
Ilustrace na měsíc duben – Josef Drtina, základní škola Strž
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI
Programové prohlášení koalice ANO 2011, ...

Koaliční  partneři  si  jsou  vědomi  nezbytnosti  otevřeného  a  čestného
jednání vůči veřejnosti a potřeby spolupráce se všemi občany, výhradně
v jejich společném zájmu a v zájmu obce. Nejdůležitější priority rozvoje
spatřují v následujících oblastech, na jejichž společné podpoře se dohodli:

1. Maximální průhlednost a kontrolovatelnost všech kroků vedení obce, rady obce, zastupi-
telstva obce i úředníků městského úřadu.

2. Zabránění korupci, klientelismu a nehospodárnému vynakládání prostředků obce.
3. Otevřená a slušná komunikace obce s občany, médii i zástupci opozice v zastupitelstvu

obce.
4. Udržení a v některých oblastech zlepšení současné kvality života pro obyvatele obce.
5. Příprava a realizace projektů dle aktualizovaného Strategického plánu rozvoje obce, vy-

užití finanční podpory EU.
6. Podpora vzdělávání, kultury, sportu a cestovního ruchu.
7. Posílení dobrého jména obce v rámci České republiky.
8. Vytyčení dalších programových kroků v souladu se svobodnou a společnou vůlí všech

koaličních partnerů koalice.
Noviny královédvorské radnice 4/2015

Výzva starosty města občanům
Na základě obdržené petice se 137 podpisy, která požadovala přijetí protihlukové vyhlášky

omezující používání zařízení a přístrojů způsobujících nadměrný hluk o nedělích a státních
svátcích a na základě většinové domluvy zastupitelů, bych touto cestou chtěl apelovat na do-
držování a respektování neděle jako dne pracovního klidu. Pokuste se, prosím, v tento den
zdržet hlučných činností (provoz travních sekaček, křovinořezů, cirkulárek, motorových pil,
brusek apod.) nebo je používejte opravdu jen výjimečně a mimořádně. Vyspělost obyvatel
obce se pozná mimo jiné také právě podle toho, jak její občané respektují své sousedy a udr-
žují dobré sousedské vztahy. Tím daleko více přispějí k poklidnému a spokojenému životu ve
městě než instituty restrikcí a zákazů. 

I v případě, že neexistuje protihluková vyhláška, lze při porušování hlukových limitů či
nočního klidu uplatnit vůči tomu, kdo tak činí, ustanovení občanského zákoníku či zákona
o přestupcích. Navíc, pokud zaznamenáte v blízkosti svých bydlišť nerespektování tohoto do-
poručení,  máte  možnost  tuto  skutečnost  sdělit  na  nově  zřízenou  e-mailovou  schránku
hluk@mudk.cz. Ta je přímo napojena na vedení městské policie, které bude podněty do ní za-
sílané  zkoumat.  Uvědomujeme  si,  že  pro  některé  občany je  po  letitých  negativních  zku-
šenostech  volání  po  vydání  protihlukové  vyhlášky v  jejich  očích  jedinou legální  možnou
cestou k regulování špatných sousedských vztahů. Pokud tedy problémy ve většině případů
nezmizí, jsme připraveni zpracovanou vyhlášku přijmout. Přesto věřím, že svým jednáním
každý z nás dokáže najít cestu k bezproblémovému vycházení se svými sousedy, pokud začne
takzvaně opravdu „u sebe“. Pak nebude přijetí protihlukové ani žádné jiné podobné vyhlášky
třeba.

Noviny královédvorské radnice 4/2015, Ing. Jan Jarolím, starosta města

Zhodnocení půlroční práce vedení města
Práce zastupitelů
Od říjnových voleb 2014 se konalo 17 schůzí rady města, 3 zasedání zastupitelstva města

a také 3 pracovní jednání zastupitelů. Jednou se část pracovního jednání zastupitelů konala
dokonce přímo v areálu stávající čistírny odpadních vod, aby měli všichni přítomní zastupitelé
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možnost si areál na vlastní oči nejen prohlédnout, ale také se zeptat kompetentních pracovní-
ků na vše, co je zajímá. Následně se zastupitelé přemístili i přímo k pozemku na druhé straně
Labe, kde byla plánována výstavba nové čistírny. Na vlastní oči tak mohli zhlédnout všechna
stavební úskalí, která v sobě připravovaný projekt skrýval.

Správa městských bytů
Za půl roku se prodalo 6 městských bytů. Od ledna 2015 byla z prodeje získána částka,

která nyní o více než 2 miliony korun převyšuje plánovaný roční příjem v rozpočtu na rok
2015 z prodeje městských bytů. A další volné byty se k prodeji nabízejí. Celkový přebytek fi-
nančních prostředků z prodeje bude použit například na financování rekonstrukce Valové ulič-
ky a na rekonstrukce stávajících neobsazených městských bytů, které nemají dodnes majitele
hlavně z důvodu svého špatného technického stavu.

Příjem z radarů
Rozpočet města od počátku roku 2015 naplňuje i příjem z radarů, který každý měsíc vý-

znamně překračuje předpokládaný příjem. Vybrané prostředky budou sloužit jako další zdroj
pro investice do oprav komunikací ve vlastnictví města nebo pomohou spolufinancovat vý-
stavbu cyklostezky či další projekty.

Spolupráce s místní zoo
Spolupráce s vedením ZOO Dvůr Králové, a. s., byla jednou z priorit vedení města. Mezi

oběma institucemi proběhlo mnoho setkání. Jak uvedl starosta Jan Jarolím, v červnu se bude
město ve spolupráci s královédvorskou ZUŠ R. A. Dvorského podílet na propagaci nového
lvího safari. A také bylo domluveno propojení městského infocentra s infocentrem zoo, které
nově vznikne ve stávající rotundě u hlavního parkoviště do zoo. Rovněž existuje domluva
a  slib  města  o  vybudování  cyklostezky z  páteřní  Labské  stezky na  Benešově nábřeží  po
Štefánikově ulici až k zoo. Zcela zásadní byla ale spolupráce na chystaném propojení Tyršova
koupaliště se zoo. Návštěvníkům zahrady by to nejen umožnilo jít se osvěžit na krásné krá-
lovédvorské koupaliště, ale průchod by fungoval i obráceně. U obou skupin by byl samozřej-
mě zohledněn již zaplacený vstup – například slevou z dalšího vstupného.

Noviny královédvorské radnice 4/2015

Půlrok radnice ve zkratce
• Vedení města se sešlo s podnikateli z náměstí T. G. Masaryka. Diskutovali o podnětech

a nápadech, které by vedly k oživení náměstí a přilákaly turisty. Některé z podnětů se v brzké
době  uskuteční  (společné  infocentrum města  a  zoo,  městské  trhy),  na  některých  se  dále
pracuje  (vydávání  propagačních  materiálů  o  městě,  kyvadlová  doprava  ze  zoo  do  centra
města).

• Starosta města Ing. Jan Jarolím několikrát diskutoval s představiteli okolních obcí a měst
především o koordinaci společných kroků ve vztahu ke stavbě rychlostní komunikace R11 či
o propojování regionů v rámci budování cyklostezek. 

•  Uskutečnilo se několik schůzek s vedením Úřadu práce Trutnov (ÚP). Tématem bylo
kromě nezaměstnanosti také eventuální přivedení investorů do města ze strany ÚP nebo o vy-
užívání dotací na pracovní místa.

• Vedení města aktivně spolupracuje se senátorem Ing. Jiřím Hlavatým (ANO 2011). Spo-
lečně se zúčastnili několika jednání s vedením Královéhradeckého kraje a jednání na Státním
fondu dopravní infrastruktury. S vedením SÚS Královéhradeckého kraje hovořili o opravách
komunikací v letech 2015–2017.

•  Na jednání se zástupci CzechInvestu vedení města domluvilo, že kromě obou průmys-
lových zón (Zboží a Sylvárov) budou do mapy průmyslových zón a brownfieldů zaneseny do-
dnes nevyužité a chátrající areály bývalých podniků, které čekají na své nové využití. 

•  Vedení města navázalo spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, Fakultou umění
a architektury. V rámci architektonických prací studenti vytvoří projekty vybraných lokalit,
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které mohou inspirovat další podoby města a stát se námětem veřejné debaty. 
• Vedení města jednalo společně s Židovskou obcí v Praze a spolkem Za obnovení památky

židovského hřbitova Dvůr Králové nad Labem o vybudování památníku na místním židov-
ském hřbitově.

•  Vedení  města  vytvářelo  společně  s  partnery  koncepci  plnohodnotného  využití  areálu
Braunova Betléma včetně krajinářských úprav, provozního zázemí a uvažované rozhledny. 

• Jednalo se o odkupu bývalé Tiby Zálabí pro vytvoření volnočasového centra. V současné
době byl zpracováván nezávislý znalecký posudek pro ocenění celého areálu.

• Připravovala se nová pravidla pro péči o veřejnou zeleň v majetku města a byla nastavena
nová pravidla pro kácení stromů v majetku města.

