUŠ Týniště n. O., který si mezitím přisvojil název Black Buřiňos má za sebou

celou řadu festivalových i samostatných koncertů na mnoha místech našeho kraje i celé České
republiky. 
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Zápis do tanečních kurzů
V pondělí 17. 3. začal zápis do tanečních kurzů roku 2014.

Závod solárních kol z Francie do Kazachstánu
V pondělí 17. 3. se v kině Svět uskutečnila cestopisná přednáška Honzy Galla z jeho cesty

dlouhé 7804 km z francouzského Chambéry do kazašského hlavního města Astana, cestu, kte-
rou projel na solárním kole.

Melody Makers na Dnech R. A. Dvorského

V  druhém  pořadu  XX.
ročníku  festivalu  Dny  R.  A.
Dvorského  vystoupili  v  neděli
23.  3.  Melody Makers  s  pořa-
dem  Házíme  perly  swingu.
Další nejkrásnější hudební perly
světového swingu 30. a 40. let
zazněly  v  podání  Ondřeje  Ha-
velky a jeho Melody Makers. 

Zběsilé,  virtuózní  kusy  stří-
daly nesmrtelné sladké melodie.
Žhavý americký swing nenechal
posluchače v klidu, české písně
konejšily napjaté  nervy.  Anebo
naopak! Byla to strhující  show
plná  rytmu  a  humoru,  koru-
novaná  brilantními  výkony  fa-
mózního  evropského  hot-
trumpetisty Juraje Bartoše.

Vynikající  kon-
cert.  Jak  jinak  by
mohl v podání klasi-
ků swingu a doplně-
ný  o  překrásná
trumpetová  sóla
Juraje  Bartoše  do-
padnout.

O pyšné base
V neděli 30. 3. uvedla loutková scéna Klíček pohádku O pyšné base.
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Městská knihovna Slavoj
Soutěžní hra – Lovci perel

Od 1. 3.  do 21.  11.  probíhala  v knihovně soutěžní  hra na podporu
čtenářské gramotnosti pro jednotlivce i školní kolektivy. Čtenáři vyhle-

dávali v regálech knihy označené symbolem perlorodky. Po přečtení knížky snadno odpově-
děli na příslušné otázky, které dostali zároveň s vypůjčenou knihou a získali perlu. Vítězem se
stal čtenář s největším počtem perel. 

Staň se ilustrátorem
Od 1. 3. do 4. 6. probíhala soutěž pro děti z mateřských škol, které byly zapojeny v projek-

tu Škola naruby aneb ani den bez čtení. Čtenářský deníček, ve kterém jsou zaznamenány ná-
zvy pohádek čtených paní učitelkou, potřeboval doplnit o ilustrace. Úkolem tedy bylo na-
malovat libovolnou technikou obrázek, a to na základě přečtené knížky uvedené v deníčku.
Preferovaný formát obrázku byl A3–A4.

Kolem světa aneb cestování nejen za zvířaty – Borneo 
Ve středu 5. 3. měl přednášku Mgr. Petr „Lynxxi“ Pavliska o přírodě třetího největšího ost-

rova na světě, který je již stovky tisíc let izolován od okolních kontinentů a ostrovů, díky če-
muž se  na  něm vyvinula  zcela  ojedinělá  fauna a  flóra.  Další  díl  z  cyklu  přednášek  krá-
lovédvorské zoo se koná v přednáškovém sálku knihovny. Vstup zdarma. 

Pohádkoterapie
V pondělí 10. 3. pokračovala pohádkoterapie tentokrát věnovaná Krtečkovým příhodám.

Vstup zdarma.

Jambo, daktari aneb jak stonají Masajové
Ve  středu  12.  3.  měl  povídání  MUDr.  Dalibor  Stoszek,  zakladatel  obecně  prospěšné

společnosti DORRA, o životě Masajů a dětí žijících ve slumu Mukuru v Nairobi. Společnost
byla založena s cílem pomoci jedněm z nejchudších lidí planety – obyvatelům subsaharské
Afriky. Dobrovolné vstupné bylo použito na financování materiálů a léků do této oblasti.

Internet pro začátečníky
Od 17. 3. do 11. 4. probíhal v knihovně kurz základů internetu pro všechny věkové katego-

rie. Proběhlo celkem osm dvouhodinových lekcí. Kurzovné činilo 200 Kč.

Pohyb pro duševní i tělesnou svěžest
V pondělí 17. 3. měl přednášku Ing. Karel Raich o nutnosti pohybu člověka. Člověče, po-

hni se, než bude pozdě. Optimální zátěž organizmu pro udržení tělesné zdatnosti. Klub čes-
kých turistů pro vyznavače pohybu v přírodě značí turistické trasy, cyklotrasy, hipotrasy, ly-
žařské trasy. Trochu historie i současnost. Vstupné dobrovolné.

Setkání se stylistkou aneb jak docílit dokonalého vzhledu
Ve středu 26. 3. proběhlo setkání se stylistkou Danou Beranovou, která poradila, jak se

správně obléci pro různé příležitosti, jaké oblečení zvolit dle typu postavy, pomocí barevné
typologie našla vhodné barvy a naučila posluchače, jak je kombinovat. Vysvětlila, jaké šperky
a doplňky mohou podtrhnout osobnost, předvedla nové jarní trendy. Ukázala různé způsoby
vázání šátků, s kterými bude outfit dokonalý. Lektorka spolupracuje s časopisy Joy, Story,
Blesk magazín, Sedm, Svět ženy, Katka aj. Vytváří modní fashion, proměny, focení celebrit.
Pracuje v oblasti  reklamy a filmu.  Nabízí  poradenství  v oblékání,  stylu,  make-up,  osobní
image apod. Vstupné 50 Kč.
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Městské muzeum
Elegance doby R. A. Dvorského

Od  7.  2.  do  4.  5.  probíhala  výstava  o  módě  doby
R. A. Dvorského k jeho 115. výročí narození.

Výtvarná dílna pro děti a dospělé
V úterý 25. a ve středu 26. 3. se konala zajímavá výtvarná dílna.

Komentovaná prohlídka nové expozice – Tradice výroby vánočních ozdob
V pátek 21. a v sobotu 22. 3. probíhala komentovaná prohlídka nové expozice nazvané

Tradice výroby vánočních ozdob s kurátorkou sbírek městského muzea Lenkou Stehnovou.
Výroba  fou-

kaných  vánoč-
ních  ozdob  má
v našem  regionu
dlouhou  tradici.
Byla  započata
v roce 1931 a stále
trvá. Za tuto dobu
vznikly  tisíce  oz-
dob různých tvarů,
velikostí a dekorů,
které  zdobí  vá-
noční  stromky  po
celém světě.

Vstupné: dospělí 40 Kč, děti, studenti a důchodci 20 Kč.

Loutkové pohádky pro nejmenší
V neděli 9. 3. pohádka O potrestané princezně.
V neděli 23. 3. pohádka O rusalce a vodníkovi. Hrálo loutkové divadélko Zvoneček.

ZOO Dvůr Králové, a. s.
Sochy z Afriky už zamířily do zoo

Také v letošním roce zoologická zahrada představovala africký konti-
nent ze všech stran.

