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Pozor na uzavření registru 
řidičů a řidičských průkazů
Odbor dopravy a  silničního hospodářství 
na MěÚ Dvůr Králové nad Labem upozor-
ňuje, že v  úterý 10. května 2016 bude 
z technických důvodů uzavřeno pracoviště 
registru řidičů a řidičských průkazů. 

Alena Řeháková, odbor DP

Spustili jsme novou on-line 
aplikaci Hlášení závad
Město na  svých internetových stránkách 
spustilo novou aplikaci s  názvem Hlášení 
závad, prostřednictvím které můžete rad-
nici upozornit na  závady a  nedostatky 
ve  svém okolí. Aplikace funguje jako 
interaktivní mapa, v  níž vyznačíte místo 
závady a pomocí jednoduchého formuláře 
pak vyberete kategorii hlášení a  vypíšete 
podrobnosti. Na  vámi uvedenou e-mailo-
vou adresu pak obdržíte upozornění, v jaké 
fázi se řešení vašeho oznámení nachází. 
Ostatní návštěvníci na  mapě uvidí vyzna-
čeny již nahlášené či vyřešené závady. 
Odkaz na aplikaci Hlášení závad naleznete 
na stránkách města www.mudk.cz, kde byla 
na titulní straně zřízena barevná dlaždice.

Jan Skalický, šéfredaktor webu

Nová brožura k městskému 
památkovému okruhu
Návštěvníci a turisté, kteří zavítají do Dvora 
Králové nad Labem, se mohou vydat 
na  procházku historií města. Těmi nej-
zajímavějšími místy je provede městský 
památkový okruh v délce 1,7 km se sedmi 
zastaveními. Památky zařazené do okruhu 
jsou popsány také v  nové brožuře 
v designu turistického portálu. Ve stejném 
stylu jsou také nové informační cedule 
umístěné na každém zastavení. Brožura je 
zdarma k dostání v informačním centru.

(mik)

Upozornění 
Vzhledem k tomu, že v době uzávěrky NKR 
ještě nebylo uzavřeno výběrové řízení 
na  zhotovitele rekonstrukce silnice II/299 
Dvůr Králové nad Labem – Choustníkovo 
Hradiště, nebyl znám přesný termín reali-
zace ani objízdné trasy. Sledujte, prosím, 
internetové stránky města www.mudk.cz, 
jakmile budeme mít informace k dispozici, 
zveřejníme je. Děkujeme za pochopení. 

(mik)

facebook.com/ 
mestodknl

Záměr prodeje pozemků v průmyslové 
zóně Zboží má od zastupitelů zelenou
Zastupitelé města ve  středu 20. dubna na  
8. zasedání jednomyslně schválili záměr prodeje 
pozemků v průmyslové zóně Zboží. Zároveň pově-
řili radu města, aby zajistila přípravu budoucí 
kupní smlouvy s  vybraným zájemcem. Po  dobu 
vyvěšení záměru na  úřední desce se mohou při-
hlásit případní zájemci o koupi. Svolání zastupitel-
stva vyvolal zájem společnosti Karsit Automotive,  
s. r. o., Jaroměř, která by chtěla v  nadcházejících 
letech v průmyslové zóně investovat. 

Průmyslová zóna Zboží má nyní 11,7 ha. „Nechali 
jsme přepracovat geometrický plán, protože 
v  platném územním plánu města je zakompo-
nován obchvat Zboží, který by měl procházet 
průmyslovou zónou. Abychom nenarazili na pro-
blémy s jakýmkoliv budoucím majitelem, nechali 
jsme geometrický plán upravit a pozemky oddě-
lit. Kolem budoucího přivaděče je navíc po kon-
zultaci s  projektantem vytvořeno ochranné 
pásmo na položení inženýrských sítí či vybudo-
vání chodníků,“ uvedl starosta Jan Jarolím. 
Ten během projednávání návrhu odpovídal 
na dotazy zejména zastupitele Jana Béma (ODS), 
kterého zajímalo především, jak chce vedení 
města s investorem vyřešit, že nabízený pozemek 
není zasíťován a půda není vyjmuta ze zeměděl-
ského půdního fondu (ZPF), což bude stát miliony 
korun. „Ideální by bylo, kdyby vyjmutí ze ZPF platil 
budoucí investor,“ uvedl Jan Jarolím a pokračoval: 
„Co se týká inženýrských sítí, vše budeme řešit 
podle toho, jak velký investor do průmyslové zóny 
přijde. Až budeme znát vítězného zájemce, zma-
pujeme jeho potřeby a  od  toho se bude odvíjet 

i  to, kudy inženýrské sítě k  pozemku povedou. 
Finančně by se na tom mělo podílet město.“
V průmyslové zóně mají pozemky i dva soukromí 
vlastníci. O  tom, zda bude třeba tyto pozemky 
vykoupit, se však rozhodne až na  základě kon-
krétní nabídky. 
Starosta Jan Jarolím zatím netuší, kolik případ-
ných investorů se přihlásí. „Pokud jich bude 
víc, bude třeba individuálně prozkoumat jejich 
nabídky, zhodnotit bonitu investora, kvalitu jeho 
investičního záměru, počet nově vytvořených 
pracovních míst a další aspekty,“ řekl po zastupi-
telstvu a pokračoval: „Přivedení nového investora 
je ale pro Dvůr Králové nad Labem velmi důležité. 
Vůbec fakt, že někdo projevil zájem investovat 
v dané lokalitě, je za více než deset let, co se zóna 
nabízí, ojedinělý. Jakýkoliv investor, který přijde, 
znamená oživení města. Zároveň je to jedna 
z věcí, po níž volali občané například v dotazní-
cích vyplňovaných při tvorbě programu rozvoje 
města. Z  jejich pohledu asi skutečně ve  městě 
existuje deficit pracovních míst.“
Přivedení nového investora do  Dvora Králové 
nad Labem by uvítal také ředitel Úřadu práce 
Trutnov Václav Staněk: „Jistě to ovlivní zaměst-
nanost v  regionu. Do  města totiž mohou 
dojíždět za  prací i  lidé z Vrchlabska nebo Jaro-
měřska,“ poznamenal. To by mohla být také 
odpověď na  dotaz zastupitele Petra Hroneše 
(ODS), kterého při projednávání zajímalo, zda 
případný investor sežene při nízké nezaměst-
nanosti, která se ve  Dvoře Králové nad Labem 
pohybuje pod 6 %, dostatek pracovníků. 

Miroslava Kameníková

Valová ulička má nové veřejné osvětlení
Přes dva měsíce trvaly práce 
ve Valové uličce, která je součástí 
městské památkové zóny. Již 
vloni zde pracovníci Městských 
vodovodů a  kanalizací Dvůr Krá-
lové nad Labem zrekonstruovali 
kanalizaci a  v  rámci těchto prací 
byl opraven povrch komunikace. 
„Letos byly namontovány pylony 
a  veřejné osvětlení. Autorem 
tohoto řešení Valové uličky, které 
odsouhlasil Národní památkový 
ústav, je Ing.  Petr Týfa,“ uvedl 
Ing. Ctirad Pokorný z odboru roz-
voje, investic a  správy majetku. 
Práce ve  Valové uličce budou 
ještě pokračovat, v současnosti se 
řeší mobiliář včetně oplocení.

(mik), Foto: Jan Skalický 
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Nájemné za pronajaté  
městské pozemky je třeba 
zaplatit do 30. června
Město Dvůr Králové nad Labem oznamuje 
občanům, že v roce 2016 nebudou nájem-
cům rozesílány složenky na úhradu nájem-
ného za  pronajaté pozemky ve  vlastnictví 
města. Dovolujeme si tedy připomenout 
všem nájemcům, kteří tak doposud neu-
činili, povinnost uhradit do  30. června 
2016 nájemné za  pronajaté pozemky. 
Platbu lze poukázat na účet pronajímatele 
č. 187580614/0300, vedený u  pobočky 
ČSOB Dvůr Králové nad Labem, nebo 
uhradit v  hotovosti v  pokladně Měst-
ského úřadu Dvůr Králové nad Labem 
pod přiděleným variabilním symbo-
lem, který je uveden v  nájemní smlouvě. 
V  případně nejasností nás kontaktujte 
na  tel.: 499  318  148 (Lenka Vacková),  
e-mailu: vackova@mudk.cz, nebo osobně 
na  odboru OEMM, který se nachází 
na náměstí T. G. Masaryka čp. 35 v budově 
bývalého STROJTEXU v 1. patře vpravo.