• Letos byly spuštěny nové webové stránky města. Ty dosavadní prošly designovou promě-
nou, jsou nyní přehlednější a web byl rozdělen na stránky pro místní občany a pro turisty.

•  Řízením Městské policie Dvůr Králové nad Labem zastupitelstvo od poloviny března
2015 pověřilo zastupitele Jana Štípka (ANO 2011).

•  Na městském úřadě vznikl nový úsek vztahů k veřejnosti, který bude zajišťovat infor-
mační, publicistické a tiskové vztahy města směrem k veřejnosti a hromadným sdělovacím
prostředkům.

• Pokračuje hledání nového ředitele Technických služeb města Dvora Králové nad Labem.
Zatím se uskutečnila dvě kola výběrového řízení, během nichž se výběrová komise, složená
z členů rady města, jednomyslně neshodla na vhodném kandidátovi. Vyhlášeno bylo 3. kolo.

• Dvůr Králové nad Labem má zpracovanou strategii rozvoje města do roku 2016. Je to stě-
žejní dokument, z něhož se vychází při získávání finančních prostředků. Nyní se připravovala
jeho aktualizace – strategie bude mít analytickou a strategickou část včetně akčního plánu,
který by měl ukázat, kterým směrem se rozvoj města bude další dva roky ubírat.

 •  Podařilo se získat dotaci na opravu památek, která bude využita na rekonstrukci Han-
kova domu, a dotaci Ministerstva obrany na opravu pomníků z války 1866. Město také žádá
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu na podporu cestovního ruchu na
kompletní rekonstrukci veřejných WC v Revoluční ulici.

•  Město  pokračovalo  v  projektu  Města  vzdělávání,  který  nabídla  nezisková  organizace
EDUin. V roce 2014 byla schválena strategie vzdělávání. Nyní přibyl akční plán, jehož plnění
by mělo podpořit formální i neformální vzdělávání a pomoci spoluvytvářet komunitní život
v našem městě. Do projektu jsou kromě škol zapojené i příspěvkové organizace města, ne-
ziskové organizace a fyzické osoby. Jedním z nápadů je např. založit žákovsko-studentské za-
stupitelstvo.

Noviny královédvorské radnice 4/2015

Anabáze s ČOV pokračuje, cena vodného a stočného se změní
Množství času a energie věnovalo vedení Dvora Králové nad Labem zajištění kontroly nad

čištěním odpadních vod ve městě a to tak, aby spory okolo ČOV, které trvají desetiletí, defini-
tivně zmizely. Jedná se i o výši vodného a stočného.

Řešení ČOV

Možné jsou stále dvě varianty – stavba nové čističky nebo odkoupení stávající ČOV od
současných majitelů. Důležité je, aby v žádném případě nedošlo k velké finanční ztrátě. 

Dosavadní jednání se stávajícím majitelem ČOV se zásadně nepohnula. Čeká se na výsle-
dek soudního jednání, které se táhne od roku 2005, a závěrečný revizní posudek pro odvolací
soud by měl být do 30. dubna 2015. Poté už s přihlédnutím ke konečnému rozhodnutí bude
opět možné vyjednávat o výši částky za čištění. Vedení města je již na schůzce se zástupci
majitele čističky, EVORADO IMPORT, a. s., předběžně domluveno. Co se týká stavby nové
ČOV, veřejná zakázka na zhotovitele byla zrušena.  Vedení města navíc shledalo množství
dalších rizik, která by stavbu provázela. Tím nejzásadnějším je dodržení termínu výstavby do
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30. listopadu 2015. Dále jsou nejasnosti ohledně přívodu elektřiny společností ČEZ, s níž je
chybně vytvořená smlouva, kterou by město nemohlo dodržet. Velmi obtížná by byla doprava
materiálu a komponentů ke stavbě přes stávající pozemky pana Antonína. A v lokalitě, kde by
stavba měla stát, je podmáčená půda, dodnes ovšem nebyly provedeny geologické průzkumy
podloží. Nedořešená je i konečná domluva se společností JUTA, a. s., ohledně kompenzací
v podobě protihlukové stěny a přemístění hřiště pro softball nebo provedení a financování
eventuální pozdější likvidace staré ČOV. Navíc současný majitel čističky, společnost EVO-
RADO IMPORT, a. s., se odvolal proti stavebnímu povolení a soud odvolání vyhověl a při-
znal mu odkladný účinek. Je tedy paradoxně štěstí, že stavba ještě nezačala, protože by to
znamenalo nové problémy a pravděpodobně i značné finanční náklady.

Vedení  města  se  rozhodlo  souběžně  začít  vytvářet  finanční  rezervu,  která  by  alespoň
částečně pokryla případné vyrovnání probíhajících soudních jednání s majitelem ČOV. Od
března na speciální účet odkládá finanční prostředky, které by měly v souhrnu tvořit zhruba
13 milionů korun ročně. Je to poprvé, kdy se za tímto účelem peníze odkládají, a nezbývá než
si postesknout, že kdyby tomu tak bylo od roku 2005, mohlo být dnes našetřeno až 150 milio-
nů korun. 

Vodné a stočné
Cena vodného a stočného ve Dvoře Králové nad Labem se již několik let uměle udržuje na

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

Noviny královédvorské radnice 4/2015, připravilo oddělení vztahů k veřejnosti

Výluka železniční trati
Od 21. dubna do 22. června byla nepřetržitá výluka na železniční trati Jaroměř – Stará

Paka. Po tuto dobu byla hlavní zastávka vlaků ve Dvoře Králové nad Labem přesunuta z vla-
kového na autobusové nádraží, kde došlo k dočasné změně nástupních míst vybraných linek
(odjezdové stání výluky ČD na č. 16 a 17). Autobusové linky městské i příměstské dopravy
končící běžně na vlakovém nádraží byly ukončeny na autobusovém nádraží, kde byl zajištěn
přestup na výlukové autobusy ČD. Zastávky pila a železniční stanice nebyly po dobu výluky
obsluhovány. 

Noviny královédvorské radnice 4/2015, Alena Řeháková, ODP 

Ukliďme Podharť
V sobotu 18. dubna se konal 2. ročník celorepublikové akce Ukliďme Česko. Na mapě

úklidu se spolu s dalšími více než 900 místy objevil i Dvůr Králové nad Labem. Stalo se tak
díky místní organizaci ČSSD, která akci podpořila a do úklidu se jako jediný subjekt v našem
městě zapojila.

Akce Ukliďme Podharť se  zúčastnilo  9 dobrovolníků,  kteří  nasbírali  10 pytlů  odpadu!
Uklízeli v okolí podharťského rybníka, v parku u „dopraváku“ a na hřišti „Na Bajráku“. Mezi
sebraným odpadem bylo nejvíce plastových lahví, obalů od sušenek, krabiček a nedopalků od
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cigaret. Zarážející bylo, že se objevily i tašky s odpadem z domácnosti a samozřejmě i sta-
vební odpad. K nejzajímavějším kouskům patřila základní deska od PC a zbytek dětského
bobu. Potěšující je, že se nikde nenašly použité injekční stříkačky! Odvoz posbíraného odpa-
du a jeho následnou likvidaci zajistily technické služby města.

Pořádání podobných akcí považuje místní organizace ČSSD za velmi užitečné. Proto se
určitě do této celorepublikové akce zapojí i v příštím roce. Můžete se přidat i ostatní.

Text: Mgr. Dušan Kubica, MO ČSSD

Propojení systému VERA na úsekové radary
Na internetovém kanále Youtube se objevilo propagační video systému VERA propojeném

s úsekovými radary na Královédvorsku. Herecké party si tam střihli městští úředníci a místo-
starosta Emil Kudrnovský. A protože to je promo video, jest třeba odpustit, že avizované mi-
nuty a dny pro zpracování vašeho přestupku v tuto chvíli rozhodně neplatí a dopis o přestupku
dostanete do schránky cca za 2–3 měsíce.

Naprosto nikdo totiž nečekal, kolik lidí bude radary ignorovat, i když je na ně dopředu
upozorňováno a téma hojně diskutováno. Záměrem totiž bylo, aby se doprava na zmíněných
komunikacích zklidnila a místa se stala bezpečnější. Všichni tiše doufali, že se pokutami vy-
bere alespoň na provoz systému, a proto se s přibíráním personálu na zpracování příliš nepočí-
talo. Vzhledem k tomu, že ještě na podzim minulého roku bylo zpoždění cca 5 měsíců, lze po-
čítat, že ke konci roku by mělo být zpoždění zlikvidováno. Dílem novým personálem, dílem
novými funkcemi softwaru. Původně trvalo vystavení jednoho „dopisu“ cca 10–15 minut čis-
tého času. Nyní je to zhruba 3x rychleji! A hlavně také pudem sebezáchovy místních obča-
nů – když už nefungují normální dopravní předpisy.

Noviny královédvorské radnice 4/2015 

Farmářské trhy na náměstí T. G. Masaryka
Občanské sdružení Bokouš zahájilo 2. dubna sezonu farmářských trhů na náměstí T. G.