Ohlasy na akce z loňského roku byly příznivé. Už na velikonoční svátky otevírali pravdě-
podobně největší výstavu afrických soch v Čechách. Jak uvedl ředitel Rabas, jednalo se asi
o stovku exponátů.

Už  vloni  měli  návštěvníci  možnost  několik  kamenných  skulptur  současných  afrických
autorů vidět například v pavilonu Ptačí světy. Sochy jsou z vesnice Tengenenge, to je v sou-
časnosti  největší  aktivní  sochařská komunita na světě,  leží  asi  150 kilometrů na sever od
hlavního města  Zimbabwe,  Harare.  Dnes tam žije více než 250 aktivních kamenosochařů
a více než dalších 700 jejich příbuzných, z toho více než 200 dětí. Celá komunita je závislá na
přímém prodeji soch.

Při naší únorové cestě do Tengenenge od místních sochařů nakoupili manželé Homolkovi,
nové  kamenné  sochy,  které  byly  v  průběhu  letošního  roku  vystaveny  na  dvou  hlavních
výstavách Ateliéru AfrickeSochy.cz,  a to v královédvorské zoo a v Českém muzeu stříbra
v Kutné Hoře.
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Sochy manželé  Homol-
kovi  osobně  vybrali  na
stáncích sochařů a dohlédli
na jejich zabalení i převoz
do hlavního města  Harare.
Odtud  sochy  putovaly
v kontejneru tisíce kilomet-
rů  po  pevnině  i  po  moři.
Nejprve  je  čekala  skoro
600 km dlouhá cesta na ná-
věsu  kamionu  do  přístavu
Beira  v  Mosambiku.  Zde
byl  kontejner  přeložen  na
nákladní  loď  směřující  do
Hamburku. Podle trasy lodi
sochy  urazily  po  moři
zhruba 15 až 20 tisíc kilo-
metrů, než přistály v Ham-
burku. V závěru cesty byly
sochy  opět  přeloženy  do
kamionu,  aby  překonaly
zbývajících  700  kilometrů
do  depozitáře  Ateliéru

AfrickeSochy.cz.
Ve sochařské vesnici Tengenenge stále žije nejstarší sochař komunity Amali Malola, které-

mu letos bude neuvěřitelných 101 let. Už dobře nevidí ani neslyší, ale stále tvoří. 
Krkonošský deník, 7. 3.

Nejjedovatější Afrika v zoo
V pavilonu Vodní světy už mohli návštěvníci zoo vidět v polovině března tzv. „zelenou

smrt“ – mambu západoafrickou (zelenou). Mamby zelené patří mezi stromové hady, ale ob-
ratně se pohybují i na zemi. Mají úzké štíhlé tělo a dorůstají délky až tří metrů. Jsou druhým
nejdelším druhem jedovatých hadů afrického kontinentu. Smrtelná dávka jedu mamby zelené
je 0,7 mg/kg, průměrná dávka jedu při uštknutí obsahuje asi 100 mg jedu. I když uštknutí
mambou zelenou nebývá v přírodě časté, většina doložených případů skončila smrtí posti-
ženého.

Oslavy 30. narozenin šimpanze Uke
Uke je jediná ze čtyř šimpanzů žijících v zoo, která se zde narodila, a to 26. 3. 1984. Její

otec Dingo a samice Bonie Babeta pochází z volné přírody a jejich věk se odhaduje na 44 let.
Oslava v sobotu 22. 3. byla příležitostí jak zpestřit šimpanzům den a pobavit je.

Návštěvníci oslavy 22. 3. se, kromě jiného, dozvěděli, jak tato zvířata žijí v přírodě a jak
jsou v současné době ohroženi velcí savci, zejména v Africe. Všechny dobroty, které šimpanzi
dostali, byly připraveny ve spolupráci s oddělením výživy. Chlebíčky byly z bezlepkového
chleba, tvarohu a čerstvé zeleniny. Jednohubky z ovoce, bonbony ze sušeného ovoce, kytice
z ořechů a hrozinek, dorty ze želatiny, zeleniny a ovoce. K pití měli šimpanzi bio jablečný
mošt. Všichni 4 šimpanzi byli z mimořádné akce velmi nadšení a svým chováním a projevy
radosti překvapili i chovatele.

Text: Jana Myslivečková, tisková mluvčí
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ŠKOLY

ZŠ Schulzovy sady
Školáci ZŠ Schulzovy sady si užili karneval na ledě

Učitelky 1. stupně ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové nad Labem
připravily 4. 3. pro své žáky na závěr bruslařské sezóny karneval na ledě.
Královédvorský zimní stadion se hemžil nejrůznějšími maskami. Některé
si  děti  vytvořily  samy,  jiné  připravily  starostlivé  maminky a  babičky,
někdo si masku vypůjčil v půjčovně kostýmů. Třída 1. A si se svou uči-
telkou připravila společnou masku. Prvňáčci i jejich učitelka se převlékli

za kuchaře, rozdávali recepty a také dobrůtky, které připravily maminky a babičky.
Své masky představily děti ve spanilé jízdě tříd. Paní učitelky vyhodnotily nejlepší masky

z každé  třídy,  ale  sladkou odměnu dostali  všichni.  Když si  děti  dosyta  zabruslily,  odešly
v maskách průvodem do města, kde se odehrával Královédvorský masopust. 

První jarní létání
Dlouho očekávaný okamžik nastal v pátek 21. 3. Nejen, že přišlo jaro a s ním hezké počasí,

ale členové modelářského kroužku poprvé vyrazili do terénu, aby si vyzkoušeli řízení rádiem
řízeného modelu. Po složení letadla a předletové přípravě rozčísla vrtule modelu vzduch nad
loukou za parkem u cesty do zahrádkářské osady.

První seznamovací lety každý absolvoval ve „dvojím řízení“ s instruktorem pomocí vysíla-
čů propojených kabelem. Úkolem bylo udržet letadlo proti větru létáním osmiček. Kluci záhy
zjistili, že to není tak jednoduché a že je to trochu něco jiného než na simulátoru, obzvlášť
když fouká vítr. To ale nikoho neodradilo a příště to jistě bude o poznání lepší.

Nakonec byli všichni spokojeni a i letadlo zůstalo celé. Někteří chlapci cestou zpět do ško-
ly plánovali, že si postaví vlastní řízený model. Tak držím palce!

Text: Mgr. Petr Pavelka

Němčina nekouše
V pondělí 3. 3. navštívila školu Mgr. Petra Zahradníčková (Tandem, Plzeň), aby žákům

6. tříd přiblížila německý jazyk. Proběhla tzv. jazyková animace, kdy si žáci prostřednictvím
jednoduchých pohybových her či pouze poslechem a vzájemnou interakcí s lektorkou osvojili
některá základní slovíčka německé slovní zásoby a prohloubili znalost reálií německy mluví-
cích zemí či pouze pasivně „odposlechli“ fonetickou stránku jazyka.