Lenka Vacková
odbor ekonomiky a majetku města (OEMM)

Začala rekonstrukce sítí  
v Puchmajerově ulici
Až do  30. června 2016 bude v  Puchmaje-
rově ulici trvat plánovaná rekonstrukce 
plynovodu. Během stavebních prací do-
jde v  ulici k  částečné uzavírce s  kyvadlo-
vým provozem v  jednom jízdním pruhu 
a  nebude zde možné parkovat. Průběžně 
na tuto akci bude navazovat rekonstrukce 
vodovodu, kterou bude realizovat MěVaK 
Dvůr Králové nad Labem. V rámci projektu 
by měly být dále vyměněny silniční obruby 
a  asfaltový povrch komunikace v  ulici. 
Zhotovitel stavby uvede povrchy chod-
níků do  původního stavu. Rekonstrukce 
Puchmajerovy ulice by měla skončit do   
31. července 2016. Během stavebních prací 
prosíme především obyvatele této ulice 
o trpělivost.

(mik)

v centru města opět zprovozní 
veřejné toalety
Veřejnost bude moci znovu využívat 
veřejné toalety v  Revoluční ulici. Jejich 
rekonstrukce začala na  přelomu dubna 
a  května a  stavební práce by měly trvat 
do  10. června 2016. Objekt toalet bude 
bezobslužný, platit se bude prostřednic-
tvím mincovních automatů na  vstupních 
dveřích. Projekt rekonstrukce počítá také 
s  rozšířením hygienického zázemí pro 
handicapované občany. „Stavbaři budou 
muset zcela změnit dispozice veřejných 
toalet, a  to kvůli rozšíření WC pro vozíč-
káře a  bezbariérový přístup, dojde také 
k  modernizaci vybavení, přibyde napří-
klad přebalovací pult,“ uvedl Ing.  Jan Fíla 
z odboru rozvoje, investic a správy majetku 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.  
Město Dvůr Králové nad Labem za opravu 
veřejných toalet v  Revoluční ulici zaplatí 
z  rozpočtu téměř 900 tisíc korun. V  pro-
vozu by měly být od  konce června, tedy 
před začátkem turistické sezony. Spravovat 
je budou technické služby města.  

(mik)

Na  Benešově nábřeží začala rekon-
strukce kanalizace, konkrétně zatěs-
nění kanalizačního sběrače, které by 
mělo vést k  omezení nátoku povr-
chových vod do kanalizace. S rekon-
strukcí souvisejí také dopravní 
omezení. 

„Je třeba provést sanaci kana-
lizačního sběrače v  délce asi  
120 bm, zejména zajištění těsnosti 
ve  vztahu k  možným průnikům 
vody při zvýšeném průtoku kory-
tem Labe,“ uvedl vedoucí odboru 
rozvoje, investic a  správy majetku 
na královédvorském městském úřadě Ing. Ctirad 
Pokorný. Potřeba sanace tohoto úseku vyplývá 
z  mapového a  fotodokumentačního materiálu 
ze srpna 2014, který zpracovala Česká speleolo-
gická společnost Albeřice za  účelem lokalizace 
bodových a  plošných nátoků balastních vod 
do veřejné kanalizace. 
Před osazením vložky je nutné provést úpravu 
stoky. „Spočívá v zabetonování bermy na obou 
stranách stoky v  šířce 30 centimetrů a  výšce  
60 centimetrů. Bermu je nutné nejprve ručně 
očistit, následně dobetonovat cementovou 
směsí část stoky, která se nachází mezi hranou 
bermy a stěnou stoky. Tak se zajistí plynulý pře-
chod ze dna stoky na její stěnu, který je nezbytný 
pro správné usazení vložky. Před sanačními pra-
cemi také musí být stoka důkladně vyčištěna,“ 
vysvětlil Ing. Ctirad Pokorný. 
V  současné době tak na  Benešově nábřeží 
pracují zaměstnanci Městských vodovodů 
a  kanalizací Dvůr Králové nad Labem (MěVaK). 
„Kvůli havarijnímu stavu kanalizačního sběrače 

zhotovují vstupní revizní komoru kanalizačního 
sběrače DN 1600, která bude sloužit k  instalaci 
rukávce a vyvložkování. Důsledkem toho dojde 
k odstranění nátoků balastních vod v této části 
sběrače, a tím ke snížení nátoků odpadních vod 
na ČOV,“ uvedl Ing. Petr Mrázek, jednatel MěVaK.    
S rekonstrukcí kanalizace souvisejí také dopravní 
omezení pro řidiče. Od 25. dubna do 6. května 
dojde k  omezení provozu do  jednoho jízdního 
pruhu v  délce zhruba 50 metrů a  vzhledem 
k  intenzitě budou dopravu v  uvedené lokalitě 
řídit semafory. „Dbejte, prosím, zvýšené opatr-
nosti při průjezdu stavbou a  respektujte insta-
lované dopravní značení,“ dodal Ivo Antonov, 
vedoucí provozního úseku MěVaK.
Celá akce je realizována v  součinnosti se Sprá-
vou a  údržbou silnic Královéhradeckého kraje 
(SÚS), protože na rekonstrukci inženýrských sítí 
naváže na  Benešově nábřeží a  ve  Štefánikově 
ulici rekonstrukce vozovky silnice III/30012.

Miroslava Kameníková
Foto: Jan Skalický

Na Benešově nábřeží opravují kanalizaci, 
poté začne rekonstrukce komunikace

Odstartuje regionální turistická hra, 
soutěžit se bude o pobyty v regionu
Lákadlem této a příští turistické sezony v regionu 
bude kromě zajímavostí a  památek také nová 
regionální turistická hra, kterou připravilo město 
Dvůr Králové nad Labem ve  spolupráci se ZOO 
Dvůr Králové a  Revitalizací Kuks. Hra by měla 
pomoci rozvoji cestovního ruchu na Královédvor-
sku a podpořit tím místní podnikatele. 

Regionální turistická hra odstartuje na  konci 
května a trvat bude do 17. září 2017. Základem 
je brožura s herním plánem, kterou návštěvníci 
získají po zaplacení vstupného buď v Městském 
muzeu ve  Dvoře Králové nad Labem a v  ZOO 
Dvůr Králové, nebo ji dostanou v  Informačním 
centru v Kuksu po nákupu produktů v hodnotě  
100 Kč. Turisté budou během pobytu v regionu 
získávat na  vybraných místech (ubytovací zaří-
zení, restaurace, obchody a další) známky, které 
nalepí do herního plánu, a buď získají některou 
z  drobnějších cen (za  5 nalepených známek) 
nebo budou zařazeni do slosování o hlavní ceny. 
„Kompletní seznam známkových míst najdou 
hráči v herním plánu. Kromě toho v něm budou 
uvedena i  takzvaná bezobslužná místa – pří-
rodní atraktivity jako přehrada Les Království, 
Čertovy hrady nebo Zvičina. Na tato místa nain-
stalujeme informační cedule odkazující na turis-
tickou hru s obrysovým piktogramem, na který 

hráči přiloží herní plán a obrys obkreslí. Protože 
lidé u sebe běžně obyčejné tužky nenosí, dosta-
nou je k hernímu plánu,“ uvedla královédvorská 
místostarostka Alexandra Jiřičková. 
Kromě herního plánu budou v  brožuře také 
podrobná pravidla, mapa s vyznačenými znám-
kovými místy a  turistickými cíli nebo infor-
mace o  zapojených subjektech. „Ráda bych 
poděkovala všem partnerům, do  turistické hry 
se nakonec zapojilo 32 podnikatelských sub-
jektů,“ uvedla Alexandra Jiřičková a pokračovala: 
„Snažili jsme se návštěvníkům regionu přiblížit 
oblast ORP Dvůr Králové nad Labem, nechybí ale 
ani Lázně Velichovky a Tadeášovy domky, které 
jsou mimo tuto oblast, ovšem patří ke známko-
vým místům.“ 
K  tomu, aby byl hráč zařazen do  slosování 
o hlavní cenu, je třeba, aby nasbíral 20 známek. 
Losování se uskuteční až po skončení hry, tedy 
na  podzim příštího roku. „Máme připraveny 
zajímavé ceny, například víkendový pobyt 
s překvapením v ZOO Dvůr Králové, romantický 
víkend v  Kuksu, adrenalinový pobyt v  hotelu 
Lázně pod Zvičinou, wellness pobyt v Tadeášo-
vých domcích a luxusní ložní prádlo v hodnotě  
8 tisíc korun,“ podotkla místostarostka Alexan-
dra Jiřičková. 