Masaryka. Občané mohli přijít na první sváteční velikonoční trh nakoupit kytičky či dobré
jídlo na svátky a mohli vzít s sebou i děti, protože za nimi přijeli beránci, kůzlátka, koníček
a další zvířátka. V prodeji bylo i sváteční zboží a návštěvníci trhů měli příležitost si uplést
vlastní pomlázku! Dále se farmářské trhy konaly na stejném místě každý čtvrtek od 8 do 17
hodin. Novinkou byly sobotní trhy, které provozoval dvakrát do měsíce Radek Aleš – TRHY
ALEŠ.

Noviny královédvorské radnice 4/2015

KULTURA
Hankův dům, městské kulturní zařízení
Koncert KPH – Escualo Kvintet

Ve středu 8. dubna se uskutečnil 423. koncert Kruhu přátel
hudby, na kterém vystoupil Escualo Kvintet ve složení: Jakub Jedlinský – akordeon/bando-
nenon,  Vít  Chudý  –  housle,  Petr  Beneš  –  kytara,  Ivan  Vokáč  –  klavír  a  Jan  Prokop  –
kontrabas. V podání kvintetu zazněla hudba jihoamerická a populární francouzské styly – gy-
psy jazz a new musette.

Divadlo – Pirát 07 a Queenqlové
V pátek 10. dubna uvedlo divadlo ALFA z Plzně představení pro 2. stupeň základních škol

s názvem Pirát 07 a Queenqlové. Příběh o lásce ve virtuálním světě je inspirován komiksem
a snaží se najít nový způsob vyprávění. Díky tomu se diváci setkali nejen s komiksovou poe-
tikou, ale i s výtvarným pojetím, které šustí pokresleným papírem.
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Československá módní přehlídka
V pátek 17. dubna pořádala firma Agiss – Praktikmóda módní přehlídku kolekce jaro–léto

2015.

Pohádky z Mléčné dráhy
V neděli 19. dubna uvedlo divadlo Tramtárie z Olomouce veselou sci-fi pohádku pro nej-

menší Pohádky z Mléčné dráhy. Jednalo se o další pohádku z cyklu Divadelní čtyřlístek. K to-
muto představení nakreslili ilustrace, inspirované dějem pohádky, děti z výtvarného kroužku
Hankova domu. Jednotné vstupné 100 Kč.

Hra v předplatném – Limonádový Joe
V úterý 21. dubna večer a ve středu 22. dubna dopoledne herci divadla Radost z Brna Vi-

lém Čapka, Jan Riedl, Helena Pešková a další se představili v jedné z nejslavnějších a nejoblí-
benějších českých komedií, kde správní muži pijí pouze Kolalokovu lihuprostou limonádu.
Jednalo se samozřejmě o Brdečkova Limonádového Joea. Vstupenky: 300 Kč, 280 Kč, 260
Kč a k stání 140 Kč. Pro studenty vstupné 50 Kč.

Veselá pouť
Ve čtvrtek 23. dubna uvedla loutkoherecká skupina Loudadlo z Prahy nové představení

s známými postavičkami Jů a Hele pro děti mateřských škol a první ročníky základních škol.
Jednotné vstupné 50 Kč.

Výstava Zvíře není věc
Ve čtvrtek 23. dubna byla vernisáží zahájena výstava Zvíře není věc. Výstava dětských pra-

cí  11.  ročníku této soutěže trvala  až do 30. května a byla umístěna v galerii  Tengenenge
v ZOO Dvůr Králové, a. s. V rámci vernisáže byli odměněni věcnými cenami nejlepší mladí
výtvarníci a keramici.

Celkem se  zúčastnilo  44  škol  z  ČR.  Porota  vybírala  z  640  prací.  Odborná  porota  ve
složení: Miroslav Barták – výtvarník, Zdeněk Čermák – propagace – za ZOO Dvůr Králové,
a. s.,  Mgr.  Ivana Černá – ředitelka a Jiří Holan – výtvarník ZUŠ R. A. Dvorského, Hana
Pfeiferová – učitelka výtvarné výchovy ZŠ Podharť a Vanda Kotíková – produkční Hankova
domu, se sešla v úterý 10. března v Hankově domě a dospěla k následujícímu vyhodnocení:

I. kategorie – mateřská škola

1. místo Elen Jarošová Výtvarný kroužek Hankův dům – uč. Vanda Kotíková

2. místo Markéta Síbrová MŠ E. Krásnohorské Dvůr Králové n. L. – uč. Ivana Dostálová

3. místo Apolena Geltnerová MŠ E. Krásnohorské Dvůr Králové n. L. – uč. Ivana Dostálová

II. kategorie – 1.–3. ročník ZŠ

1. místo Helena Davidová ZŠ Podharť Dvůr Králové n. L. – uč. Hana Pfeiferová

3. místo Matěj Kubíček ZŠ Podharť Dvůr Králové n. L. – uč. Hana Pfeiferová

III. kategorie – 4.–6. ročník ZŠ

1. místo Kateřina Kubíčková ZŠ Podharť Dvůr Králové n. L. – uč. Hana Pfeiferová

IV. kategorie – 7.–9. ročník ZŠ

1. místo Adéla Šleisová ZŠ Strž Dvůr Králové n. L. – uč. Alena Sedliská

2. místo Tereza Klimešová ZŠ Strž Dvůr Králové n. L. – uč. Alena Sedliská
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ZUŠ I. kategorie – 1.–5. ročník

1. místo Lukáš Voňka ZUŠ R. A. D. Dvůr Králové n. L. – uč. Ivana Černá

2. místo Vojtěch Flídr ZUŠ R. A. D. Dvůr Králové n. L. – uč. Jiří Holan

ZUŠ II. kategorie – 6.–9. ročník

1. místo Nikola Nosková ZUŠ R. A. D. Dvůr Králové n. L. – uč. Jiří Holan

2. místo Lucie Serbousková ZUŠ R. A. D. Dvůr Králové n. L. – uč. Ivana Černá

ZUŠ III. kategorie – 15–19 let

1. místo Tereza Kazmirowska ZUŠ R. A. D. Dvůr Králové n. L – uč. Jiří Holan

2. místo Barbora Bezrová ZUŠ R. A. D. Dvůr Králové n. L – uč. Jiří Holan

Ukázka některých výtvarných děl, která se umístila na 1. místě ve své kategorii

Nahoře obrázek Lukáše Voňky
Vlevo obrázek Kateřiny Kubíčkové
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Keňa Gorily
V pondělí 28. dubna dopoledne a večer se v Kině Svět uskutečnila cestopisná multimedi-

ální přednáška Kateřiny a Miloše Motani o jejich cestě po Keni. Vstupné děti 50 Kč, dospělí
100 Kč.

Synové velké metelice
V úterý  29.  dubna byla  uvedena divadelní  hra  Synové  velké  metelice  v  podání  herců

Vlasteneckého divadelního spolku Vlastík z Vrchlabí. Hra poodkrývá roušku tajemství nad
tragickou smrtí Bohumila Hanče a Václava Vrbaty během lyžařského závodu v roce 1913.
Jednotné vstupné 80 Kč.

Královédvorský majáles
Ve čtvrtek 30. dubna v odpoledních hodinách začal první den Královédvorského majálesu.

Nejprve byla čarodějnická show s taneční školou Bonifác. Pak vystoupila Ina Urbanová – je-
den z nejvýraznějších ženských rockových hlasů v České republice, se svojí kapelou. Dále vy-
stoupila královédvorská skupina Vaťák. Následoval lampionový průvod a ohňostroj na náměs-
tí T. G. Masaryka. Večer zakončila čarodějnická zábava s kapelou Bylo nás pět.

Městská knihovna Slavoj
Objednej si knihu

Od 1. dubna byla pro uživatele knihovny zprovozněna nová služba
„Objednej si knihu“. Je to možnost, jak ti, kteří se z jakéhokoliv důvodu

nemohou dostavit  osobně do knihovny nebo nechtějí  trávit  čas vyhledáváním knih v kni-
hovně (nemoc, studia v jiném městě, časové zaneprázdnění apod.), si je mohou vybrat z po-
hodlí domova na webových stránkách knihovny v katalogu Carmen. Po zaslání e-mailové
objednávky  připraví  knihovnice  zvolené  dokumenty  k  vyzvednutí.  Služba  je  pro  čtenáře
knihovny Slavoj zdarma. 

Kraniosakrální terapie
Ve středu 8. dubna měla přednášku Lada Novotná o kraniosakrální terapii. Jedná se o jed-

noduchou metodu, která využívá jemný dotek k uzdravování těla jak na fyzické, tak na psy-
chické a mentální úrovni. Jde o harmonizaci pohybu tekutiny, která omývá mozek a míchu
(mozkomíšní mok), uvolnění napětí mezi lebečními švy, mezi membránami a tkáněmi. Úko-
lem ošetřovaného je uvolnění, relaxace a úkolem praktika je naslouchat tělu. Lektorka před-
stavila tuto cestu ke zdraví, ke spokojenějšímu životu a k vnitřnímu klidu. Vstupné 30 Kč.

Pohádkoterapie
Pátek 10. dubna byl věnován pohádkoterapii, která byla tentokrát věnována čarodějnicím.