Text: Mgr. Lada Marksová

Velikonoční chemický turnaj
V úterý 18. 3. se žáci z osmých ročníků zúčastnili Velikonočního chemického turnaje, který

pro ně připravili vyučující ze SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem. Soutěžící v průběhu do-
poledne prokazovali své znalosti a dovednosti v chemických a přírodovědných disciplínách.
Turnaje se zúčastnilo 15 tříčlenných družstev ze základních škol.

Naši chemici se velké konkurence nezalekli a umístili se následovně:
1. místo získalo družstvo z 8. B ve složení: Dan Míka, Lucie Šubrová, Kamila Odrášková,
3. místo získala družstva z 8. A a 8. B ve složení: Jan Meduna, Barbora Kudernatschová,

Katka Dontová, Markéta Kaiserová, Šimon Rais, Lukáš Matějka
Text: Mgr. Alena Zlámalová a Mgr. Pavlína Fléglová

Skvělé talenty na ZŠ Schulzovy sady
Škola se může pyšnit výbornými recitátory a pěvci. 19. 2. se uskutečnilo školní kolo reci-

tační soutěže. Na úvod si žáci připravili zajímavé entrée v podobě melodramu. Spojení hudby
a slova uvítali s velkým zájmem a na přípravě programu svědomitě pracovali. Pro zpestření
krátké přestávky uvedli komediální úryvek z žákovského dramatu pana Herolda a jeho sluhy
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Leonarda z prostředí Itálie 18. století. Samotné výkony soutěžících nabízely přehlídku roz-
manitých literárních děl, ale také velmi pěknou žákovskou interpretaci.

V pondělí 3. 3. se žáci opět sešli na soutěžním klání, a to tentokrát ve zpěvu. Účast byla
překvapující. Celkem 36 soutěžících bojovalo ve čtyřech kategoriích. Své výkony předvedli
jak nejmenší prvňáčci, tak současní absolventi z devátých tříd. Zvítězila lidová píseň a opět se
ukázalo, že právě ona je stále žijící a stále oblíbená.

Text: Mgr. Zuzana Zlámalíková

ZŠ Strž
Florbalový turnaj Eldorádo Cup

I v letošním roce se žáci školy zúčastnili florbalového turnaje Eldo-
rádo Cup. V pondělí 17. 3. bojovali o umístění žáci 1.–3.tříd. Družstvo ve

složení Jakub Langpaul, Josef Rutrle, Patrik Adámek, Vojta Merhulík, Filip Furmánek, Ivan
Kopcha, Adam Horáček sehrálo pět zápasů. Po prvním prohraném zápase se ZŠ R. Frimla
kluci bojovali jako lvi. Další čtyři zápasy vyhráli s přehledem. 

Celkově se umístili na krásném 2. místě. Ocenění pro nejlepšího střelce turnaje s počtem
10. střelených gólů si odvezl Jakub Langpaul ze 2. B.

V úterý 18. 3. se konal turnaj pro starší žáky. Zde družstvo ve složení Nela Sováková, Ane-
ta Sováková, Michael Havran, Jakub Háze, Jakub Mistr, Matyáš Kubíček, Dominik Knutsona,
Tomáš Havel sehrálo pět skvělých zápasů. Konkurence byla opravdu veliká a výsledky vy-
rovnané. Po čtyřech vyhraných zápasech bylo vítězství na dosah. O třetím místě rozhodl po-
slední pátý zápas se ZŠ R. Frimla. Zde jsme bohužel podlehli  5:7. Celkově jsme obsadili
3. místo. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Michael Havran z 5. A s počtem 10 gólů.

V Žirči to žije
Po úspěšné akci "Tajný výlet" si žáci vyšlápli na pravou vesnickou zabíjačku. Jak vypadá

prasátko zevnitř, nejdříve některé žáčky trochu vyvedlo z míry, ale postupně si zvykli a vše
sledovali se zájmem. Padala i spousta všetečných otázek, ale pana řezníka žádná nevyvedla
z míry a všechny perfektně zodpověděl.  Pro všechny byl připraven teplý čaj  a ještě teplé
domácí koláče. To byla bašta. Za vše jsme poděkovali a přidali trochu muziky se zpěvem, aby
bylo pořádně veselo.

Ale pozor, průvodem masopustních masek a zakopáním basy období hojnosti končí. Naši
žáci se společně s dětmi z mateřské školky převlékli do krásných masek a putovali po vesnici
s velkým hlaholem, písněmi a tancem. Potěšili i klienty v Domově sv. Josefa. Odměnou jim
byly výborné masopustní koblihy, které si poctivě vykoledovali.

První jarní den jsme spolu s dětmi z mateřské školky přivítali s radostí. To, že zima oprav-
du předá vládu jaru, jsme si šli pojistit vhozením „Morany“ do vody. I v Domově sv. Josefa se
naše Morena i průvod, doprovázený různými halekačkami, moc líbil. Ale ouha. Morena byla
zapálena a vhozena do Labe, ale ne a ne odplout. Dokonce se i vracela zpátky. Asi po dvaceti
minutách ji konečně odnesl proud. Podle starých pranostik to znamená, že se zima jen tak ne-
vzdá své vlády. Tak uvidíme.  

Text: Mgr. Olga Hylmarová, ZŠ Strž

Vzdělávání by mělo být vždy na prvním místě
Vzdělávání  nebývá v centru veřejné pozornosti  příliš  často.  Jednou

ze vzácných výjimek bylo setkání nad perspektivami, k němuž došlo ve
středu 26. 2. v aule královédvorského gymnázia.
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Úvodní slovo pronesl k rodičům zájemců o studium ředitel gymnázia Phdr. Ing. Petr Mi-
nář, Ph.D. et Ph.D. Poděkoval všem, kteří škole ve složité situaci uplynulých měsíců pomohli,
a upozornil na skvělé výsledky studentů.

„Nedávný žebříček škol podle úspěšnosti v soutěžích zařadil gymnázium Dvůr Králové
nad Labem do první trojice v kraji. Předstihla nás jen dvě jiná gymnázia s mnohem větším po-
čtem studentů, takže naše snaha rozvíjet talenty díky osobnímu přístupu a rodinné atmosféře
se osvědčila. Stále úspěšněji využíváme k modernizaci školy granty, největší nám umožňuje
velkorysou rekonstrukci chemické laboratoře a organizaci atraktivních vzdělávacích akcí pro
základní školy,“ řekl ředitel gymnázia. Po obhájení existence šestiletého i čtyřletého studia je
hlavním úkolem zavedení systému tří specializací, jež by prohloubily neztenčené všestranné
znalosti podle požadavků studentů v zaměření na přírodní vědy, cizí jazyky a společenské
vědy.