Miroslava Kameníková



4/2016 NoviNy KráLoVéDVorsKé raDnice

3www.mudk.cz

Uskuteční se druhé neformální 
setkání žen 
V  pořadí druhé neformální setkání žen se 
uskuteční ve středu 25. května od 10:00 
hod. v  prostorách taneční skupiny ATTI-
TUDE v  areálu Slovany. Setkání naváže 
na  akci, která se konala v  březnu a  na  níž 
ženy hovořily mimo jiné o  tom, jak by se 
mohly zapojit do veřejného dění ve městě. 
„Nadcházející setkání iniciovaly samy ženy, 
které chtějí představit konkrétní plány či 
záměry, které mají. Přivítáme zase hosta, 
tentokrát by to měla být Eva Kavková, 
ředitelka Evropské kontaktní skupiny, s níž 
kvůli nemoci minule proběhla pouze sky-
pová konference. Besedovat budou napří-
klad na téma možností osobního rozvoje,“ 
uvedla místostarostka města Alexandra 
Jiřičková. Na  základě aktivity vznikla také 
uzavřená facebooková skupina „Nefor-
mální setkání žen“, která má v současnosti 
téměř tři desítky členů. Pokud budou mít 
ženy zájem se do  skupiny zapojit, mohou 
se na sociální síti přihlásit. 

(mik)

Na provoz a údržbu sportovišť se 
vloni vynaložilo téměř 6 mil. Kč
Město Dvůr Králové nad Labem letos 
rozdělilo 4 mil. Kč na  sportovní činnost 
nebo akce sportovních oddílů působících 
na  území města. Mimo to dalo 5,7 mil. 
Kč na  provoz a  údržbu dalších sportovišť 
(letní a  zimní stadion, koupaliště). Město 
například po odečtení příjmů z nájem-
ného a vstupného vynaložilo v  loňském 
roce  na  provoz a  údržbu Tyršova koupa-
liště 1,22 mil. Kč, na zimní stadion 3 mil. Kč 
a na provoz a údržbu letního stadionu 1,28 
mil. Kč. Udržováno je i  softballové hřiště  
(122 tisíc Kč v roce 2015) a skatepark u zim-
ního stadionu (56 tisíc Kč v  roce 2015). 
Nelze zapomenout ani na  základní školy, 
jejichž zřizovatelem je město, které prona-
jímají své tělocvičny sportovcům, a údržba 
všech prostor stojí také nemalé finanční 
prostředky. 

(mik)

Úspěšné jarní svozy odpadů
Ve  dnech 4.–7. dubna 2016 se uskutečnil 
letošní první mobilní svoz nebezpečných 
odpadů, spojený se sběrem elektrozaří-
zení, objemného odpadu, železného šrotu 
a  textilu. Sběr zajistila společnost SITA 
CZ, a. s., a  Technické služby města Dvora 
Králové nad Labem. Sebráno bylo 9,81 t 
nebezpečných odpadů, 45 televizorů 
a  počítačových monitorů, 22 ledniček,  
18 velkých spotřebičů, 70 malých spotře-
bičů, 28 t objemného odpadu, 1,36 t želez-
ného šrotu, 250 kg plastů a  2,4 t pneuma-
tik. Dále bylo svezeno zhruba 2,5 t textilu 
použitelného pro humanitární účely, který 
byl předán společnosti Diakonie Broumov.
Ve  dnech 14.–20. dubna 2016 proběhl 
mobilní svoz zahradního odpadu, při kte-
rém občané odevzdali 28 t větví a listí.
Další svozy nebezpečných odpadů, elek-
trozařízení, objemného odpadu, železného 
šrotu a  textilu se uskuteční 10.–13. října 
2016. Podzimní svoz zahradního odpadu 
připravujeme na 10.–16. listopadu 2016.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru ŽP

Dvůr Králové nad Labem získal cenu 
za nejlepší webovou turistickou prezentaci
Město Dvůr Králové nad Labem slaví další úspěch 
na  poli webové prezentace. Turistický portál  
www.dvurkralove.cz získal v celostátním kole sou-
těže Zlatý erb zvláštní cenu ministryně pro místní 
rozvoj Karly Šlechtové za  nejlepší turistickou pre-
zentaci na webových stránkách měst a obcí. 

Na  slavnostním galavečeru 19. ročníku konfe-
rence ISSS, který se konal v  královéhradeckém 
kongresovém centru Aldis, převzali cenu mís-
tostarostka Alexandra Jiřičková, vedoucí odboru 
informatiky Ondřej Samek, tisková mluvčí Miro-
slava Kameníková a šéfredaktor webových strá-
nek Jan Skalický. „Je to skvělý úspěch a ocenění 
práce všech lidí, kteří se na  tvorbě turistického 
portálu podíleli. Mnozí z nich to dělali ve svém 
volném čase jako členové komise cestovního 
ruchu. Je to však také závazek, aby i do budoucna 
zůstala turistická prezentace města a  regionu 
kvalitní. Chceme turistům ukázat, že máme co 
nabídnout. Takže všem, kteří svou činností při-
spěli, patří velké poděkování, protože bez nich 
by turistický portál nevznikl a Dvůr Králové nad 
Labem by tuto cenu nezískal,“ uvedla po vyhlá-
šení výsledků královédvorská místostarostka 
Alexandra Jiřičková, která stála v  čele realizač-
ního týmu turistického portálu.
Rozhodnutí rozdělit webové stránky Dvora Krá-
lové nad Labem na dva samostatné portály – pro 
občany a turisty – se ukázalo jako správné. Turis-
tický portál www.dvurkralove.cz vznikal v  první 
polovině loňského roku a  spuštěn byl počát-
kem července 2015. „Informuje o  zajímavos-
tech ve  městě i  regionu, nabídka tipů na  výlet 

je rozdělena také podle cílových skupin, takže si 
návštěvníci mohou přímo vybrat, jak svou dovo-
lenou nebo volný čas stráví. Nechybí ani seznam 
ubytovacích a restauračních zařízení, informace 
o dopravních spojích, kalendář akcí či zajímavé 
fotogalerie,“ dodala místostarostka Alexandra 
Jiřičková.
Pro Dvůr Králové nad Labem je to v  letošním 
soutěžním ročníku Zlatého erbu již druhé oce-
nění. V  krajském kole Královéhradeckého kraje 
totiž zvítězil s  nejlepší elektronickou službou 
„Mapový portál GIS“, dostupnou na  stránkách 
www.mudk.cz.
Soutěž Zlatý erb hodnotí nejlepší webové 
stránky a elektronické služby měst a obcí. Cílem 
je podpořit modernizaci místní a  regionální 
veřejné správy prostřednictvím rozvoje infor-
mačních služeb s využitím internetu a ostatních 
elektronických médií. Kompletní výsledky nalez-
nete na stránkách www.zlatyerb.cz.

Miroslava Kameníková
Foto: Sdružení Zlatý erb

Stacionář RIAPS poskytuje sociálně rehabilitační 
služby lidem ve  věku 18–64 let s  duševním one-
mocněním, a to především z celého regionu Trut-
nov. Ve  Dvoře Králové nad Labem mohou uživa-
telé od 11. dubna 2016 navštěvovat nové prostory 
Stacionáře RIAPS na náměstí T. G. Masaryka 40.

Posláním Stacionáře RIAPS je pomoc a podpora 
uživatelům při udržení, obnovení nebo získání 
základních dovedností vedoucích k  samostat-
nému a soběstačnému životu ve společnosti.
Služby jsou poskytovány ambulantně, přímo 
v  prostorách Stacionáře a  formou tzv. terénní 
služby, tedy v  prostředí, v  němž se uživatel 
běžně pohybuje. Konkrétně se jedná o poraden-
ství, individuální rozhovory, nácvikové činnosti 
jako např. nácvik vedení domácnosti, cestování, 
vyřizování záležitostí na  úřadech včetně osob-
ního doprovodu, edukace na počítači atd. Mezi 
další činnosti patří cvičení paměti a  soustředi-
vosti nebo činnosti k rozvoji dovedností. V dílně 
si lze vyzkoušet nejrůznější tvůrčí a  výtvarné 
techniky, jako například pletení košíků, výrobu 
šperků. Jednoduše řečeno, každý uživatel si sám 
zvolí, kterou z nabízených možností chce využí-
vat tak, aby něco získal.  
Široké spektrum služeb obohacuje Stacionář 
RIAPS o další nácvikové aktivity přímo v terénu 
či pobytové akce. Nedílnou součástí nabízených 
služeb jsou rovněž pravidelná setkání pro osoby 
blízké našich uživatelů, při kterých mohou sdílet 