Duben je každoročně ukončen pálením čarodějnic. Jedná se o velmi starý a dodnes živý li-
dový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara.
Jarní posezení nad knížkami o čarodějnicích se konalo v sálku knihovny. Vstup zdarma.

Loutkové divadlo Klíček
V sobotu 18. dubna uvedlo Loutkové divadlo Klíček maňáskovou pohádku Jak Kašpárek

napálil vodníka a další pohádky. Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

Historie českého filmu
Ve středu 22. dubna měl přednášku Ondřej Slanina, filmový režisér a autor knihy Slavná

česká filmová klasika. Autor posluchače poutavě provedl příběhem českého filmu. Kinemato-
grafie v České republice má již 117 let bohatou tradici. Vstupné 30 Kč.
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Městské muzeum
Rakouské Alpy

Ve čtvrtek 2. a 16. dubna Tomáš Mervart pokračoval ve
svém cyklu přednášek o cestování. Tématem první přednášky byly Rakouské Alpy. Druhá
přednáška pojednávala o Švýcarských Alpách. Vstupné 30 Kč.

Výstava Život v protektorátu
Vernisáží  9.  dubna  začala

v městském  muzeu výstava vě-
novaná 70. výročí konce druhé
světové války – Život v protek-
torátu.  Výstava připomněla vý-
znamné  osobnosti  i  válečné
události na Královédvorsku. Na
výstavě  bylo  množství  dobo-
vých dokumentů,  vojenské  vý-
stroje  a  výzbroje,  zachycení
každodenního života v protekto-
rátu,  expozice  domácnosti,  ale
i  pohled  do  kulturního  a  spor-
tovního života. Samostatná část
byla  věnována  i  zahraničnímu
odboji Královédvoráků a osudu
královédvorských  židovských
rodin.  Vstupné  dospělí  40  Kč,

děti, studenti a důchodci 20 Kč.

Čarodějnická dílna
Městské muzeum ve spolupráci se SŠIS pořádalo ve dnech 28. a 29. dubna v prostorách

muzea čarodějnickou dílnu. Účastníci si mohli vyrobit lampion, čarodějnici nebo nahlédnout
do kouzelníkovy kuchyně a osobně se setkat s čarodějnicí. Jednalo se o přípravu na předvečer
Královédvorského majálesu. Vstupné 30 Kč. 

Loutkové pohádky divadélka Zvoneček
V neděli 5. dubna uvedlo pohádku Koza Líza.
V neděli 19. dubna uvedlo pohádku Baba Jaga. Vstupné dobrovolné.

ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s.
Otevření hlavní návštěvnické sezony

Africké safari bylo otevřeno 25. dubna již v šestadvacáté sezoně,
a zoo tím nabídla návštěvníkům kompletní služby. Návštěvníci si
mohli prohlédnout zvířata na safari mezi stády zeber a antilop. Pro-
bíhal prodej sběratelských materiálů pro fanoušky zoologických za-

hrad.  Návštěvníci  zoo měli  možnost  se  setkat  s  Janou Královou  a  Zdeňkem Tyrychtrem,
dlouholetými zaměstnanci a pamětníky. Byla zahájena výstava soch zimbabwského umění ko-
munity Tengenenge s Ondřejem Homolkou z ateliéru Africké sochy před pavilonem Vodní
světy. Odpoledne proběhla oslava třetích narozenin lvích dvojčat Barta a Napoleona.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 19
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DéKáčko – music & art club
Jazz in live

Ve středu 1. dubna byl v klubu pravidelný jazzový večer s živou hudbou. Vstupné 50 Kč,
studenti 30 Kč.

Elektroswing Mafia Night
V  pátek  3.  dubna  další  pokračování  Elektroswing  párty.  Stylová  a  atraktivní  hudba

20.  a  30.  let  převlečená  do  moderního  kabátu.  Zahráli:  Kump  B2B  Mejdan,  Breakz85.
Vstupné zdarma.

Zakázaný ovoce & Mother´s Angels
V sobotu 4. dubna zahrála populární klubová kapela speciální akustický set a s sebou při-

vezla kapelu Mather´s Angels. Vstupné 150 Kč, studenti 130 Kč.

Live acoustic
Ve středu 8. dubna pravidelný večer s akustickou živou hudbou.

Mr. Cocoman & The Solid Vibes
V pátek 10. dubna vystoupil Cocoman – Adam Lanči, zpěvák, producent a písničkář. První

kapelu „Vokokos“ založil v roce 2001. V roce 2006 založil doprovodnou kapelu Solid Vibes,
se kterou odehrál řadu koncertů v Česku i zahraničí, zúčastnil se několika soutěží a dvakrát
reprezentoval českou reggae scénu na festivalu Rototom Sunslash. V roce 2013 vydal svoji
první sólovou dlouhohrající desku s kapelou Solid Vibes – „Zázraky“. Vstupné 130 Kč, stu-
denti 100 Kč.

Xavier Baumaxa & Em Rudenko
V sobotu 11. dubna vystoupil Xavier Baumaxa v doprovodu nonkomforního ukrajinského

básníka a alkoholika Em Rudenko v komponovaném večeru písní a recitace. Xavier Baumaxa
je  buránek  regionálního  charakteru,  se  stále  větším  geografickým  a  mezigeneračním
přesahem. Své písně skládá zpravidla při různých rytmických činnostech jako je: sekání dříví,
máchání křovinořezem, chůze v terénu, plavání kraulem či naznak, zatloukání hřebíků atd.
Vstupné 150 Kč, studenti 130 Kč.

Live akoustic
Ve středu 15. dubna byl pravidelný večer s akustickou hudbou.

DK Blues Block – Carvin Jones Band (USA)
V pátek 17. dubna vystoupil mladý a divoký Carvin Jones.  Narodil se v Texasu, kvůli hud-

bě žije v Arizoně, časopis Guitar Magazine ho zařadil 50 nejvlivnějších kytaristů světa, Eric
Clapton ho považuje za velký kytarový příslib. Carvin Jones hraje na kytaru, jak by dneska asi
hrál Jimi Hendrix – netradičně,  divoce a spontánně.  Ze svého otlučeného fendera a zdvo-
jených marshallů doluje zvuky, které tam vůbec nemají být. Léto tráví v Evropě hraním na
bluesových festivalech, např. Pokey Hole (UK), Skegness Blues (UK), Warenpoint (Irsko).
Vstupné 200 Kč, studenti 150 Kč.

DéKá Bass VINYL EDITION
V sobotu 18. dubna byla tradiční D´n´B párty dvorských DK – DJ´s tentokrát v čistě vi-

nylovém soundu. Vstupné 60 Kč, studenti 50 Kč.

Jazz live
Ve středu 22. dubna byl pravidelný jazzový večer s živou hudbou.

Cémur Šámur, Impregnace, The Partisan
V pátek 24. dubna byl koncert kapely Cémur Šámur a spřízněných kapel. Cémur Šámur
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tvoří originální a svébytnou muziku. Nesnaží se lidem sdělovat nějaká moudra. Prostě se jen
baví. Vstupné 100 Kč, studenti 80 Kč.

Electrum Magicum + ColorSound
V sobotu 25. dubna živě vystoupila kapela Electrum Magicum na D´n´B party – začátek

v odlehčené podobě byl převážně o bubnech a zvucích, následoval samotný koncert Electrum
Magicum  a zbytek večera obstarali Dj´s z ColorSound. Vstupné 90 Kč, studenti 70 Kč.

Domov svatého Josefa Žireč
Opékání buřtů na čarodějnice

Stalo se již tradicí, že klienti dostávají opečený buřtík den před prvním májem. Poslední
aprílový den se na nádvoří Domova sv. Josefa grilovaly buřtíky za poslechu živé hudby. 

ŠKOLY
ZŠ 5. květen
Ovoce a zelenina do škol – ochutnávkový koš

V měsíci dubnu se škola v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“
zapojila do doprovodného programu „Ochutnávkový koš“. Žáci 1. stupně
se  zábavnou  formou  seznámili  s  různými  známými  i  méně  známými
druhy ovoce a zeleniny a jak jednotlivé druhy konzumovat. Museli si za-
pamatovat co nejvíce druhů ovoce a zeleniny, které viděli v daném čase,
rozpoznávali ovoce i zeleninu pouze po hmatu nebo podle chuti se za-

vázanýma očima, což je bavilo nejvíce. Nakonec mohli žáci ochutnat všechny druhy ovoce
i zeleniny.

Text: Mgr. Jaroslava Serbousková, www.zs5kvdk.cz

Veselé zoubky
V úterý 21.  dubna se prvňáčci zapojili  do preventivního programu dm drogerie markt,

s. r. o. Veselé zoubky. Děti získaly spoustu důležitých informací, jak mají o své zoubky pe-
čovat, proč je nutné si je důkladně čistit a pravidelně dvakrát ročně navštívit zubaře. Správnou
techniku čištění chrupu si prakticky vyzkoušely na velkém modelu. Následně si vyplnily pra-
covní listy, za které všechny dostaly velkou jedničku. Jejich píle a aktivita byla odměněna
dárkovým balíčkem. Na závěr bych chtěla poděkovat zástupcům dm drogerie za přínosný
program, který se dětem velice líbil.