Význam všeobecného vzdělání pro studium i praktický život zdůraznil na základě svých
rozsáhlých zkušeností generální ředitel firmy JUTA, a. s., Ing. Jiří Hlavatý, který gymnázium
v posledních měsících opakovaně zásadním způsobem podpořil. „Rodiče přemýšlejí, jak udě-
lat dětem život lepším, každý jim chce dát to nejlepší, co může, tedy vzdělání,“ řekl a povzbu-
dil pedagogy k lepší spolupráci se základními školami a rodiči, aby do budoucna již nedo-
cházelo ke zbytečnému podceňování místních schopností. Jen loňským odchodem šesti dětí
z jedné základní školy na jiná gymnázia ztrácí to místní během čtyř let celkem milion korun,
který měl být podle Ing. Jiřího Hlavatého využit zde. V dnešním konkurenčním prostředí musí
každý hledat  nové nápady a zapojit  tvořivost:  „Bez pohybu,  tlaku a konfliktu dneska nic
nejde.“ Každodenní praxe dokládá zvláště význam matematiky, češtiny a cizích jazyků. Když
budou rodiče přesvědčeni o kvalitě jejich výuky, absolventi místních základních škol zůstanou
studovat zde. „Snažme se být trošku Dvoráky,“ vyzval Ing. Jiří Hlavatý na závěr.

Vysokoškolskou perspektivu vnesly projevy dalších dvou hostů, univerzitních pedagogů.
Profesor Bohumil Král (Vysoká škola ekonomická v Praze) zmínil klíčový význam zachování
škol v menších městech a důležitost gymnaziálního studia, protože i ve vzdělávání ekonomů
se stále více projevuje „snaha rozšířit bázi toho, čemu se říká interdisciplinarita, tj. vnímat
svět ve vzájemných vztazích.“  Znalost  různých oborů i  schopnost  prezentovat  své názory
musí budovat a rozvíjet už střední škola.

Občas diskutovanou otázku, zda mají nejlepší žáci základních škol přejít na víceletá gym-
názia, zodpověděl jednoznačně kladně. Nejlépe žene kupředu vlídný stres z kontaktu s inspi-
rativním  okolím,  jež  chceme  dotahovat.  Kvalitní  všeobecné  vzdělání  pak  dává  nejlepší
možnost si vybrat další směřování.

Profesor Petr Hůlek (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové) spokojeně za-
vzpomínal  na  studia  na  královédvorském gymnáziu,  protože  právě  tehdy  člověk  prožívá
mnoho nejkrásnějších chvil v přátelském kolektivu. „Na vysoké škole už nikdy nevznikne ta-
ková kompaktní skupina, která se dále celý život sleduje.“

Gymnázium poskytuje šanci kvalitního vzdělání, navíc umožňuje odložit volbu dalšího za-
měření do pozdějšího věku, kdy ji už může učinit sám student, což ho poté daleko více mo-
tivuje. Pedagogy vyzval k pochopení i pro mimoškolní zájmy studentů, protože i ty je mohou
rozvíjet a úkolem učitelů je motivovat jejich soutěživost. „Je potřeba lidi burcovat výš a udě-
lat něco pro město.“ Petr Hůlek také ze své pedagogické zkušenosti na vysoké škole upo-
zornil, že absolventy menších gymnázií pohání „jako motor“ větší potřeba se prosadit, protože
dobře vědí, že nemohou žít jen ze slavného názvu předchozí školy. „Určitě nesmutněte nad
tím, že Dvůr je malé město,“ uzavřel své vystoupení. Následovala diskuse s rodiči zájemců
o studium i s místními pedagogy. Ing. Jiří Hlavatý v ní podotkl, že v inflaci méně náročných
maturitních oborů je nutné odolat pokušení nejlehčí cesty k vysvědčení: „Já prostě podporuji
všeobecné vzdělání.  Je to krok k tomu, aby mladí studovali dál.“ Je ovsem žádoucí i  pro
běžnou pracovní komunikaci, jinak nastávají problémy. Z vlastní zkušenosti generální ředitel
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firmy JUTA, a. s., dodal: „Dostal jsem dobrý základ na dvorském gymnáziu.“ Petr Hůlek ja-
kožto místní absolvent na adresu Ing. Jiřího Hlavatého v souvislosti s jeho podporou gym-
náziu prohlásil: „Chtěl bych tu veřejně smeknout před tím, co tady dokázal.“ Posluchači toto
nasazení odměnili potleskem.

Krkonošský deník, 5. 3., PhDr. Ivo Rejchrt 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Do 7. 3.  pokračovala v galerii  Otto Gutfreunda výstava prací  žáků

ZUŠ V tónech hudby.
V neděli  2.  3.  se  uskutečnil  koncert  kapely  PlechBand  v  kapličce

u Hotelu Pod Zvičinou v rámci školního soustředění.
V úterý 4. 3. se žáci ZUŠ účastnili masopustu na náměstí T. G. Masaryka.
V  úterý  11.  3.  se

v  galerii  Otto   Gut-
freunda  v  ZUŠ  usku-
tečnila  vernisáž  vý-
stavy  známého  malíře
a ilustrátora Miroslava
Bartáka, který je dlou-
holetým  patronem
celostátní  výtvarné
soutěže pořádané Han-
kovým domem pod ná-
zvem  Zvíře  není  věc.
Výstava  byla  nazvána
Papír se nemůže bránit.
Slovem  provázel  Mgr.
Ladislav  Peřina  a  za-
zněl jazz třicátých let.

Ve čtvrtek 20. 3 se zúčastnil žák Dominik Totka ze třídy Michala Koudelky krajského kola
soutěže ve hře na kytaru.

V sále ZUŠ se 27. 3. konal školní koncert.
Text: Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ

SPORT

1. házenkářský klub Dvůr Králové nad Labem
Všechny body zůstaly doma

V 15. kole 1. ligy házené mužů na naši palubovku zavítal tým z Brna,
Tatran Bohunice, který z dosavadních třech odehraných jarních kol získal
5 bodů! Mladší dorostenci se střetli  s  týmem Loko České Budějovice
a starší dorostenci v neděli hráli na palubovce vedoucí Plzně!

1. HK Dvůr Králové – Tatran Bohunice 29:24 (13:12)

Jičín „urval“ výhru až v závěru
V 16. kole 1. ligy házené mužů jsme zajížděli k dalšímu regionálnímu derby na palubovku

rezervy extraligového Jičína. Ve zdejší hale se nám dlouhodobě nedaří a body se odtud roz-
hodně nevozí snadno, přesto jsme jeli odhodláni porvat se o co nejlepší výsledek. Starší do-
rostenci přivítali v Náchodě tým Ostravy, se kterým chtěli poprvé v sezoně bodovat!