své zkušenosti mezi sebou i  s  týmem odbor-
ných pracovníků. Základní služby, vyplývající ze 
zákona 108/2006 Sb. jsou bezplatné. 
Ve  Dvoře Králové nad Labem mohou uživa-
telé od  11. dubna 2016 navštěvovat nové 
prostory Stacionáře RIAPS na  adrese náměstí  
T. G. Masaryka 40 (v prostorách kanceláře býva-
lých uhelných skladů). Otevřeno bude každou 
středu a čtvrtek od 9:00 do 15:00 hod. Díky no-
vým prostorům se rozšíří stávající služby např. 
o  tvůrčí dílnu a další. Klienti si tak budou moci 
osvojovat zručnost i  pracovní návyky, např. 
v  košíkářské či šperkařské dílně.  V  ostatní dny 
budou poskytovány terénní služby na  základě 
domluvy s pracovníkem.
Děkujeme městu Dvůr Králové nad Labem 
za  přípravu a  pronájem prostor a  senátorovi 
Ing. Jiřímu Hlavatému za zájem o problematiku 
lidí s duševním onemocněním.
Služby sociální rehabilitace jsou od  letošního 
ledna součástí projektu Služby sociální prevence 
v Královéhradeckém kraji IV. Projekt je financován 
z prostředků Evropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu. Prostředky z programu významně 
podporují naši snahu zapojit klienty v co největší 
míře do různorodých tréninkových aktivit směřu-
jících k integraci nejen do chráněného či otevře-
ného pracovní prostředí, ale zejména zpět do při-
rozeného sociálního prostředí.

Bc. Veronika Vašátková, Mgr. Lucie Skalská
RIAPS TRUTNOV

Stacionář RIAPS ve městě v novém
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Zlatý Ámos Jan Flídr a úspěšní 
královédvorští hokejisté na radnici
Starosta Jan Jarolím přijal na  přelomu 
března a  dubna na  radnici úspěšné Krá-
lovédvoráky: pedagoga Jana Flídra ze ZŠ 
5. května, který vyhrál 23. ročník ankety 
Zlatý Ámos o  nejoblíběnějšího učitele, 
a  zástupce hokejového týmu HC Rodos 
Dvůr Králové nad Labem, který v  sezoně 
2015/2016 skončil na  druhém místě kraj-
ské hokejové ligy Královéhradeckého kraje.
Starosta s  místostarostkou Alexandrou 
Jiřičkovou Janu Flídrovi poblahopřáli 
k  vítězství v  anketě a  předali mu dárkový 
koš. Setkání, během něhož se hovořilo 
nejen o  soutěži, ale také o  současném 
školství a  žácích, se zúčastnil i  ředitel  
ZŠ 5. května Radan Černý.

Během setkání s  hokejisty mimo jiné pre-
zident klubu Vasil Teodoridis poděkoval 
za pozvání a podporu a dodal, že přestože 
tým finále krajské ligy nevyhrál, třeba se to 
povede za rok. Starosta zase zástupcům HC 
Rodos Dvůr Králové nad Labem poděkoval 
za  reprezentaci města a  věnoval jim dár-
kový certifikát na padesátilitrový sud piva. 

(mik)

Nabídka práce na odboru RiSM
Město Dvůr Králové nad Labem vypsalo 
výběrové řízení na  odborného referenta 
na  úseku rozvoje města a  dotací odboru 
rozvoje, investic a  správy majetku. Uzá-
věrka přihlášek je 13. května 2016. Více 
najdete na  www.mudk.cz v  sekci Radnice/
Úřední deska (Personální výběrová řízení).

(mik)

Během dubna bylo na  několika vybraných sta-
novištích kontejnerů na tříděný odpad ve Dvoře 
Králové nad Labem umístěno dvanáct šedých 
kontejnerů na drobný kovový odpad.
Občané do  nich mohou odkládat plechovky 
od  potravin (musí být zhruba omyté, aby 
nedocházelo k  hnití zbytku obsahu), ple-
chovky od  nápojů, kovové obaly od  kosme-
tiky, drobné kovové obaly z  domácnosti (hliní-
ková víčka od  jogurtů apod.), nářadí, kovové 
nádobí a ostatní drobné hliníkové nebo železné 
předměty. 
Do  kontejneru naopak nepatří plechovky 
od  barev a  jiných nebezpečných látek, domácí 
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více 
materiálů, a  to ani jejich demontované části. 

Umístěny kontejnery na drobný kovový odpad

Město Dvůr Králové nad Labem, odbor život-
ního prostředí, se ve  spolupráci se ZŠ Podharť 
a  ZOO Dvůr Králové připojilo k  dobrovolnické 
akci „Ukliďme Česko“. Cílem akce byl úklid 
odpadků a  nelegálních skládek u  lipnické „dál-
nice“, v okolí zoo (v údolíčku), u vlečky za býva-
lým areálem Tiby Zálabí, nad loděnicí u Pušova 
splavu a u garáží na Slovanech a dále podél Labe 
k mostu Jana Palacha. Akce se zúčastnilo zhruba 
70 dětí ze ZŠ Podharť z šesté třídy, 7. B a 8. A.
Jak akce probíhala? 
Odbor životního prostředí vytipoval loka-
lity vhodné k  úklidu. Rukavice a  pytle 
na  odpad jsme zdarma získali z  projektu 
Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016. Ve  čtvrtek  
21. dubna 2016 se dopoledne uklízelo, sebralo 
se více než 80 pytlů odpadků. Spousta dětí 
byla překvapena, co všechno ukrývají houštiny 
u cest. Z odpadu byly vytřiďovány plasty, které 
byly předány k recyklaci. Odpoledne ZOO Dvůr 
Králové pro děti připravila za odměnu zajímavý 
program v  zákulisí zoo. Velkým zážitkem bylo 
pro děti krmení žiraf, dále zákulisí pavilonu 
Vodní světy s  přednáškou o  provozu celého 
pavilonu včetně chovu zvířat, nebo povídání 
o  slonech s  ukázkou jejich dovedností jako je 

například „sloní tělocvik“ či oblíbená hra chobo-
tem na foukací harmoniku.
Akce byla velmi kladně hodnocena i  občany 
města. Věříme, že tento jarní úklid bude mít 
i  výchovný efekt – děti, které stráví několik 
hodin úklidem odpadků, je pravděpodobně 
nikdy nebudou vyhazovat tam, kam nepatří. 
Tímto bych chtěla poprosit i vás všechny ostatní, 
abyste se chovali tak, aby příští rok po vás nemu-
sely uklízet vaše děti nebo děti vašich příbuz-
ných a známých.
Všem, kteří se na  akci jakýmkoliv způsobem 
podíleli, bych chtěla moc poděkovat. 

Ing. Eva Šírková
vedoucí odboru ŽP

Ukliďme Česko

Kde je ta tráva? Voda ji vzala…
V předletním čase mnohé z nás sluníčko vytáhne 
na procházku do přírody. Ten, koho zláká šplou-
chání vody v  potoce, pokud se ke  břehu nebo 
k zábradlí mostku přiblíží pomalu a tiše, možná 
uvidí pstruhy obecné nebo pilného zahrádkáře, 
jak vyprazdňuje koš sekačky do koryta toku…
Období jara je pro vodoprávní úřad obdobím 
povodňových prohlídek vodních toků. Při pro-
hlídce nelze přehlédnout, že se v některých mís-
tech z koryt vodních toků stává odkladiště pose-
kané trávy, shrabaného listí, shnilých jablek, 
suchých větví, ale také stavební suti, pneumatik 
apod. Nikoho jistě nepřekvapí, že takováto čin-
nost je ze zákona zakázaná (pod pokutou ve výši 
do 50 000 Kč). Vodoprávní úřad v rámci své čin-
nosti týkající se ochrany vodních toků a  jejich 
koryt kontroluje a kárá „příbřežníky“. 
Tráva, dřevo ani listí břeh potoka nezpevní, při 
dešti nebo velké vodě bývá tento materiál odpla-
vován a způsobuje zanášení toků a nádrží dále 
po  proudu. Na  vlastní oči se můžete přesvěd-
čit při procházce kolem přehrady, co všechno 
a  v  jakém množství zachytí norná stěna umís-
těná před hrází vodního díla Les Království. Ptáte 

se, jak s bioodpady správně nakládat? Můžete je 
kompostovat na vlastním pozemku, čímž si navíc 
sami vyrobíte úžasné hnojivo. Občané Dvora 
Králové nad Labem si mohou v  technických 
službách města zdarma zapůjčit i  štěpkovač, 
který umožní i kompostování větví. Pokud jste ze 