Text: Mgr. Jaroslava Serbousková, www.zs5kvdk.cz

Čarodějnice
V pátek 24. dubna se v základní škole 5. května zase lítalo. Čarodějky a čarodějové z 1.–4.

třídy přivítali na sletu i MŠ Drtinova. Společně soutěžili, věštili, překonávali překážky a lo-
sovali na kole štěstí. Na závěr si všichni opekli špekáčky. K dobré náladě a pohodě přispělo
i slunné počasí. Všem se odpoledne líbilo, každý si odnesl dáreček. Za rok zase poletíme!

Text: www.zs5kvdk.cz

Město plné otázek
V pondělí 13. dubna se zúčastnila ryze dívčí družstva z 6. třídy soutěže Město plné otázek,

pořádané DDM Jednička. Soutěž byla uspořádána při příležitosti Mezinárodního dne památek
a historických sídel. Děvčata se pilně připravovala, týden před konáním soutěže si procházela
náměstí a přilehlé ulice našeho města a navštívila informační centrum, kde se vybavila různý-
mi naukovými materiály.
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Družstva ve složení – Tereza Janská a Nela Křivánková, Denisa Dufková a Eliška Hrubá,
Kristýna Jahnátková a Nina Hejduková vybíhala postupně na trať, první část testu byla zamě-
řena na obecné znalosti týkající se historie a památek i na konkrétní otázky o našem městě.

Naše žákyně v kategorii 6. tříd obsadily 1. místo: Tereza Janská a Nela Křivánková, 2. mís-
to: Denisa Dufková a Eliška Hrubá. Celkové vítězství v soutěži získala dvojice Tereza Janská
a Nela Křivánková bez ohledu na kategorie.

Text: Mgr. Markéta Haasová, www.zs5kvdk.cz

ZŠ Podharť
Úspěchy školy a žáků v dubnu

Žák Jakub Serbousek ze 3.  třídy získal  3.  místo ve výtvarné soutěži  „Krkonoše očima
dětí“, kterou pořádal Krkonošský národní park ve Vrchlabí.

Žákyně Eva Žižková ze 7. A. se umístila na druhém místě v okresním kole Matematické
olympiády.

Vyhodnocení stříbrné zeměkoule
Ve středu 22. dubna se v DDM Jednička zástupci Žákovského parlamentu ZŠ Podharť zú-

častnili vyhlášení výsledků VIII. ročníku ekologické soutěže Stříbrná zeměkoule ve sběru hli-
níkových obalů. Akce probíhá tradičně ke Dni Země. Od začátku školního roku jsme společně
s vámi sbírali hliníkové obaly, od potravinářských či spotřebních výrobků, alobaly od pečení
a plechovky, které mají na zadní straně označení Alu. Podařilo se nám ve škole nasbírat 24 kg
hliníku. Z odevzdaného obalu jsme do soutěže vytvarovali jednu reprezentativní kouli – Stří-
brnou zeměkouli a zbytek naplnil 5 pytlů.

www.zspodhart.cz, duben 2015 (upraveno kronikářem)

ZŠ Schulzovy sady
Vařím, vaříš, vaříme, vesele se bavíme

Třída třeťáků se letos zapojila do Celostátní talentové soutěže Cooli-
naření s Albertem. Soutěžní disciplínou tentokrát bylo připravit studené
párty pohoštění. Děti vymýšlely různé kombinace, které by porota kladně
hodnotila, a tak jsme mohli ochutnat nejrůznější jídla složená převážně ze
zeleniny,  ovoce,  zdravých  sýrů  a  nápojů.  Názvy  jejich  pokrmů  byly
opravdu originální a chuť ještě lepší.

www.zschsady.cz, duben 2015

ZŠ Strž
Sedmáci se vrátili do středověku

Ráno 16. dubna vyrazili žáci obou sedmých tříd k DDM, kde se ko-
nalo Putování historií. Začínali na stanovišti pana Bc. Jiřičky, který žáky

provedl historií některých hradů a tajných chodeb. Druhé stanoviště vyprávělo o tom, jak se
vyvíjel obchod, o kupcích, o vzniku mincí, erbech a rytířích. „Na slovíčko, mušketýre“ – to
bylo třetí stanoviště. Tam se žáci dozvěděli něco málo o třicetileté válce, mušketách a dalších
zbraních. Na dalším stanovišti si vyplňovali tři historické testíky. Poté šli na poslední a také
nejzajímavější stanoviště, kde se dozvěděli, jak se oblékal kupec a jak rytíři. Měli možnost si
vyzkoušet brnění. Šermíři navlékli Jirku do kroužkového brnění, dokonce dostal meč a štít.
Karla oblékli do plátové zbroje a helmy. Nakonec na něm ukázali pevnost střehu tím, že do
něj kopli. Naše výkony spolužáci ocenili potleskem.

www.zsstrz.cz, Karel Krčmář
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Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Koncerty v sále ZUŠ

Ve čtvrtek 16. dubna se uskutečnil třídní koncert žáků klavírního od-
dělení učitelky Milady Petrášové a z flétnové třídy učitelky Vlasty Siřiš-
ťové. 

V pondělí 20. dubna se konal koncert žáků paní učitelky Libuše Flečkové.
Ve čtvrtek 23. dubna se konal další z řady pravidelných koncertů žáků školy. Celý koncert

uvedli žáci literárně-dramatického oboru

Vernisáž výstavy
Ve středu 1. dubna proběhla vernisáž výstavy výtvarných děl ředitelky ZUŠ Ivany Černé

a učitele výtvarného oboru Jiřího Holana. V doprovodném programu vystoupili učitelé ZUŠ.

Výchovně zábavné představení „U nás“
Ve středu 15. dubna dopoledne pro školy a odpoledne pro veřejnost uspořádala základní

umělecká škola výchovně zábavné představení pod názvem „U nás“. S tanečním oborem za
doprovodu hudebních skupin školy se diváci projeli naším městem. Celé představení uváděli
žáci literárně-dramatického oboru. Délka představení byla asi jednu hodinu. Vstupné dospělí
60 Kč, děti 30 Kč.

Výstava Petra Hejného
Ve středu 21. dubna se uskutečnila vernisáž výstavy Petra Hejného, hudebníka, malíře a so-

chaře, který vystavoval klauny, anděle, skřítky a jinou havěť. Malující hudebník Petr Hejný,
člen Stamicova kvarteta, zahrál i na violoncello. Odborným slovem vernisáž zahájil historik
umění Jaromír Zemina. 

Slet Čaromuzikantů a Smyčcokouzelníků
V pondělí 27. dubna se v sále ZUŠ uskutečnil zajímavý koncert, na kterém vystoupili Ča-

romuzikanti a Smyčcokouzelníci ze třídy smyčcových nástrojů učitelky Jany Kovářové. Jak
napovídá název, vystoupili tu žáci, kteří kouzelnicky ovládají své smyčce a vyčarovávají tak
kouzelné melodie.

Vítězství Václava Hanky nad ředitelstvím silnic a dálnic
Ve středu 29. dubna předvedla nejstarší skupina žáků literárně-dramatického oboru diva-

delní představení Vítězství Václava Hanky nad ředitelstvím silnic a dálnic. Jednalo se o au-
torské vystoupení této skupiny a zároveň také rozloučení s některými členy skupiny.

Mezinárodní den tance s Českou televizí
Ve středu 29. dubna odpoledne pořádala ZUŠ ve spolupráci s ostatními tanečními skupina-

mi ve Dvoře Králové nad Labem velkou společnou taneční skladbu na fotbalovém stadionu
pod Hankovým domem. Akce se konala v rámci mezinárodního Dne tance s Českou televizí.
Pořad se natáčel na video, a to bylo následně zasláno do České televize.

Text: Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ R.  A. Dvorského
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
Dům dětí a mládeže Jednička
Dvorská Jednička

Již jedenáctým rokem pořádá Dům dětí a mládeže Jednička nepostu-
povou přehlídku zejména dětských tanečních kolektivů, dvojic a jednot-
livců. I letos se v sobotu 11. a v neděli 12. dubna sjeli do Hankova domu
tanečníci  z různých  koutů  České  republiky,  aby  zde  poměřili  síly

v tanečních formacích i sólových choreografiích. 

Odborná porota  hodnotila vystoupení  od nejmenších dětí  až po choreografie  dospělých
tanečníků a soutěžilo se opět v různých formách tance. Sobotní dopoledne patřilo orientálním
tanečnicím, odpoledne se představily týmy mažoretek a cheerleaders. Neděle byla ve znamení
tanečních stylů street dance, hip hop, disco dance, show a dalších. Přestože je soutěž určena
amatérským tanečníkům, výkony některých týmů mnohdy dosahovaly profesionální úrovně. 

