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

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

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

Další úspěch žáků ZUŠ R. A. Dvorského
V únoru se konala soutěž základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje, vyhlášená Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Okresního kola ve hře na dechové
nástroje dřevěné, které se konalo v ZUŠ v Hostinném, se zúčastnila žákyně paní učitelky Vlasty
Siřišťové Adéla Sedláčková, která ve hře na zobcovou flétnu a získala 2. místo, a žáci pana učitele Tomáše Valtery, kteří získali:
• Tereza Dederová (klarinet) – 3. místo
• Daniel Hojný (klarinet) – 2. místo
• Dominik Totka (zobcová flétna) – 2. místo
• Pavel Konrád (zobcová flétna) – 3. místo
• Jan Marko (zobcová flétna) – 3. místo
• Ondřej Palán (saxofon) získal 1. místo s postupem do krajského kola.
Okresního kola ve hře na dechové nástroje
žesťové, které se konalo v ZUŠ A. M. Buxton v Úpici, se zúčastnil žák paní učitelky
Vladimíry Matuškové Jiří Záplata a získal
1. místo s postupem do krajského kola.
Krajské kolo se konalo 25. a 26. března v v Jičíně,
kde oba žáci – Ondřej Palán a Jiří Záplata získali
ve velké konkurenci krásná 2. místa.
Poděkování patří všem soutěžícím za perfektní
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Slavnostní koncert
u příležitosti 70. výročí konce
2. světové války

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

Jazz bez hranic

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

reprezentaci školy, vyučujícím za přípravu žáků
a v neposlední řadě i našim korepetitorům,
kteří s námi měli velkou trpělivost, paní učitelce
Mgr. Miladě Petrášové a p. uč. Bc. Marku Iglovi.
Matušková Vladimíra
zástupkyně ředitelky ZUŠ R. A. Dvorského

MASky diskutovaly s poslanci
o rozvoji regionu
Zástupci místních akčních skupin na území Královéhradeckého kraje měli možnost diskutovat
s poslanci ze sněmovního výboru pro veřejnou
správu a regionální rozvoj. Pozváni totiž byli
na výjezdní schůzi tohoto výboru, která se tentokrát uskutečnila v Královéhradeckém kraji.
V úterý 14. dubna odpoledne jednal výbor
v obci Holovousy v nově otevřeném Ovocnářském institutu a na toto jednání byli pozváni
také zástupci „masek“. MAS Královédvorsko
zastupoval předseda Dušan Kubica a manažerka
Lenka Křížová.
Vedle prohlídky celého areálu byly součástí jednání i informace o financování rozvoje venkovských regionů. Ty představila Klára Dostálová,
náměstkyně ministryně pro místní rozvoj a dále
zástupci ministerstva zemědělství. Osobní

Noviny královédvorské radnice

vzájemná diskuze
o oblastech, které
budou moci být
financovatelné
z prostředí EU,
byla pro všechny
zúčastněné určitě
přínosem.
Fungování a výsledky MAS v našem kraji představil předseda krajské sítě Petr Kulíšek. Zajímavé a pro obě strany podnětné setkání zprostředkovala poslankyně Martina Berdychová,
místopředsedkyně výboru a zároveň bývalá
starostka obce Holovousy.

Královédvorskému publiku ve čtvrtek
21. května od 19:00 hodin se představí
Georgia College Jazz Band, šestnáctičlenný
orchestr sestavený ze studentů univerzity v Milledgeville (Georgia, USA), který
vystoupí pod vedením trumpetisty Clifforda Townera v Hankově domě společně
Big Bandem hraběte Šporka zřizovaným
jaroměřskou ZUŠ pod taktovkou Martina
Brunnera. V jejich podání zazní skladby
takových velikánů, jakými jsou Don Ellis,
Ron Myers, Milan Svoboda a další. Příznivci jazzu a swingu, milující zvuk velkých
bigbandových těles a improvizace si tuto
událost jistě nenechají ujít.
Georgia College Jazz Band přijíždí
do České republiky již popáté. Patří k nejlepším a nejmladším orchestrům v Georgii a pravidelně koncertuje na festivalech
v Palm Beach na Floridě, v Jacksonville,
New Orleans a ve Washingtonu. Hudební
a jazzové legendy jako Bill Watrous, Byron
Stripling, Dave Brubeck, Ronald Carter
nebo Joe Vadala byly během spolupráce
s orchestrem udiveny průzračností tónů,
skvělým laděním a profesionalitou tohoto
studentského souboru. Jazz band stylově
interpretuje odkaz Glena Müllera, Quincy
Jonesa, Duke Ellingtona stejně jako George
Gershwina.
Zuzana Čermáková
ředitelka městského kulturního zařízení

Mgr. Dušan Kubica
předseda MAS Královédvorsko
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