Dvora Králové nad Labem, můžete dále zahradní 
odpady zdarma odevzdávat ve  sběrném dvoře 
v  rámci jeho provozní doby či využít jarních 
a podzimních mobilních svozů. Občanům z okol-
ních obcí rádi poradí na jejich obecním úřadě, jak 
s bioodpady v jejich obci správně nakládat.
Je pravdivé prastaré moudro, které říká, že 
co „vzala voda“, je pryč a  už se nikdy nevrátí? 
Odpadků se to netýká. Ze břehů řek, nádrží 
a potoků – nad rámec svých povinností, pouze 
proto, že jim stav toků, o  které pečují, není 
lhostejný – je sbírají a  odvážejí správci toků. 
Na  obrázku je zdokumentován loňský „úlovek“ 
dvanácti lidí provozní údržby Povodí Labe, 
státního podniku, nasbíraný podél vodních 
toků ve Dvoře Králové nad Labem a  jeho okolí 
za deset dnů. 
Přeji nám všem krásné dny, kdy se při procházce 
oko potěší pohledem na volnou přírodu, upra-
venou rozkvetlou zahrádku nebo na odlesky slu-
níčka mihotavě zářící na vodní hladině nerušené 
negativními důsledky lidské činnosti, a  to díky 
správcům toků, díky nám i díky vám.

Ing. Světlana Vitvarová, odbor ŽP

Pozor na  lesklé 
obaly, které při-
pomínají kovy, 
rozhodující je 
značka, která 
uvádí, z  čeho je 
obal vyroben.
Stanoviště kontejnerů na drobný kovový odpad: 
Macharova ulice, křižovatka ulic Mánesova 
a  nábřeží Benešovo, křižovatka ulic Smeta-
nova a  J. Suka, ulice E. Krásnohorské, ulice  
K. Světlé, křižovatka ulic Slunečná a  Okružní, 
ulice Máchova, Alešova ulice, křižovatka ulic 
Fibichova a  Spojených národů, Žireč – náměs-
tíčko, Zboží a Lipnice u školky.

Ing. Eva Šírková
vedoucí odboru ŽP
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Technické služby informují
Zhruba v polovině března se zaměřili pracovníci 
úseku oprav a  údržby komunikací na  odstraňo-
vání posypové drtě po zimní údržbě z chodníků 
a taktéž z plochy náměstí T. G. Masaryka. Vyprázd-
nili a  uložili posypové nádoby z  celého města. 
Týden na  to, po  návratu stroje ze servisu, bylo 
spuštěno strojní zametání komunikací a  ostat-
ních ploch. Na  různých místech města probí-
halo ruční čištění dešťových vpustí s  případnou 
údržbou a opravou. Převážně na nezpevněných 
komunikacích a  účelových cestách probíhala 
oprava výtluků a děr dosypem štěrku nebo asfal-
tovým drceným recyklátem s hutněním. Drenáž-
ním systémem byla odvodněna štěrková plocha  
u bytových domů v ulici Alešova.
I nadále probíhá ruční úklid dlažeb a chodníků 
ve všech částech města, zejména v lokalitách pod 
stromy. Dále probíhal pravidelný úklid odpadků 
po  celém městě a  po  sportovních akcích 
na  zimním stadionu. Naši pracovníci vyčistili 
odtokové kanály v  ulici Poděbradova. Provedli 

také terénní úpravy v  ulici 
Leoše Janáčka a na sídlišti 
ve Strži k budově základní 
školy po  pokládce kabelů 
veřejného osvětlení (viz foto). Průběžně také 
pracovali na terénních úpravách u nového plotu 
na koupališti, které budou pokračovat i v dubnu.
Měsíc březen byl také ve znamení kácení stromů 

MěVaK informuje o činnosti
Aktualizace smluvních vztahů 
Jak jsme již v  minulosti informovali, v  rámci 
zkvalitňování našich služeb nabízíme od  ledna 
2016 všem našim maloodběratelům, tj. domác-
nostem a  firmám s  malým odběrem vody, 
možnost zavedení zálohových plateb vodného 
a  stočného. Výhodou záloh je, že se rovno-
měrně rozloží platba za vodné a stočné na pra-
videlné měsíční částky. V  praxi to znamená, že 
se na  základě průměrné spotřeby z  minulého 
období stanoví výše měsíční, případně čtvrtletní 
zálohy. Samotné vyúčtování skutečné spotřeby 
bude probíhat jedenkrát ročně.
Vítáme fakt, že této možnosti k dnešnímu dni již 
využila téměř polovina našich odběratelů. V této 
souvislosti bych rád upozornil naše odběratele 
na  skutečnost, že počínaje rokem 2017 budou 
probíhat odečty vodoměrů pouze jedenkrát 
ročně a tudíž ti, kteří nebudou mít sjednán režim 
zálohových plateb, musejí počítat s  význam-
nými doplatky. Vzhledem k  tomu, že je nasta-
vena možnost zálohových plateb, nebudeme 
přistupovat na  režim splátkových kalendářů 
u dlužných plateb. 
Současně s  touto možností sjednání záloho-
vých plateb probíhá aktualizace smluvních 
vztahů z  důvodů splnění nových legislativních 
požadavků daných novelou č. 275/2013 Sb. 
Zákona o  vodovodech a  kanalizacích, která 
vstoupila v platnost 1. ledna 2014.
K  dnešnímu dni dále evidujeme řadu odběra-
telů, kteří do  dnešního dne neuzavřeli žádnou 
Smlouvu o  dodávce pitné vody a  odvádění 
odpadních vod. Tito odběratelé budou znovu 
písemně vyzváni k  uzavření této smlouvy 
a v případě, že z jejich strany nedojde k uzavření 
předmětné smlouvy, budeme nuceni postupo-
vat podle §9 zákona o vodovodech a kanaliza-
cích v platném znění a dojde k přerušení či ome-
zení dodávky vody nebo odvádění odpadních 
vod do  doby, než pomine důvod přerušení či 
omezení.
Ti, kteří této  možnosti uzavření smlouvy či aktua-
lizace stávající smlouvy ještě nevyužili, případně 
mají zájem o sjednání zálohových plateb, mohou 
navštívit sídlo naší společnosti na náměstí Deni-
sově 766, a  to v  pondělí a  ve  středu od  7:00 
do 17:00 hod. nebo v pondělí, čtvrtek a v pátek 

od  7:00 hod. 
do 14:00 hod. 
Případně si 
můžete sjednat schůzku s  kontaktní osobou. 
Tou je Mgr.  Lucie Haasová, tel.: 499  628  651,  
e-mail: lucie.haasova@mevakdknl.cz. 

Ing. Petr Mrázek,  jednatel společnosti MěVaK

opravené poruchy 
3. 3.: Thámova ulice – porucha vod. přípojky;
7. 3.: ulice Na Vyhlídce – porucha vodovodu;
11. 3.: Puchmajerova ulice – porucha vodovodu;
15. 3.: Zboží – porucha vodovodu;
16. 3.: Vančurova ulice – porucha vodovodu;
17. 3.: Benešovo nábřeží DN200 – havárie 
vodovodu; 
30. 3.: Ve Strži – porucha vodovodu;
31. 3.: Vorlech – porucha vodovodu.

Ze stavební činnosti 
•	 výměna vodovodního řadu Zboží ve vozovce; 
•	 výměna přechodu vodovodního řadu Bene-

šovo nábřeží – Alešova ulice; 
•	 výměna přechodu vodovodního řadu Bene-

šovo nábřeží – Mánesova ulice; 
•	 zemní práce při výměně přechodu vodovod-

ního řadu Benešovo nábřeží – Poděbradova 
ulice.