Bojovat o stupně vítězů při-
jely  jak  skupiny  z nedalekého
okolí – Jičína, Náchoda, Pardu-
bic, Trutnova, Rychnova, Brou-
mova, Hronova nebo Hořic, tak
i  ze  vzdálenějších  koutů,  a  to
například  z Prahy,  České  Lípy,
Kolína  a  podobně.  Pozadu  ne-
zůstalo  ani  naše  město  a  ze
Dvora  Králové  nad  Labem  se
soutěže zúčastnilo hned několik
skupin,  které  se  také  mohou
pochlubit výborným umístěním.
Ze ZŠ 5. května si diplom za 2.
místo  v orientálních  tancích
odnesla skupina Malika a v só-
lovém vystoupení ve svých ka-

tegoriích uspěly Anna Vychová a Eliška Hrubá, které se umístily na 1. místech. Johana Janeč-
ková a Pavlína Krejsová vybojovaly místo 3. Zapomenout nemůžeme ani na Aničku Dobři-
chovskou,  které  gratulujeme  ke  2.  místu.  V neděli  měla  svá  želízka  v ohni  také  dvorská
taneční skupina Attitude a ze soutěže si  odnesla  hned po dvou prvních,  druhých i  třetích
místech napříč kategoriemi. Velice zdařilé vystoupení představily i děti z tanečních kroužků
v Nemojově a Bílé Třemešné,  které pracují  pod DDM Jednička.  TS Crush z Nemojova si
odnesla krásné 3. místo a Třemešňáci ze ZŠ a MŠ Bílá Třemešná získali se svou choreografií
Požár příčku nejvyšší. Další první místo pro Bílou Třemešnou vybojovala i děvčata Eliška
Cermanová a Alžběta Teperová s duo choreografií Jin a Jang. Pěkné vystoupení představil
i kroužek Jedničky Cheerleaders a přestože jejich formace nedosáhla „na bednu“, bylo jejich
vystoupení působivé a my jim přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Zhlédnout 11. ročník Dvorské Jedničky přišlo a přijelo přes 1 000 diváků a ve 190 vystou-
peních předvedlo své choreografie více než 1 700 účastníku.

Text: Sylvie Černotová, DiS.
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Putování historií
Při  příležitosti  Mezinárodního  dne  památek  a  historických  sídel  uspořádala  16.  dubna

Jednička pro základní školy akci Putování historií.  Navázala tak na loni úspěšné Památky
a my. Cílem tohoto pořadu pro základní školy je živou formou osvěžit a rozšířit vědomosti
žáků z oblasti dějepisu a zároveň si připomenout, že i v našem kraji je mnoho pozoruhodných
památek.

Také letos se jednotlivé třídy pohybovaly mezi pěti stanovišti, tentokrát s názvy: Hradní
dobrodružství, Kupec a herold, Na slovíčko, mušketýre, Památkářská abeceda, Jdi a bij se!
Všechna stanoviště tak od loňska prošla určitou proměnou. „Hradní vyprávění“ se soustředilo
zejména na život středověkého hradu a jeho proměny v době husitské, zpestřením pak bylo
téma „tajných chodeb“. Václav Lokvenc se z loňského rytíře proměnil na znalce nejstarších
českých  platidel  a  erbů  šlechty,  David  Benák  vyměnil  oděv  lancknechta  za  mušketýrský
a barvitě představil zbraně třicetileté a sedmileté války. Stanoviště věnované památkám nabíd-
lo zejména výčet národních kulturních památek našeho kraje a také různé testy ze znalostí his-
torie i památkově chráněných objektů a měst. Šermíři z kroužku Bella fama se věnovali vá-
lečnému umění doby románské a gotické. Předvedli se i v nové plátové zbroji, kterou si moh-
ly děti vyzkoušet. Akce se zúčastnilo pět tříd ze ZŠ Strž, ZŠ Podharť a ZŠ Schulzovy sady. 

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Slavnostní vyhlášení 8. ročníku Stříbrné zeměkoule
K vyhlášení této ekologické soutěže nás inspirovala obdobná soutěž se stejným názvem,

kterou pořádá  SVČ Kladno. Určena  je  pro  třídní  kolektivy z mateřských  škol,  základních
a středních škol. Zapojit se mohou i jiné organizace. Jejím cílem je motivovat nejen děti ale
i dospělé ke třídění odpadu, v našem případě použitých hliníkových obalů. První ročník, který
se ihned setkal s příznivým ohlasem, vyhlásila Jednička ve školním roce 2007/2008. 

Letošního již 8. ročníku se zúčastnilo celkem 12 kolektivů. Podařilo se jim sesbírat 315 kg
odpadového hliníku,  což  je  zatím nejvíce  v historii  soutěže.  Zúčastnily se  MŠ Roháčova,
MŠ Drtinova a MŠ Dubenec, 4. B, 5. E a 3. D ZŠ Schulzovy sady, 7. A ZŠ Strž, ZŠ a PrŠ,
ZŠ Podharť, Klub Natura při Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem, DM SŠIS a DDM Jednič-
ka. Na slavnostním vyhlášení, které se konalo 22. dubna v DDM Jednička, byly všechny zú-
častněné kolektivy odměněny diplomem a cenami, které byly zakoupeny z výtěžku za pro-
daný  odpad.  Absolutním vítězem se  stala  MŠ  Drtinova.  Děti  a  jejich  rodinní  příslušníci
dokázali nashromáždit téměř 79 kg hliníkového odpadu. 

Výsledky 8. ročníku soutěže Stříbrná zeměkoule
 Základní a střední školy, ostatní
1. ZŠ Schulzovy sady 4. B, Dvůr Králové n. L. 32,9 kg
2. ZŠ Podharť, Dvůr Králové n. L. 23,9 kg
3. ZŠ Schulzovy sady  3. D, Dvůr Králové n. L. 15,2 kg
Klub Natura při Gymnáziu ve Dvoře Králové n. L. 13,6 kg
ZŠ Schulzovy sady 5. E, Dvůr Králové n. L.   9,2 kg
ZŠ a PrŠ Dvůr Králové n. L.   7,8 kg
Pracovníci DDM Jednička   4,5 kg
DM SŠIS, studenti a vychovatelé   3,6 kg
ZŠ Strž, Dvůr Králové n. L.   2,1 kg
Text: Dana Kudrnovská
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Jarní vejšlápek
Již 14. ročník tohoto turistického pochodu pro rodiče s dětmi i další  zájemce směřoval

i tentokrát 2. dubna do Podharti a lesa kolem nemocnice. Jak bývá zvykem, trasa byla opět
pozměněna. 

Účastníci měli projít třemi kontrolami s razítky. Na stanovištích kontrol měli „pochodníci“
odpovědět na otázky, týkající se zajímavých turistických míst ČR. Letošní ročník pochodu,
bohužel, naprosto zásadním způsobem ovlivnila nepřízeň počasí. Bylo velmi chladno, později
začalo i pršet. Účast tak zachraňovala skupinka 15 dětí z Dětské ozdravovny Království s dvě-
ma vedoucími. Doplnili je další tři lidé. Celková účast tak byla pouhých 20 putujících. I těm
pár otrlým se ale pochod líbil.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Velikonoční bowling
Tradiční klání v bowlingu o putovní pohár se jako každý rok konalo 3. dubna opět o ve-

likonočních  prázdninách.  Držitelem Velikonočního putovního poháru  se stal  Ondřej  Kade
z Přelouče. Přední místa na turnajích obsadili i členové bowlingového kroužku DDM Jednič-
ka.

Text: Dana Kudrnovská

Město plné otázek
Při  příležitosti  Mezinárodního  dne  památek  a  historických  sídel  připravila  Jednička

13. dubna soutěž s názvem Město plné otázek. Do soutěže přihlásily svá družstva tři  krá-
lovédvorské školy – ZŠ Strž, ZŠ 5. května a ZŠ Schulzovy sady. Největší účast měla ZŠ Strž
Dvůr Králové n. L., kterou reprezentovaly 4 dvojice. Celkem se do soutěže přihlásilo 10 druž-
stev, jedno z nich ale na start nedorazilo. I tak byla účast 18 žáků velmi dobrá.

Na soutěžící  čekal  poměrně obsáhlý test.  Jeho součástí  byly otázky týkající  se historie
a památek našeho města, žáci vysvětlovali některé historické pojmy. Část soutěže byla pátrací,
záleželo tedy také na pozornosti a důkladnosti žáků při prohlídce centra města.

V kategorii 6. tříd zvítězila až po „rozstřelu“ dvojice Janská, Křivánková, reprezentující
ZŠ 5. května, mezi sedmáky bylo nejlepší družstvo ZŠ Strž Hynková, Peterová.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Safari po safari
Mezi akcemi ke Dni Země nechyběl ani v tomto roce pochod Safari po safari pořádaný

13. dubna ZOO Dvůr Králové, a. s., ve spolupráci s DDM Jednička. Letošní soutěž byla i díky
pěknému počasí velmi povedená. Děti si se svými třídami prošly trasu s panely a odpovídaly
na otázky. V cíli  se dozvěděly správné odpovědi,  dostaly časopisy a propagační materiály
a mohly si opéci buřty. Ti, kteří vyřešili otázky bezchybně či maximálně s jednou chybou, si
navíc domů odnesli i volnou vstupenku do zoo. Účast byla nad očekávání – více než 370 lidí.
Spokojeni byli děti i pedagogové.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Výstava o nejhezčí poštovní známku a dopis Zemi
Výstavka prací z velmi úspěšné výtvarné soutěže O nejhezčí poštovní známku, která je tra-

dičně vyhlašována ke Dni Země, se uskutečnila ve dnech 21.–23. dubna v Jedničce. Letos se
konal již 8. ročník této soutěže a účastnilo se jí 224 autorů. Výstavu navštívilo téměř 150 ná-
vštěvníků.