16. kolo 1. ligy mužů – HBC Ronal Jičín B – 1. HK Dvůr Králové 26:24 (13:11)
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Fotbalový klub – TJ Dvůr Králové nad Labem
Cíl pro jarní část divize C

Miroslav  Chalupa,  trenér: „Umístění  po  podzimní  části  je  pěkné,
aby ho však tým uhájil, k tomu je potřeba především zvládnout úvodní
jarní kola. Se zimní přípravou nemůžeme být moc spokojeni. Ovlivnila ji

řada absencí i časté dojíždění za tréninkovými plochami“.
Brankáři: Viliam Ulrych (1990), Vladimír Matula (1996). 
Obránci: Tomáš  Picha  (1991),  Jakub Volf  (1990),  Martin  Kruliš  (1974),  Jiří  Podolník

(1989), Jiří Rejl (1989), Stanislav Ježek (1977), Matouš Blažek (1988). 
Záložníci: Martin Kilevník (1977), Kristián Samler (1992), František Fejk (1991), Ondřej

Ujec (1987), Jan Řežábek (1988). 
Útočníci: Jakub Černík (1988), Martin Otradovský (1985), Radek Klazar (1992), Viktor

Marks (1992).
Trenér: Miroslav Chalupa. 
Asistent: Stanislav Ježek. 
Vedoucí mužstva: Jaroslav Macek. 
Fyzioterapeutka: Klára Nováková.
Příchody: Ondřej Ujec (hostování), Miroslav Chalupa (trenér).
Odchody: Lukáš Daněk (ukončeno hostování), Roman Oliva (trenér).
Ideální  sestava: Ulrych,  Picha,  Kruliš,  Rejl,  Podolník,  Kilevník,  Ujec,  Fejk,  Řežábek,

Černík, Klazar.
Přípravné zápasy:  Kutná Hora 2:0, Trutnov 3:1, Jablonec n. N. U21 2:4, Náchod 2:3,

Olympia Hradec Králové 1:4, Týniště n. O. 6:2, Slavia Hradec Králové 6:5, Bílá Třemešná
4:2.

Dvorská přípravka zvítězila ve Rtyni
Sportovní hala Orlovna ve Rtyni byla svědkem posledního dílu seriálu zimních halových

turnajů „Sportem proti drogám“, který se tentokrát odehrál v režii starších přípravek.
Turnaje se zúčastnilo osm týmů, hrálo se v čase jednou 12 minut, a to systémem každý

s každým. V zápasech se opět činili střelci, hned v sedmi případech padl dvojciferný počet
branek. Celkem pak přítomní diváci viděli gólů 166. Zaslouženě zvítězil tým ze Dvora Krá-
lové nad Labem, který předvedl velice dobrý herní projev podpořený kvalitními individuální-
mi výkony. Za celý turnaj neztratil ani bod, nicméně utkání se silnějšími konkurenty byla vy-
rovnaná a vítězství v nich bylo jen o pověstný fous.

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem
Oddíl trampolíny úspěšný v Liberci

V sobotu  8.  března  dosáhli  závodníci  královédvorského  sokolského
oddílu trampolín velkých úspěchů na závodech Liberecký skokan. Nej-
úspěšnější byl 8letý Erik Motal, který se ve své kategorii umístil na nej-
vyšším stupínku. Natálka Jiranová se umístila jako druhá, Barbora Vo-

sáhlová třetí, Andrea Trníková pátá a Karolína Vognarová na šestém místě. Nutno podotknout,
že se všichni královédvorští závodníci dostali ve svých kategoriích do finále! 

Rok 2013 pohledem badmintonistů Sokola
Prvním  turnajem  roku,  kterého  se  královédvorští  badmintonisté  zúčastnili,  byl turnaj

v  Hradci  Králové.  Z  tohoto  turnaje  přivezly  naše  hráčky  1.  místo  v  dámské  dvouhře
(A. Haasová) a 1. místo v ženské čtyřhře (A. Haasová, J. Veverková). Nejúspěšnějším hráčem
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mužské dvouhry byl Michal Hroch, který skončil na děleném 5.–6. místě. V mužské dvouhře
si nejlépe vedla dvojice Imlauf – Dušek a ve smíšené čtyřhře dvojice Haasová – Imlauf. 

Dalším v pořadí byl turnaj pořádaný v Pardubicích. Zde nás reprezentovali 3 naši hráči
(O. Veverka, M. Hroch a O. Lehoczký). Nejúspěšnějším hráčem byl Michal Hroch, který se
umístil na krásném 2. místě, o něž se utkal s dalším účastníkem, který dosáhl stejného počtu
bodů miniturnajem v podání na přesnost.

Čtvrtý a zároveň poslední turnaj v Hradci Králové se uskutečnil v sobotu 16. 3. Náš oddíl
reprezentovali 3 muži a 1 žena (J. Balcar, O. Veverka, O. Lehoczký a J. Veverková). V ženské
čtyřhře obsadila Jana krásné 2. místo se ztrátou jediného zápasu, stejného umístění dosáhla
i  v  ženské  čtyřhře  s  namístě  získanou  spoluhráčkou.  Ondřej  Veverka  obsadil  dělené
9.–16.  místo,  Ondřej  Lehoczký  a  Jirka  Balcar  skončili  na  taktéž  děleném 17.–20.  místě.
V mužské čtyřhře obsadila dvojice Lehoczký – Balcar 10. místo, dvojice Veverka – Marx pak
místo 9. Do bojů smíšené čtyřhry zasáhla sourozenecká dvojice Veverková – Veverka, která
nakonec obsadila krásné 3. místo. 

Mimořádného pátého turnaje  v královéhradeckém Montasu se v sobotu  22.  3.  zúčastnil
Michal Hroch. Tento turnaj byl pořádán jako kvalifikace na Mistrovství badmintonu neregis-
trovaných, kam se bohužel našemu jedinému reprezentantovi nepodařilo postoupit. 

Po prázdninové odmlce jsme se opět vydali na první ze série královéhradeckých turnajů
pro sezonu 2013/2014. Tohoto turnaje se zúčastnila výprava ve složení Jana Veverková, Alena
Haasová, Michal Hroch a Ondřej Veverka. Ve dvouhře žen byla úspěšnější Alena Haasová,
která obsadila 2. místo. V ženské čtyřhře nás měl reprezentovat pár Veverková – Haasová, bo-
hužel ale došlo k náhlé změně Haasová za Zelingerovou, neboť naše hráčka utrpěla poranění
při pádu v zápasu mixu. Párová trojice nakonec obsadila krásné 2. místo. Michal Hroch obsa-
dil v mužské dvouhře konečné 4. místo, Ondřej Veverka nepostoupil do lepšího pavouka ze
základní skupiny. Do bojů mužské čtyřhry zasáhla dvojice Hroch – Veverka a do bojů ve smí-
šené čtyřhře páry Veverková – Hroch a Haasová – Veverka, kterému ovšem nebylo přáno
ukázat jeho velký potenciál.

Dalším turnajem, kterého se náš  oddíl  účastnil,  byl turnaj  čtyřher  v Malých Svatoňovi-
cích. Do zdejší haly vyrazila skupinka hráčů ve složení Jana Veverková, Pavlína Hrabyová,
Ondřej Veverka, Jiří Balcar, Ondřej Lehoczký a Petr Dušek. V ženské čtyřhře se předvedla
dvojice Veverková – Hrabyová, která nakonec obsadila 7. místo. V smíšené čtyřhře nás repre-
zentovaly páry Veverková – Dušek a Hrabyová – Veverka. Pár Veverková – Dušek, kterého
později nahradil Jiří Nývlt  z Malých Svatoňovic, se umístil  na 14. místě,  pár Hrabyová –
Veverka pak na místě 16.  V mužské čtyřhře nás reprezentovaly dvojice Dušek – Veverka
a Balcar – Lehoczký. První naše dvojice obsadila místo 14. a druhá se umístila na 16. místě.