Ivo Antonov, odpovědný zástupce MěVaK 

Soutěž: Jak by se nám lépe žilo, 
kdyby tady bylo či nebylo… 
Děkujeme všem, kteří jste zaslali náměty 
ke  zlepšení životního prostředí v  našem 
městě, jež se budeme snažit v  rámci mož-
ností zrealizovat. Navrhujete např. úklid 
pozemků v  zahrádkářské osadě Sylvárov 
a  na  pozemku u  výjezdu ze Dvora Králové 
nad Labem na Žireč, nová stanoviště kontej-
nerů na tříděný odpad či „zkulturnění“ cesty 
od  koupaliště do  Lipnice ke  společnosti 
Rodos. Někteří občané zasílají i  podněty, 
které nejsou v možnostech odboru životního 
prostředí, např. zbudování nových veřejných 
záchodků, zpevňování cest či odstranění 
nevkusné reklamy. Tyto náměty předáváme 
vedení města a kompetentním odborům.
Vítězkou soutěže za 1. čtvrtletí se stala Dáša 
Mařanová s  návrhem „zkulturnění“ cesty 
od  koupaliště do  Lipnice, zejména části 
odbočující pod hřbitovem k  firmě Rodos. 
Výherkyně obdrží vstupenky do ZOO Dvůr 
Králové. 
Co se týká vítězného námětu, již začaly 
práce na zlepšení stavu uvedené cesty. Pra-
covníci technických služeb města odstranili 
suché větve stromů a prořezali keře tak, aby 
nebránily v  průchodu či průjezdu na  kole. 
Nelegální skládky a  odpadky v  okolí cesty 
uklidily děti ze ZŠ Podharť v  rámci akce  
„Ukliďme Česko“.  V létě bude na cestě pro-
váděno sekání trávy technickými službami.
Soutěž nekončí, uzávěrka 2. kola bude  
30. června 2016 a  výherce obdrží dár-
kový balíček od  Městské knihovny Slavoj 
ve Dvoře Králové nad Labem. 
Vaše náměty můžete popsat, fotografovat 
(např. v případě černých skládek) či nakres-
lit a  zaslat na  sirkova.eva@mudk.cz, donést 
na odbor životního prostředí (náměstí T. G. 
Masaryka 59) nebo do informačního centra 
(náměstí T. G. Masaryka 2). Nezapomeňte 
uvést i lokalizaci místa (adresu či GPS). Mate-
riál označte heslem Soutěž „Kdyby tady  
bylo či nebylo...“ a vyplňte následující údaje: 
jméno a  příjmení, adresu, e-mail, telefon, 
podpis (při el. zaslání není nutný) a souhlas 
se zveřejněním výherce v případě výhry.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru ŽP

povolených odborem životního prostření Měst-
ského úřadu Dvůr Králové nad Labem, prů-
klestu keřů a  pletí výsadbových míst stromů, 
vysázených v  několika posledních letech. Veš-
kerou dřevní hmotu pracovníci opět štěpkovali 
a štěpku dodali ke stromům a do výsadeb keřů.
Pokračuje také aktualizace pasportu zeleně.
Provoz zimního stadionu byl ukončen 2. dubna 
2016. Zde se plánuje také několik úprav, napří-
klad pokládka nové gumové podlahy na střídač-
kách a trestných lavicích.

Nabídka práce
Technické služby přijmou do  hlavního pra-
covního poměru plavčíka – strojníka. Datum 
nástupu po  dohodě. Zájemci, zasílejte životo-
pisy na personální oddělení, k rukám paní Kubíč-
kové. Adresa: Technické služby města, Seifertova 
2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

Více informací o činnosti naleznete na  interne-
tových stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Pokládka vodovodního řadu T-LIT.DN150 v  úseku Bene-
šovo nábřeží – Poděbradova ulice.  Foto: MěVaK
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vybrané zásahy městských 
strážníků – březen 2016 (2015)
Druh zásahu 2016 (2015) 
BESIP přestupky  95 (113)
Dopravní nehody  8 (2)
Veřejný pořádek (přestupek) 12 (15)
Součinnost s PČR, MěÚ,... 26 (15)
Ob. závazná vyhláška (přestupek) 2 (2)
OZV o volném pohybu psů  5 (5)
Občanské soužití (přestupek)  4 (6)
Majetek (přestupek) 15 (18)
Ztráty a nálezy  8 (8)
Trestný čin  3 (1)
Prevence (opatření a úkony) 20 (24)
Pomoc v nouzi  1 (3)
Doručení písemnosti (opatření) 5 (6)
Odchyt zvířete (opatření) 5 (6)
Stížnosti  12 (12) 
Celkem přestupků a trestných činů:   
 241 (289)
Pokuty v blokovém řízení:  31 (48)
Na místě nezaplacených bl. pokut: 13 (14)
Předáno Policii ČR:  21 (9) 
Předáno na správní odbor MěÚ:  13 (13) 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Jarní úklid příkopů se vydařil
V  dubnu zorganizovalo město Dvůr Krá-
lové nad Labem úklid příkopů u  příjez-
dových komunikací do  města. Akce se 
zúčastnil Klub Natura při zdejším gymnáziu  
a TJ Sokol Žireč. Uklízelo se na trasách o cel-
kové délce více než 52 km. Členové Klubu 
Natura a  TJ Sokol Žireč naplnili odpady 
celkem 85 pytlů. Odvoz odpadu zajistili 
pracovníci SÚS Královéhradeckého kraje 
a technických služeb města. 

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru ŽP

Hledají se majitelé zahradních 
domků v Sylvárově

Město připravuje revitalizaci pozemků v loka-
litě bývalé zahrádkářské kolonie „Sylvárov“, 
která se nachází naproti rodinným domům 
v  ulici Příčná. Město jako vlastník pozemků 
č. 232, č. 224/2 a č. 224/4, všechny v k. ú. Syl-
várov, hledá majitele dvou dlouhodobě zde 
umístěných staveb zahradních domků. 
Město Dvůr Králové nad Labem vyzývá 
vlastníky, nebo žádá občany o  poskytnutí 
informace vedoucí ke zjištění majitelů těchto 
zahradních domků. Informace můžete sdě-
lit osobně v  kanceláři odboru ekonomiky 
a majetku města nebo na tel.: 499 318 146, 
499 318 148 a 499 318 276.  
Zároveň upozorňujeme, že v  případě, že se 
nepovede zjistit vlastníky zahradních domků 
do  31. května 2016, budou stavby v  prů-
běhu úklidu pozemků trvale odstraněny. 

Lenka Vacková, odbor ekonomiky a majetku města

Město Dvůr Králové nad Labem se dlouhodobě 
potýká s  nedostatkem parkovacích míst. S  tím 
souvisí četnost přestupků za  parkování, protože 
občané mnohdy parkují své vozy i  na  místech, 
kde je to zakázáno, nebo nemají platný parkovací 
lístek. 

„Problém nepovoleného parkování se netýká 
jen centra města, ale díky nárůstu počtu vozidel 
se rozšířil i  do  okrajových částí Dvora Králové 
nad Labem. Kvůli špatnému parkování také čas-
těji dochází k ničení veřejného majetku – chod-
níků a  veřejné zeleně,“ říká Jan Štípek, zastupi-
tel pověřený řízením městské policie a zároveň 
manažer prevence kriminality na  městském 
úřadě, a  pokračuje: „Přestože si uvědomuji, že 
najít místo ke správnému zaparkování je někdy 
téměř nemožný úkol, městská policie je zde 
od toho, aby kontrolovala dodržování předpisů 
a  platných vyhlášek a  zamezila tomuto ničení 
veřejného majetku.“ 
Častější postihování přestupků v  parkování 
již někteří občané města pocítili. „Výsledky 
práce strážníků jsou pravidelně zveřejňovány 
v  Novinách královédvorské radnice. Kolonka 
BESIP poukazuje nejen na  špatné parkování, 
ale na přestupky spojené s dopravou ve městě. 
Co se týká postihů za  přestupky v  parkování, 
odhaduji, že oproti loňskému roku došlo  
k 50% nárůstu, a to bez plánovaných posil. Důvo-
dem je změna priorit vedení města a  vedení 
městské policie,“ vysvětluje Jan Štípek. 
Doposud byla jednou z  priorit činnosti stráž-
níků kontrola parkování  v centru města s cílem 

zajištění dostupnosti centra pro zákazníky 
a  návštěvníky. „Strážníci kontrolovali, zda řidiči 
parkují svá vozidla na  vyhrazených místech 
a  dodržují zde maximální čas povolený k  par-
kování, dále kontrolovali platbu na  placených 
parkovištích včetně údržby parkovacích auto-
matů,“ podotýká Jan Štípek. V  současné době 
s některými  úkoly strážníkům vydatně pomáhá 
operátor kamerového systému. A  i  díky tomu, 
že jsou strážníci od dubna v plném počtu, bude 
možné rozšířit počty kontrol také na části mimo 
centrum města. 
„Jako občan a  zastupitel Dvora Králové však 
musím objektivně říci, že je třeba přehodnotit 
přístup k problému s parkováním. Do budoucna 
není možné, aby vlastníci vozidel přenášeli 
svou povinnost k  zajištění parkovacího místa 
na  město. Dnes lze osobní automobil pořídit 
v řádu několika desítek tisíc korun, pořízení par-
kovacího místa však stojí i několik set tisíc. Prio-
ritou vedení  města by tak mělo být zajistit krát-
kodobá parkovací místa tzv. veřejného zájmu: 
v centru města, u zdravotních  zařízení a dále tak, 
aby byl podporován obchod, podnikání, dostup-
nost služeb a  turistický ruch. Další prioritou by 
měla být podpora zřízení odstavného parkoviště 
či parkovacího  domu, třeba i za přispění soukro-
mého investora,“ dodává Jan Štípek. 