Text: Dana Kudrnovská
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EKO-módní přehlídka
Ke Dni Země se v DDM Jednička konalo mnoho akcí a jednou z nich byla také EKO-

módní přehlídka dne 22. dubna. Na přehlídku se přihlásilo 11 děvčat, která si vytvořila doma
šaty z recyklovatelného materiálu: alobalu, plastu či papíru a následně se v nich předvedla za
doprovodu hudby na molu v Jedničce. Hodnoticí komise byla sestavena z diváků akce a nako-
nec rozhodla o vítězce celé přehlídky. Ta kromě jiného získala i poukaz na ušití šatů od profe-
sionální švadleny.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Mezinárodní den tance
Děti  z kroužku mažoretek při  DDM Jednička se připojily k oslavám letošního Meziná-

rodního dne tance, které v našem městě pořádala ve středu 29. dubna odpoledne ZUŠ R. A.
Dvorského ve spolupráci s ostatními tanečními skupinami. Společná taneční choreografie se
na fotbalovém stadionu pod Hankovým domem natáčela na video, které bylo poté zasláno do
České televize.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Cesta za kouzelnickou knihou
Když se zničehonic objeví kouzelnická kniha, není to samo sebou. Odhalí, jak se vaří kou-

zelné lektvary, prozradí tajemství zrcadlového kouzla a naučí děti jednoduchý trik. A co se
stane,  když do tajemné knihy přidá  kouzlo  každý ze  známých kouzelníků,  to  vše a  ještě
mnohem více se dozvěděly 29. dubna děti ze základních škol, které navštívily interaktivní vý-
ukový program z říše čar, kouzel a tajemství. 

Text: Jiří Rejl

Čarodějnické opékání buřtů
V předvečer tradičního pálení čarodějnic se v Jedničce na zahradě sešli malé čarodějnice

a malí čarodějové. Kromě opékání špekáčků a posezení u ohně v doprovodu kytary také zkou-
šeli let na koštěti, učili se různá kouzla a další čarodějné disciplíny.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Sokolové v Lipnici pořádali Pochod za pohádkovou abecedou
V sobotu  25.  dubna  pořádal  ČASPV TJ  Sokol

Lipnice pochod v okolí Lipnice pro děti a rodiče za
pohádkovou  abecedou.  Pochod  byl  za  podpory
města  Dvůr  Králové  nad  Labem.  Účastníci  se  za-
registrovali a pokračovali k první zastávce, kde kaž-
dý  účastník  prošel  do  pohádkové  abecedy  pod
písmenkem A, které znázornily štafle. Pak již násle-
dovaly další pohádkové postavy jako Rumcajs s Ci-
pískem, víla Amálka, čert s Éliškou, Hurvínek s Má-
ničkou,  Shrek,  Křemílek  a  Vochomůrka,  babička
s Budulínkem a liškou a další. Závěrem se z pohád-
kové abecedy vycházelo kruhem u zelených žabiček.
Všichni  účastníci  obdrželi  tabulku,  do  které  zapi-
sovali jednotlivé pohádkové postavičky, a nakonec jim vyšla tajenka, za kterou dostali diplom
o absolvování pochodu. Trasa pochodu byla 6,5 km, což bylo pro menší účastníky dosti ná-
ročné. Po skončení byly pro děti připraveny na hřišti v Lipnici hry a opékaly se špekáčky.
Celkem se akce zúčastnilo 527 osob.

Pochodu jsem se zúčastnil s vnoučkem a byl to zdařilý výlet, protože počasí bylo nádherné,
slunečné. 
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Skautské středisko hlásí
Vlčata z 3. oddílu v sobotu 25. dubna podnikla výpravu z Výšinky do

Dvora Králové nad Labem. Za pěkného slunečného počasí prošla pro-
bouzející  se  jarní  přírodou  a  zahrála  si  cestou  hry.  3.  oddíl  společně
s 2. oddílem z Mostku se zúčastnily 7. května pietního aktu k 70. výročí
konce 2. světové války.

Text: Ing. Martin Stránský

SPORT
Fotbalový klub TJ Dvůr Králové nad Labem
Derby patřilo nám

TJ Dvůr Králové nad Labem – MFK Trutnov 2:1 (0:1)
Jarní odveta 20. dubna byla o něčem jiném. Svěřencům trenéra

Miloše Dvořáka se tentokrát postavil sebevědomý soupeř, který si
šel za vítězstvím a udělat pro něj chtěl maximum. To se mu i po-
vedlo. Domácí sice po kiksu Rejla prohrávali 0:1, po pauze ale byli

za své enormní úsilí odměněni dvěma vstřelenými góly. Po Ujcově vyrovnání rozhodl ne-
šťastný vlastní gól Martina Křižoviče, tedy hráče, který v našem městě před nedávnem i hrál. 

Týniště – Dvůr Králové nad Labem 0:2 
Milan Ujec st., trenér TJ Dvůr Králové nad Labem řekl: „Do zápasu šli hráči s jasným cí-

lem získat plný počet bodů. I přesto, že se jim kombinačně nevedlo, soupeře do žádné šance
nepustili a sami si vytvořili několik příležitostí, z nichž pak dokázali vstřelit dva góly.“

Rekordní 31. ročník Běhu Safari
V sobotu 4. dubna v dopoledních hodi-

nách odstartoval z hlavní brány do zoo již
31. ročník Běhu Safari.  Závod se konal
před jarními velikonočními svátky a při-
lákal  rekordní  počet  běžců –  124 mužů
a 41 žen. 

Závod  organizoval  oddíl  atletiky
TJ Dvůr Králové nad Labem pod záštitou
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ZOO Dvůr Králové, a. s., a města Dvůr Králové nad Labem. Letošní 31. ročník běhu odstar-
toval starosta města Jan Jarolím. Závod byl rekordní nejen co do počtu závodníků, ale byl pře-
konán i traťový rekord.

Závod mužů vyhrál Sebastián Vošvrda z AC Mladá Boleslav časem 34:59 min., druhý byl
Jiří Miler (AC Mladá Boleslav) za 35:42 min. a třetí Jiří Čivrný ml. z Eleven Run Teamu za
36:11  min.  V kategorii  mužů  do  50  let  startovalo  38  závodníků  a  vyhrál  Rudolf  Cogan
(TJ Nová Paka) za 37:51 min., v kategorii do 60 let startovalo 15 závodníků a vyhrál Edward
Baczewski z polského Valbřichu s časem 39:35 min., v kategorii do 70 let vyhrál Jiří Čivr-
ný st. (AC Slovan Liberec) za 43:27 min. Závodu žen se zúčastnilo celkem 41 závodnic. Cel-
kově  vyhrála  Táňa  Metelková  v  kategorii  nad  35 let  (TJ  Sokol  Hradec  Králové),  časem
40:13 min., druhá byla Tereza Zuzánková (AC Tepo Kladno) za 41:33 min. a třetí Denisa Ko-
záková (Hvězda SKP Pardubice) za 41:55 min. Jak se potvrzuje, změna délky trati na 10,8 km
přilákala další závodníky a co je nejvíc potěšující, že závodu se zúčastnilo celkem 35 mužů
a 9 žen ze Dvora Králové nad Labem (to je skoro třetina závodníků). Nejrychlejším byl na
21. místě Josef Brokeš za 42:53 min. a v kategorii žen na 8. místě Kateřina Nálevková za
52:11 min. 

Je  to  dobrý  počin  do  dalších  ročníků,  kterých  by  se  mohl  zúčastnit  větší  počet  jak
dvorských běžců, tak i sportovců z blízkého okolí. Závod by se tak mohl stát významným
podnikem nejen Královédvorska, ale i regionu Podzvičinsko.

Tělocvičná  jednota  Sokol  Dvůr  Králové  nad
Labem
Úspěšný víkend sokolských atletů

Nejprve v sobotu 25. dubna na krajském přeboru družstev starší-
ho žactva v Nové Pace Magdalena Fišerová a Nikolas Erben získali
stříbrné medaile za hod oštěpem a Jana Holubcová vybojovala dvě
bronzové medaile za 100 m překážek a skok daleký. Družstvo dí-
vek skončilo v 1. kole na výborném 2. místě za Sokolem Hradec

Králové a družstvo chlapců je na 5. místě.
V neděli  26.  dubna se konal  přebor župy Podkrkonošské Jiráskovy v lehké atletice za

účasti  205 závodníků ze sedmi jednot. Královédvorský Sokol postavil  do závodu rovných
70 závodníků od předškolních dětí po muže. Našim borcům se podařilo vybojovat 17 medailí,
z toho 6 zlatých s titulem přeborníka župy, 7 stříbrných a 4 bronzové.