Posledním turnajem, kterého jsme se v letošním roce zúčastnili, byl opět turnaj hradecký.
Reprezentovala nás pouze dvojice Michal Hroch, Ondřej Lehoczký. Ve dvouhře mužů obsadil
Michal  dělené  5.–8.  místo,  Ondřej  dopadl  poněkud hůře.  Naše  dvojice  zasáhla  i  do  bojů
v mužské čtyřhře. 

Text: O. Veverka, J. Veverková

Královédvorští sokolové vylovili při župním přeboru v plavání 21 medailí
V sobotu 22. března se konal přebor župy Podkrkonošské-Jiráskovy v plavání, kterého se

zúčastnilo 138 závodníků z devíti sokolských jednot župy.
Nejpočetnější pole závodníků přicestovalo ze Sokola Dvůr Králové nad Labem, tato jedno-

ta dokázala postavit na start obdivuhodných 44 plavců a obsadit všechny kategorie, od před-
školních dětí až po muže a ženy.

V každé kategorii měli Královédvorští zástupce na stupních vítězů, v devíti kategoriích
z  celkových  patnácti  vystoupili  Dvoráci  na  nejvyšší  stupínek.  Přeborníky  župy  se  stali
E. Chroboková, M. Kubíček, T. Mědílková, S. Rajsner, S. Erbenová, O. Schreiber, J. Mikyska,
F. Šturm a D. Hysková, k tomu přidalo ještě dvanáct závodníků stříbrné nebo bronzové me-
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daile. Stříbrné medaile získali A. Paták, J. Kortan, E. Špatenková, T. Hulíková, A. Bohutínská
a L. Drábek, bronz vybojovali  J.  Grus,  N. Erben, J.  Holubcová, M. Šturm a L. Fišerová.
Župní plavecký přebor byl prvním ze série závodů sokolské všestrannosti, následovat budou
přebory ve sportovní gymnastice a šplhu a posledním závodem bude atletický víceboj. Poté se
výsledky sečtou a vítězové jednotlivých kategorií budou reprezentovat své jednoty a župu na
celostátním republikovém přeboru ve všestrannosti.  

Text: Mgr. Pavlína Špatenková

Karate-DO
Medailové úspěchy karatistů v březnu

V průběhu března královédvorští karatisté vybojovali celkem 13 me-
dailí na dvou soutěžích zcela rozdílného charakteru. Jedna soutěž s poe-
tickým názvem Letohradský jelínek byla určena pro začínající  děti  do
15 let a jako protiklad druhá, vrcholná soutěž dospělých – mistrovství

České republiky.
Letohradského jelínka se 22. 3. zúčastnilo 7 královédvorských elévů, kteří podali v početné

konkurenci velice solidní výkony a vybojovali pro svůj klub celkem 11 medailí. Zlato si od-
vezla Olga Polášková v kategorii kata a Jan Bukovský v kumite. Trojnásobnou stříbrnou na-
dílku  vybojoval  Tadeáš  Moravec  v  kata,  v  kumite  a  jako  člen  družstva  kumite  společně
s Denisem Rajsnerem a již zmíněným Honzou Bukovským. Svou druhou medaili, tentokrát
bronzovou, vybojoval D. Rajsner v kumite jednotlivců. Po jedné bronzové medaili si odvezli
Matyáš Moravec, Patrik Brentner a Tereza Klimešová. Velký dík patří manželům Heilovým,
kteří se o drobotinu starali v průběhu celé soutěže, vzhledem k tomu, že Petr Kocmánek tuto
soutěž řídil za sportovně technický úsek a Miroslav Šlosser působil jako člen rozhodcovského
sboru.

Na mistrovství republiky dospělých, které se konalo o týden později v Ústí nad Labem, od-
jeli závodit 4 z 6 nominovaných závodníků – Martina Janečková, Hana Straková, Simona Še-
divá a závodící kouč Pavel Šimon, všichni v kategorii kumite. Zatímco Pavel Šimon nepřešel
přes první kolo, Martina Janečková v kvalifikaci vyhrála jeden zápas, aby pak v dalším kole
podlehla pozdější finalistce, což jí ale zajistilo účast v opravných bojích o třetí místo. V zápa-
se o bronz zúročila Martina své bohaté závodnické zkušenosti a po zásluze mohla slavit svou
první republikovou medaili v kategorii dospělých po loňském stříbru ještě v kategorii junio-
rek. Podobný scénář se opakoval i v kategorii, kde závodila Simona Šedivá a Hanka Straková,
i když pouze Simona dokázala dotáhnout své snažení do medailového konce a na Hanku zby-
la nepopulární „brambora“.

Text: Petr Kocmánek

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Dětský karneval na Zálabí

Dětský karneval, který DDM Jednička pořádá každoročně v sále Zá-
bavního centra Zálabí, se po léta těší veliké oblibě veřejnosti. Ani letošní
rok nebyl výjimkou. Téměř dvě stě dětí a rodičů zaplnilo v neděli 2. 3.
taneční sál a parket se hemžil spoustou nádherných kostýmů. Děti tanči-

ly, soutěžily a bavily se. Díky finanční podpoře místní akční skupiny MAS Královédvorsko
byl  letošní  karneval  plný  pěkných  cen.  Program  zpestřila  vystoupení  tanečních  kroužků
z Nemojova, které pracují pod DDM Jednička, a také agentura Vosa. V duchu zábavy, tance
a soutěží uběhly téměř tři hodinky nedělního odpoledne jako voda. 
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Karneval v Bílé Třemešné
Jednička přijela pobavit děti i dospělé na tradiční karneval v obci Bílá Třemešná v sobotu

8. 3. Je to pro ně již tradiční akce po několik let.

Bazar jarního a letního oblečení, sportovní potřeby
Ve dnech 12.–14. 3. se uskutečnil jarní bazar použitého ošacení, obuvi a sportovních po-

třeb, který Jednička pořádá každým rokem. Je oblíben především mezi maminkami. Tentokrát
byla největší poptávka po kolech a kvalitní obuvi na děti. 

Zlaté slunce královédvorské + Junior film – memoriál Jiřího Beneše
Filmový svátek 14. a 15. 3. s Jedničkou opět v kině Svět – konal se Junior film, letos jubi-

lejní 20. ročník celostátní soutěže amatérských filmařů.
V pátek 14. 3. praskalo kino od rána ve švech, neboť začínala soutěž Zlaté slunce krá-

lovédvorské a na Košíček pohádek z autorské dílny pánů Jaroslava Nykla, Bohumíra Nováka
a Jakuba Kadery se přišlo podívat přes dvě stě předškoláků spolu s dětmi z praktické školy.
Jistě se jim líbilo i přivítání, které pro ně připravil Ferda mravenec, se kterým si povídali i za-
cvičili. Poté již následovalo promítání dvou soutěžních bloků a v sále zasedla kromě diváků
také odborná porota i samotní autoři se svým doprovodem. Své filmy přijely podpořit děti
z Chebu, Hradce Králové nebo z Plzně. Do mladší kategorie bylo přihlášeno 12 snímků, ve
starší pak o vítězství bojovalo 6 filmů. Celkem bylo oceněno 13 filmů, z toho všechny s dopo-
ručením k postupu do celostátního kola.