Miroslava Kameníková

Počet pokut za parkování narůstá, problémem 
však zůstává nedostatek parkovacích míst

V  areálu Městské nemocnice, a. s., Dvůr Králové 
nad Labem panuje čilý stavební ruch. V  dubnu 
stavbaři dokončili zateplení budovy následné 
péče, již v  březnu však zahájili stavbu nových 
biochemických laboratoří, která potrvá do  konce 
roku. 

Probíhají zemní práce na založení stavby, pilotáže 
a příprava přeložek síťových kolektorů. Následo-
vat budou přeložky sítí a přepojování elektrického 
vedení, sítí informačních, připojení topení a vody. 
„V  souvislosti s  vlastní stavbou souvisí také pře-
ložka páteřní komunikace, takže jsme byli nuceni 
omezit dopravu v areálu pouze na zdravotnická 
vozidla, případně na  omezený vjezd privátních 
vozidel přivážejících nebo odvážejících pacienty. 
V případě nutnosti je umožněn vjezd automobilů 
s  označením pro imobilní osoby. Chtěl bych ale 
upozornit, že dopravní omezení související se 
stavbou se s  postupem času pravděpodobně 
ještě rozšíří,“ uvedl předseda představenstva 
městské nemocnice Ing. Miroslav Vávra, CSc.
Stavbaři pracují za  plného chodu nemocnice. 
„Organizace výstavby vyžaduje přesnou organi-
zaci a koordinaci prací tak, aby nedošlo k omezení 
provozu a ohrožení pacientů,“ podotkl Ing. Miro-
slav Vávra, CSc. Kvůli částečnému souběhu staveb 
(dokončení zateplení a výstavba laboratoří) bylo 
však třeba výrazně omezit přístup vozidel do are-
álu nemocnice a pohyb pacientů a návštěvníků. 
„Po  dobu výstavby bude výrazně omezen pří-
stup do  areálu nemocnice pro motorizované 
pacienty, návštěvníky ale i pro personál. Výrazné 

omezení parkovacích ploch a  pohyb v  blízkosti 
staveniště zvyšuje nebezpečí nehod a  úrazů 
a  vyžaduje nebytnou ohleduplnost a  respekto-
vání pokynů personálu,“ konstatoval předseda 
představenstva.
Biochemické laboratoře, jejichž výstavba přijde 
na 35 mil. Kč, by měly být hotové do konce letoš-
ního roku a  pracovat se v  nich začne v  prvním 
čtvrtletí roku 2017 po  přemístění a  dovybavení 
přístrojovou technikou a laboratorním nábytkem. 
„Důvodem této náročné výstavby je skutečnost, 
že současný stav laboratoří, zejména objekt a pro-
středí, již neplní hygienické požadavky na taková 
pracoviště,“ vysvětlil Ing. Miroslav Vávra, CSc.
Modernizace nemocnice by měla pokračovat 
i v budoucnu. Nezbytnou rekonstrukci a obnovu 
vyžadují i  operační sály. „V  současné době se 
realizuje první část plánovaného objektu, tj. 
spodní podlaží pro umístění laboratoří, na které 
by mělo neprodleně navazovat druhé podlaží 
pro 2 operační sály. Současný projekt není šitý 
horkou jehlou, projektově je připravován již více 
než šest let. Zahájení realizace se podařilo dosáh-
nout za  pomoci a  také finanční pomoci ve  výši  
10 mil. Kč senátora Ing. Jiřího Hlavatého. Doufám 
tak, že se nám nakonec podaří zrealizovat celý 
objekt včetně operačních sálů.“ 

Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem
Celý článek najdete na www.mndk.cz

Začala výstavba biochemických laboratoří
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Objekty bývalé slévárny Strojtexu a  výzkum-
ného ústavu mají zmizet z mapy města?
Když jsem kritizoval na  těchto stránkách tres-
tuhodnou demolici areálů Tiby Zálabí společ-
ností Textil Invest, za absolutně nepochopitelné 
„asistence“ tehdejšího vedení města, ani v  tom 
nejhorším snu mne nenapadlo, že nesmysl-
nému bourání na území našeho města nebude 
v blízké budoucnosti konec. Z dokumentů, které 
jsem v těchto dnech objevil na stavebním úřadě, 
vyplývá, že v polovině roku 2014 se královédvor-
ské radnici povedlo „opět posvětit“ bourání dal-
ších dvou bývalých průmyslových areálů.
Investorem demolice zde ale není soukromý 
subjekt, jako tomu bylo v případě Zálabí!!! Para-
doxně o nesmyslné bourání budov historických 
areálů požádal prostřednictvím managementu 
akciové společnosti zoo, samotný Královéhra-
decký kraj, jako jediný akcionář a vlastník ZOO 
Dvůr Králové, a. s. Ten samý Královéhradecký kraj, 
který v nedávné minulosti odsouhlasil, že za cca 

27 milionů korun oba průmyslové areály zoolo-
gická zahrada zakoupí do svého vlastnictví pro 
svůj budoucí rozvoj. Jak je možné, aby po bez-
mála deseti letech ten samý vlastník zoo opět 
bez problému odsouhlasil kompletní demolici 
budov těchto dvou areálů – viz krajem vyhlá-
šené výběrového řízení na  dodavatele odstra-
nění staveb slévárny v  ceně 8 milionů korun!!! 
Cena za  demolici budov v  areálu výzkumného 
ústavu ještě nebyla krajem navržena, ale bude 
se opět pohybovat v řádech milionů Kč.
Proč nebyl k  demoličnímu záměru současně 
předložen plán budoucího využití daného 
území? Kde je z  minulosti krajskými politiky 
a  managementem zahrady deklarovaná vize 
o rekonstrukcích a opětovném využití zakoupe-
ných budov výše uvedených areálů? Je normální 
za  miliony kupovat a  za  další miliony to samé 
bourat? Proč se v  žádosti o  odstranění staveb 
neuvádí, jak bude s územím naloženo, co bude 
následně postaveno a hlavně kdy a za kolik? Proč 

Trestuhodná demolice číslo 2! se musí bourat těsně před volbami do krajského 
zastupitelstva? Nebylo by logičtější vyčkat až 
po volbách na názor nového vedení kraje?
V  našem městě se v  poslední době víc bourá, 
než staví. Nepotřebujeme návštěvníkům města 
ukazovat další „holé pláně“ a  nezastavěné pro-
luky. S  plánovanými demolicemi nesouhlasím 
a  veřejně protestuji proti způsobu, jak Králo-
véhradecký kraj se svými financemi a  majet-
kem, který se nachází na  území našeho města, 
nakládá.
Závěrem svého příspěvku musím konstatovat, 
že kolega zastupitel Jan Bém, drží „poctivě“ 
s  ostatními členy správní rady zoologické 
zahrady před námi zastupiteli města o dané věci 
„bobříka mlčení“. Osobně nevěřím, že by nebyl 
o plánovaných demolicích detailně informován.
Proč asi? Asi proto, že i  po  komunálních vol-
bách v  roce 2014 zůstal dál jediným dlouhole-
tým zástupcem města Dvůr Králové nad Labem 
v  představenstvu a  ve  správní radě zoologické 
zahrady a  nebyl novým vedením města dopo-
sud vystřídán.

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)  

Inkoust na  smlouvě o  partnerství s  polským 
městem Kamenná Hora sotva zaschl a  spolu-
práce už se rozbíhá. A to doslova. Do Kamenné 
Hory jsme si totiž vyrazili zaběhat.
Starosta Kamenné Hory Krzysztof Świątek nás 
pozval na  5. ročník běhu Dobývání Parkové 
hory. Precizně připravený závod na 11 km s pře-
výšením 200 m jsme absolvovali ve  složení 
Martin Záruba a  manželé Tomkovi. Závod byl 
skutečný zážitek. Trasa totiž nezvykle vedla pod-
zemím bývalé továrny, kde se za druhé světové 
války montovaly střely V2. 
Starosta Jan Jarolím se svým protějškem mezi-
tím projednali možnosti další spolupráce obou 
měst. Spolek kamenohorských běžců přijal 
naše pozvání na 33. ročník Běhu Safari a 1. roč-
ník krosového maratonu Podkrkonoším v  roce 
2017. Těšíme se, že do dalších společných akcí se 
zapojí více obyvatel partnerských měst.