Úspěšní byli předškoláci, když Markétka Síbrová a Matěj Holan získali stříbrné medaile
a Šárka Jaklová bronz. Mladší žáci I. Matěj Flégl a Péťa Holubec přidali stříbro a Míša Lukáš
bronz, mladší žáci II. vybrali všechna přední umístění, když vyhrál Kuba Grus před Ondrou
Schreiberem a Simonem Rajsnerem a Kubu Flégla dělil od medaile jeden bod. Mladší žákyně
II. Kateřina Holubcová obsadila 2. místo. Starší žákyně III. Sára Erbenová se stala župní pře-
bornicí a na druhém místě skončila Nela Drápalíková. Také starší žákyně IV. Jana Holubcová
svou kategorii vyhrála. V kategorii starší žáci III. vyhrál Matěj Poličanský a třetí místo obsa-
dil Kristián Hráský. Přebornicí župy se mezi dorostenkami stala Eva Špatenková, dorostenec
Ondřej Rausa získal 3. místo. V kategorii mužů se na nejvyšší stupínek postavil Libor Drábek.

Tímto závodem byla ukončena soutěž sokolské všestrannosti. Zatím známe vítěze mladší-
ho žactva. Z královédvorských závodníků postoupili do republikového přeboru ČOS Petr Ho-
lubec, Matěj Kubíček, Ondřej Schreiber a Jakub Grus, z děvčat pak Kateřina Holubcová. 

Královédvorsko.cz, 26. dubna, Mgr. Pavlína Špatenková
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ZAJÍMAVOSTI
Ocenění bonboniéry z Carly

Společnost Carla se ve čtvrtek 23. dubna mohla pochlubit úspěchem. Bonboniéra Carla
Cherry získala ocenění za Nejlepší novinku 2015 v kategorii Bonboniéra ve „Volbě spotřebi-
telů“. Carla poděkovala těm, kteří hlasovali pro její višně v hořké čokoládě a jemném likéru.
Bylo to pro firmu jako hnací motor, když zjistila, že jsou její zákazníci spokojení a to množ-
ství práce, které tomu předcházelo, se nakonec vyplatilo. 

Královédvorsko.cz, 24. dubna

Na náměstí se točila reklama na vodu Toma
Na  náměstí  ve  Dvoře  Králové

nad Labem probíhalo 21. dubna na-
táčení  reklamy  na  minerálku
TOMA. Zeptal jsem se, proč právě
ve Dvoře Králové nad Labem. Bylo
mi řečeno, že TOMA je minerálka
z  Adršpašsko-teplických  skal  a  že
tedy  tvůrci  hledali  město  ve  vý-
chodních  Čechách.  Do  finálového
výběru  postoupily  Náchod,  Ja-
roměř, Trutnov a právě Dvůr Krá-

lové nad Labem, který se panu režisérovi líbil nejvíce! V reklamě se objeví fronta domů okolo
naší ZUŠ a možná i kostel. Reklama by měla být nasazena již dokonce za cca 3 týdny jako
součást větší reklamní kampaně s více spoty. I tak si myslím, že to je další nezávislé ocenění
kvality našeho náměstí.  

Facebook Královédvorsko.cz, Ing. arch. Jan Holan

Originální polyfunkční dům propojí náměstí T. G. Masaryka s Va-
lovou uličkou

Obyvatelé Dvora Králové nad Labem před několika týdny zaregistrovali, že v rohu náměstí
T. G. Masaryka a Revoluční ulice začala rekonstrukce domů. Jednalo se o bývalý hotel Kopp
a sousední dům. Až do prosince 2015 zde stavbaři pracovali na přeměně dvou historických
budov v polyfunkční dům.

Hlavním důvodem rekonstrukce
bylo, že jedna z budov (bývalý ho-
tel  Kopp)  byla  již  delší  dobu
v havarijním stavu a druhá budova
také dosluhovala. Proto se investor
stavby  rozhodl  pro  kompletní  re-
konstrukci  objektů  netradičním
způsobem. Cílem bylo vytvořit ví-
ceúčelový  prvek  v centru  města,
který  bude  atraktivní  pro  občany
a přispěje ke zvýšení návštěvnosti
náměstí.

Jednou z dominant projektu by-
lo propojení  náměstí  s Valovou uličkou.  Ta se ve spolupráci  s  městem Dvůr Králové nad
Labem přemění v klidovou a relaxační zónu pro obyvatele. V objektu se po dokončení sta-
vebních prací budou nacházet komerční prostory, zcela nový penzion, ordinace lékařů, kance-
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láře, restaurace s kavárnou a také bytové jednotky.
„Přestavba historických budov je soukromým projektem,“ říká královédvorský starosta Jan

Jarolím a pokračuje: „Jsem velice rád za každou takovou aktivitu obyvatel, která povede ke
zkrášlení našeho města. Měl jsem možnost prohlédnout si vizualizace stavby, které se mi velmi
líbily. Těším se na to, až bude projekt dokončen, protože náměstí T. G. Masaryka zcela jistě
oživí.“

www.dvurkralove.cz, 16. dubna

Ochutnávka vín z moravské vinice Tanzberg
Ve středu 22. dubna se ve Starém pivovaru konala ochutnávka moravských vín,  kterou

pořádal Jiří Goldšmíd, sommeliér a majitel  královédvorské vinotéky. Vína tu představoval
majitel vinice Tanzberg, bývalý generální ředitel televize Nova pan Vladimír Železný. Celkem
bylo k degustaci dvanáct druhů vín jak bílých, tak i červených. Ochutnávky jsem se zúčastnil
a Vladimír Železný se podepsal do kroniky města.

Černá kronika
Pracovnice textilky nedorazila na noční, její tělo našli u fabriky

Tělo mrtvé ženy našli policisté v pátek 24. dubna ve 2:45 ráno v ulici Elišky Krásnohorské
ve Dvoře Králové nad Labem. Leželo poblíž vstupu do textilního podniku Mileta. „Při prvot-
ním ohledání těla lékař neshledal žádné známky vnějšího poranění, až při provedené pitvě
zkonstatoval, že se jí před její smrtí někdo mohl pokusit fyzicky ublížit,“ informovala mluvčí
krajské policie Ivana Ježková.

Aby žena na desátou stihla začátek směny, odešla z domu na Benešově nábřeží ve čtvrtek
zhruba o půl desáté večer. O několik domů dál navštívila na nábřeží v jednom z bytů zná-
mého, odkud odešla v pořádku. „Pátrání po ženě začalo poté, co nám její spolupracovník za-
telefonoval, že nepřišla do práce. Obával se o její zdraví, protože se nikdy předtím nezpozdi-
la.“  Kriminalisté zjišťovali, co se vlastně před ženinou smrtí stalo. 

V lokalitě je několik restaurací a barů, ženy si mohl všimnout kterýkoli z hostů, případně
lidé na některé z autobusových zastávek, řidiči, taxikáři, pejskaři i další. Plnoštíhlá žena nosila
kratší hnědé vlasy. Byla oblečená do zelené bundy a černých kalhot. Na nohou měla černé
boty a na zádech černý batoh s červeným lemováním. V ruce nesla světlou igelitovou tašku.
Obě zavazadla zmizela, zda je ukradl násilník, není jasné. „Domníváme se, že žena mohla jít
stejnou  trasou,  jako  vždy,  tedy  po  nábřeží  Benešovo,  kde odbočila  na  ulici  Elišky
Krásnohorské. Mohla se ale také pohybovat mezi ulicemi Elišky Krásnohorské a Štefánikova
vedoucí k zoo,“ upozornila Ježková.

Zdroj: hradec.idnes.cz

Příspěvek Jana Fausta (Ing. arch. Jan Holan)
Královédvorské noviny z roku 1912:
Surovost. Minulé neděle v nocí pořezal nějaký surovec v České Podharti sedm krásných

mladých stromů. Nelze ani nalézti slov k odsouzení surovosti této, které není schopen snad
ani divoch. Jak bolí tu srdce každého milovníka přírody a přítele stromoví nad hnusným či-
nem tímto, který spáchati může jen mravně úplně zvrhlé individuum. Vždyť přece jest vše-
obecně známo, že právě stromy to jsou, které zbavují vzduch, člověku k dýchání potřebný,
otravných plynů a beze stromů mění se krajina v poušť. S bolestí a roztrpčením oznamujeme
p. t.  váženému občanstvu zdejšímu tuto zprávu, prosíce je všemožně za laskavou ochranu
před takovými zvrhlíky. Zároveň upozorňujeme, že Okrašlovací spolek zdejší vyplatí odměnu
10 K tomu, kdo vypátrá a spolku oznámí každého takového pachatele, aby se mu dostalo za-
slouženého potrestání.

Je  vidět,  že  současný vandalismus vůči  stromům v našem městě není  takovým novým
fenoménem.           Královédvorsko.cz, duben 2015
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Na snímku Vladimír Železný s majitelem Vinotéky Jiřím Goldšmídem



Kronika obrazem
Několik snímků vlakového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem před celkovou rekon-

strukcí kolejiště a nového nástupiště pro cestující, která začala po 21. dubnu 2015.
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