Po vyhodnocení školního kola a krátké přestávce se již začali sjíždět další autoři, jejich do-
provod, porota nebo třeba vedoucí workshopu. Scházet se začala také veřejnost. Někoho při-
lákalo jméno Tomáše Magnuska – patrona Juniorfilmu, někoho pouhá zvědavost a někteří
z diváků již patří ke skalním fanouškům. Jubilejní, 20. ročník Juniorfilmu, zaznamenal re-
kordní účast nejen veřejnosti, ale i samotných autorů. V kině Svět se jich sešlo i se svým pe-
dagogickým doprovodem více  než  pětatřicet.  Páteční  a  sobotní  projekci  tvořilo  47  filmů,
projekční bloky dohromady čítaly bezmála 5 hodin. Tímto bychom velmi chtěli poděkovat
panu Petru Láškovi za zpracování projekčních bloků a technickou realizaci projekce. Díky
němu je Juniorfilm druhou soutěží v ČR, která se může chlubit 100% digitální projekcí.

Návštěvníci mohli zhlédnout také dva nesoutěžní filmy, pro autory a jejich doprovod byly
připraveny také  dva  zajímavé  workshopy na  téma  filmová  hudba  a  obrazová  a  zvuková
grafika. V programu Juniorfilmu nesměla chybět ani vzpomínka na zakladatele soutěže, pana
Jiřího Beneše. Tentokrát se o ni, prostřednictvím snímku Parní muž a dvou dalších filmů z au-
torské dílny,  postaral jeho syn, Jiří Beneš mladší. Ten svým milým přístupem navodil krásnou
atmosféru, kterou mladí filmaři ocenili velikým potleskem. 

Juniorfilm také ke svým dvacetinám dostal milý dárek. Krásnou zvukovou znělku, kterou
pro festival vytvořil skladatel filmové, divadelní a písňové tvorby, pan Patrik Ulrich. Tato
znělka bude již provždy Juniorfilm zahajovat, uzavírat a také znít v uších těm, jenž budou
v závěru festivalu za své filmy oceněni.  

Rádi bychom poděkovali Jaroslavu a Jakubovi Šikovým za spolupráci a pomoc, bez které
by se Juniorfilm obešel jen velmi těžko, a velké poděkování patří také panu Válkovi, který
zpracovával veškerý materiál pro soutěž Zlaté slunce královédvorské. Díky dále patří všem
zaměstnancům a  dobrovolníkům DDM Jednička,  paní  Zuzaně Čermákové a  pracovníkům
Hankova domu i kina Svět. Dále děkujeme všem odborným i dětským porotcům, moderátorce
Magdě Frišové, vedoucím workshopů a dalším. Za převzetí záštity nad soutěží, podporu i hez-
ké ceny děkujeme městu Dvůr Králové nad Labem, zejména pak paní starostce, Mgr. Editě
Vaňkové. V neposlední řadě patří naše poděkování Ministerstvu kultury ČR a Královéhra-
deckému kraji, za jejichž finanční podpory byly obě letošní filmové soutěže realizovány. Ná-
rodnímu informačnímu a poradenskému středisku pro kulturu, amatérské umění a dětské este-
tické  aktivity  Nipos  Artama děkujeme za  cenné  rady,  spolupráci  a  pomoc  při organizaci.
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Věcnými cenami soutěž opět podpořil královéhradecký obchod s hodinkami a šperky Real
Time. 

Jarní humanitární sbírka ošacení
Ve dnech 17.–21.  3.  se  stalo  již  tradicí,  že  po  ukončení  bazaru  probíhala  v DDM hu-

manitární sbírka ošacení pro Diakonii Broumov. Stále jsou mezi námi občané, kterým není
lhostejný osud sociálně slabších spoluobčanů,  jež se  ocitli  v nesnázích,  a  přispějí  do této
sbírky. Přes 50 občanů z celého Královédvorska přineslo ošacení a jiné věci, které si odvezli
pracovníci z Diakonie Broumov. 

Když se zima potká s jarem
Ve dnech 20. 3. a 27. 3. pořádala DDM Jednička výukový interaktivní program pro děti ze

školní družinky ZŠ Podharť.

Keramické dílny pro děti z mateřských škol
Ve čtvrtek 27. 3. probíhala keramická dílna pro MŠ Slunečná, na které si děti modelovaly

z keramické hmoty dárečky ke Dni matek. Stejná dílna se konala 31. 3. pro děti z MŠ Elišky
Krásnohorské.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Sokolské šibřinky pro děti ve stylu Divokého západu se vydařily
V sobotu 1. 3. pořádala sokolská jednota s podporou MAS Královédvorsko, o. s., šibřinky

pro děti, kterých se zúčastnilo 120 dětí a stovka dospělých. Se stylovou výzdobou sokolovny
i letos pomohl výtvarný kroužek Vandy Kotíkové, která s dětmi připravila nádherné obrázky
s výjevy z Divokého západu.

Přítomné uvítal Don Chozé, který doufal, že se po dnešních šibřinkách opět stane Divoký
západ tím, čím byl dříve. Nejprve se představili hoši z oddílu sportovní gymnastiky se svou
akrobacií. Gymnastky zacvičily pódiovou skladbu, kterou připravují na Eurogym do Švédska.
O. Rausa, O. Schreiber a J. Grus předvedli sestavy na kruzích.  Členové oddílu Freerun –
Parkour ukázali něco ze svého umění. Diváky zaujaly nejrůznější krkolomné skoky přes coko-
li.  Děti  z  oddílu  všestrannosti  zatančily country tanec  na  skladbu Zuzana.  Tancovali  nej-
mladší, ještě předškolní špunti, i ti nejstarší. Závěr patřil dospělým. Cvičitelé opět připravili
vystoupení, které se stalo zlatým hřebem. Cvičitelky převlečené za drsné muže západu a cvi-
čitelé jako kankánové tanečnice vzbudili zasloužený ohlas.

Potom už přišel  čas  pro děti  a  jejich  soutěže.  Disciplíny byly motivovány životem na
Divokém západě,  a tak malí  indiáni,  kovbojové a další  postavičky stavěli  železnici,  lovili
bizona, plížili se, krotili divoké koně, lasovali, prozkoumávali jeskyni, rýžovali zlato, skládali
puzzle s kaktusem, třídili peníze v bance a vyzkoušeli trochu hazardu v saloonu. Šibřinky se
vydařily, o tom svědčily spokojené úsměvy dětí, ale i třicítky pořadatelů. 

Text: Mgr. Pavlína Špatenková 

Mariáš v Lipnici
V sobotu 1. 3. se konal první lipnický mariášový turnaj. Zástupci TJ Sokol Žireč pomáhali

ještě nezkušeným pořadatelům s organizací a svou účastí jejich turnaj podpořili. Hrál se troj-
kový  mariáš  a  do  Lipnice  nás  odjeli  reprezentovat  sokolové  Z.  Perlík,  J.  Tomanec  ml.,
J. Hroch, Z. Petružálek a J. Zimák. Naši účast ještě rozšířili přátelé žirečského sokola J. Ry-
šavý, J. Hlavatý, M. Pospíšil a M. Otradovská. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů a prvenství si
odvezl do Jaroměře J. Dušek. Našim hráčům se tentokrát nedařilo a všichni skončili ve druhé
polovině výsledkové listiny. 

Text: Josef Wolf
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Street dance skupina Attitude

Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem dne 30. 3. zahájila svou taneční sou-
těžní sezónu na CDO – Dance Life Tour 2014. Naše street dance crew byla reprezentována
45 tanečníky od 4 let až po dospělé. Na této soutěži jsme byli poprvé a úspěšně jsme postou-
pili do dalšího kola se třemi choreografiemi ze čtyř, a to s vystoupením nejmenších tanečníků
„Lil Gangsta Attituders“, dalšími postupujícími jsou děti s formací „Venez Danser“ a v nepo-
slední řadě si zaslouží respekt i dospělí s představením „s:DARex“.

Text a foto: Lucka Sýkorová

Skautské středisko hlásí
Skauti závodili v uzlování

Dne 22. 3. proběhly tradiční závody v uzlování. Po slavnostním zahá-
jení byly více než dvě desítky soutěžících rozděleny do dvou kategorii
dle svého věku. Pro mladší světlušky a vlčata bylo úkolem navázat v co
nejrychlejším čase  pět  uzlů.  Lodní  smyčku,  ambulanční  uzel,  škotový
uzel, dračí smyčku a na závěr zkracovačku. Pro skauty a skautky bylo

úkolem navázat o jeden více, a to rybářskou spojku. Do výsledného hodnocení se počítal lepší
čas ze dvou kol. V mladší kategorii vyhrála Nikola Skutová. V kategorii starších vyhrála Ka-
teřina Seitlová a kategorii nejstarších Jana Friedová. 

Skauti se účastnili akce Ukliďme svět
V sobotu 29. 3. se konala celosvětová akce Ukliďme svět! Této akce se zúčastnili i členové

našeho skautského střediska Zvičina. Akci pořádala Česká společnost ornitologická v okolí
Poklasného mlýna v Jaroměři – Josefově a v Ptačím parku Josefovské louky. Zde se sešlo asi
50 lidí. Úklid zahrnoval sběr odpadků, čištění ptačích budek, což byla naše práce. Poslechli
jsme si také povídání o ochraně životního prostředí a prohlédli si čápa a krahujce. V poledne
jsme si opekli buřty. Odpoledne naše pracovní činnost skončila a vrátili jsme se domů s dob-
rým pocitem, že jsme pomohli užitečné věci.

Text: Ing. Martin Stránský
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ZAJÍMAVOSTI

Ukončení prodejny zlatnictví na podloubí
Koncem března ukončila  provoz prodejna zlatnictví  a  hodinářství  na  podloubí  náměstí

T. G. Masaryka. Zůstala však v provozu prodejna hodin a zlatnictví na podloubí vedle spoři-
telny. Místo uzavřené prodejny se připravuje nová pizzerie.

Farmářské trhy začaly
Ve čtvrtek 27. 3. se konaly první farmářské trhy v letošním roce na náměstí T. G. Masaryka

od 8:00 do 16:00 hodin. Těšit se na ně mohli občané Dvora Králové nad Labem pravidelně
jednou za čtrnáct dní, každý lichý čtvrtek v měsíci. 

Letošní březen byl nejteplejší nejméně za posledních 50 let
Letošní březen byl nejteplejší za posledních nejméně 50 let. Český hydrometeorologický

ústav uvedl, že průměrná teplota byla 6,6 stupně Celsia, což je o 3,9 stupně víc než dlouhodo-
bý normál z let 1961 až 2014. Statistiky jsou zatím předběžné, výsledné hodnoty se ale mohou
lišit nejvýše o dvě desetiny stupně Celsia.

V březnu opakovaně padaly teplotní rekordy, rtuť na některých místech vyšplhala až ke
24 stupňům Celsia. Rekordy padly i na nejstarší české stanici v pražském Klementinu, kde
přepisovaly statistiky pro 20. a 21. 3.

Ve Dvoře Králové nad Labem jsme v tyto dny měli 20,4 a 20,1 stupně Celsia
Soukromá společnosti InMeteo také uvedla, že na stanici Milešovka byl letošní březen vů-

bec nejteplejší od začátku měření v roce 1905. Nejteplejší březen v historii měření hlásí podle
společnosti InMeteo také stanice Churáňov, Lysá hora, Brno, Ústí nad Labem nebo České Bu-
dějovice.

Deník.cz, březen 2014

Olympijská vítězka Věra Čáslavská na besedě v penzionu Za Vo-
dou

Ve čtvrtek 28. 3. se konala v penzionu Za Vodou beseda s několikanásobnou olympijskou
vítězkou ve sportovní gymnastice paní Věrou Čáslavskou, kterou uspořádal generální ředitel
podniku JUTA, a. s., Ing. Jiří Hlavatý. Na tuto besedu dostali pozvání zástupci škol, města
i sportovních oddílů.

V úvodu Ing. Jiří Hlavatý prozradil, že s nápadem uskutečnit besedu s Věrou Čáslavskou
přišel před časem Miloš Jon, jehož předčasný odchod z tohoto světa, plány na chvíli překazil.
Přítomní pak minutou ticha uctili jeho památku.

66



Ing.  Jiří  Hlavatý připomněl,  že Česká republika potřebuje sportovce,  politiky i umělce,
jejichž sláva překračuje hranice, a Věra Čáslavská mezi ně jistě patří.

Potom se již slova ujal známý sportovní komentátor Štěpán Škorpil, který besedu s naší
nejúspěšnější sportovkyní moderoval. Přítomní se zájmem poslouchali vyprávění skvělé spor-
tovkyně, která líčila nejen veselé historky ze sportovního života, ale také vážnější střípky pří-
hod z dob osudových pro naši zemi i pro Věru samotnou. Pro mladé sportovce byla jistě pou-
čením slova o píli a dřině, vůli a odhodlání i troše pověstného štěstí.

V závěru besedy se konala autogramiáda. Věra Čáslavská s každým pohovořila, všem se
ochotně podepsala. Její skromné vystupování bylo velmi milé. .

Celá akce byla velmi pěkná a pro sportovce našeho města se stalo setkání s Věrou Čáslav-
skou jistě opravdovým svátkem. Poděkování patří panu Ing. Jiřímu Hlavatému za uspořádání
této ojedinělé akce a personálu penzionu Za Vodou zase uznání za perfektní prostředí, ve kte-
rém se tento sportovní svátek uskutečnil.

Text: Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Obrazové zajímavosti

V  Husově  ulici  se  nacházela
prodejna  CS Technika,  která  pro-
dávala robotické vysavače bazénů,
robotické sekačky trávy a další za-
hradní techniku. 

Koncem března se přestěhovala
do  Krkonošské  ulice  do  prostorů
bývalé prodejny barev a laků.

Začala rekonstrukce fasády ma-
teřské školy v Dvořákově ulici.
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