Ing. Veronika Tomková, zastupitelka (TOP 09)

A je tu sobota ráno. Pohled z okna je spíše pod-
zimní než jarní, ale neprší. To beru. V 9:00 hod. 
je na místě srazu, mostě u parku Schulzovy sady 
ve  Školní ulici, organizátor sám. Naštěstí se to 
za  několik minut mění a  do  úklidu se nakonec 
dáváme v síle 12 rukou, to už je lepší. 
Počasí se ale během chvilky mění, k  horšímu. 
Spíše než sluníčko, sluníčko, popojdi maličko to 
připomíná prší, prší, jen se leje. No, není to ale 
tak strašné. Za 2 hodinky úklidu se nám podaří 
projít křížem krážem celý park a každému posbí-
rat asi polovinu pytle odpadků. Celkově to může 
být tak do 20 kilo. Vše odvezeno na sběrný dvůr. 
Složení odpadu moc nepřekvapilo. Několik 
skleněných lahví, střepy, pár plastovek, obaly 
od sušenek a bonbónů. Nejvíc však bylo krabi-
ček od  cigaret a  snad tisíce nedopalků. To mě 
hlava nebere. Když už někdo musí kouřit, ok, 
je to většinou jeho věc. Ale když už je kuřák 
schopný si tu cigaretu zapálit, snad by mohl 
být schopný ten svůj vajgl vhodit do koše. Ruku 
na srdce, kolik z nich to udělá? Jsou i  tací, kte-
rým nevadí ho hodit přímo na dětské hřiště. Tak 
třeba si tohle přečtou a  příště už udělají o  pár 

kroků více a odpadkový koš skutečně využijí. To 
je můj optimistický pohled na závěr. 
A  o  čem to tu vlastně píšu? Místní organizace 
ČSSD se i v letošním roce zapojila do celorepub-
likové akce Ukliďme Česko. Pořádání podob-
ných akci považujeme za velmi užitečné. Proto 
se určitě do této celorepublikové akce zapojíme 
i  v  příštím roce. Záleží nám totiž na  místě, kde 
žijeme. Můžete se příště přidat.

Mgr. Dušan Kubica
zastupitel (ČSSD)

Ukliďme náš park Rozběhla se 
spolupráce s polskou 
Kamennou Horou

Mezinárodní konzervatoř Praha má mnoho 
oddělení (muzikálové herectví, zpěv – jazz, rock, 
pop i  klasiku, klavír, klasická i  elektrická kytara, 
bicí...). Během roku vznikne velký počet zajíma-
vých a  kvalitních představení a  koncertů, které 
studenti hrají ve  školním divadle v  Praze. Od   
9. do  11. června je ale nabídnou i  divákům 
ve  Dvoře Králové nad Labem. V  době, kdy tele-
vizní prostor ovládly talentové pořady, může 
i  naše škola široké veřejnosti nabídnout bohatý 
kulturní program mladých z  Čech i  zahraničí. 
Zejména pro mladé diváky je velmi inspirativní 
sledovat své vrstevníky na pódiu, neboť umělecký 
výkon vyžaduje plné nasazení, kázeň a vůli, a to je 
může motivovat ve vlastním profesním růstu. 
A proč se festival uskuteční zrovna ve Dvoře Krá-
lové nad Labem? Třeba i proto, že má naše škola 
školicí zařizení na Hájemství.
Na  co se tedy můžete těšit? Během tří dnů 
nabídneme žákům základních škol workshopy 

studentů pod vedením našich pedagogů 
na  téma: jazzová tvorba, rocková opera a  kla-
sická opera, dále instrumentální workshopy (kla-
vír, kytara, bicí, bas. kytara, dechové nástroje...), 
základy herectví,  tanečních stylů,  muzikál 
a moderování a základy mediální tvorby.
Diváky všech věkových kategorií zase čeká muzi-
kálové vystoupení Hello, Dolly!, Zorro, Kocourek 
Modroočko, taneční show na  hudbu Michaela 
Jacksona, koncerty rockových a jazzových kapel, 
operní zpěv, koncerty W. A. Mozarta, beseda 
s básníkem Jiřím Žáčkem, divadelní představení 
Williama Shakespeara nebo monodrama Frída. 
Těšte se tak na  studenty i  jejich pedagogy, např.  
Janu Šulcovou, Vlastimila Harapese, Marcelu Bře-
zinovou, Galla Macků, Ondřeje Rumla, Vlastu Hor-
vátha, Richarda Tesaříka, Veroniku Žilkovou a další.
Festival se uskuteční v  prostorách Hankova 
domu, gymnázia a na náměstí Václava Hanky.

Veronika Žilková, Mezinárodní konzervatoř Praha

Do města v červnu zamíří studentský festival
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Hledáme spolehlivou chůvu nejen na hlídání, ale 
i  rozvoj našeho syna (1,5 roku) do  Litíče (10 km 
od Dvora). Jedná se o pravidelné hlídání cca 10 - 
15 hodin týdně. Zdravotnické nebo pedagogické 
zkušenosti, znalost AJ a  ŘP výhodou. Cena 
dohodou. Kontakt: klara.bitvarova@gmail.com

SPoRT NA SLovANECH
TENIS, VOLEJBAL, NOHEJBAL, PING-PONG

Cena: 100 Kč / hodinu
ÚČETNiCTvÍ, DANĚ, MZDy – www. slovany.cz
Objednávky haly, účetnictví – tel. 605 388 122

PRoNÁJMy PRoSToR
VÝROBNÍCH a SKLADOVÝCH – 350 Kč/m2/rok

KANCELÁŘSKÝCH – 550 Kč/m2/rok
Objednávky pronájmů – tel. 603 703 001

v ÝKUP KovŮ – ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR
EKoLoGiCKÁ LiKviDACE AUTovRAKŮ

LIKVIDACE PLASTŮ, SKLA
ODVOZ ZAHRADNÍHO ODPADU

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ 
PRovoZovNA: SLOVANY 3051

PO–PÁ: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00

TEL.: 777 086 085, 777 082 083

SOS střechy – provedeme prohlídku a  opravu 
zatékání na Vaší garáži, přístřešku, domu. Výměnu 
vikýřů, střešních oken. Opravu žlabů, svodů. 
Plechování komínů. Montáž střešní krytiny. 
Opravy rozpadlých komínů. Tel.: 603 217 922.

PROVEDEME KONTROLU KOMÍNU 
S POTVRZENÍM PRO HASIČE A POJIŠŤOVNU – 
1 ks za 300 Kč. Tel.: 603 217 922.

KURZy ANGLiCKÉHo JAZyKA
Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Martin Kučera,
tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.cz

Nabídnu do pronájmu bar v Čelakovského ulici 
(u oční školy). Tel.: 777 779 128.

Máte zájem 
inzerovat v NKR?  
Kontaktujte nás na: 
noviny@mudk.cz

inzerce:

Návštěníci ZOO Dvůr Králové se mohou těšit 
na  jednu novinku: Restaurant KIBO. Jeho stavba 
přinese zásadní změnu ve  fungování budovy, 
dříve známé jako Rotunda. V  přízemí zůstalo 
občerstvení, kterému se zvětšilo provozní zázemí. 
Ostatní prostory se spojily do  jedné místnosti, 
která slučuje hlavní vchod a  infocentrum. Náv-
štěvník zoo si zde bude moci koupit vstupenky 
a  dostane informace o  zoo, o  městě Dvůr Krá-
lové nad Labem a o zajímavých místech v okolí. 
Zcela nový je i  vjezd do  Afrického Safari Josefa 

Nová brána do zoo s restaurací a informačním centrem
Vágnera. Restaurace se jmenuje 
po  jednom z  masivů nejvyšší 
hory Afriky, Kilimandžára, jenž 
se skládá ze tří nečinných vul-
kánů: Shira, Mawenzi a  Kibo. 
Právě na  Kibo je vrchol Uhuru 
(česky vrchol svobody) s  výškou 
5895 m n. m. Je postavena v afric-
kém stylu s  rákosovou střechou. 
Částečně zastřešené druhé patro má kapacitu 
90 osob a  bude v  provozu během letní sezony. 
Zásadním sortimentem zde bude „naše domácí“ 

Restaurace U námořníka přijme servírku/číšníka. 
Pracovní doba 16–22 a 16–24 hod.
Tel.: 605 823 607. Možné i na dohodu.

pizza a pasta, na něž si těsta děláme sami v pří-
pravně Kuanda Millo v hospodářské části zoo. 

Text a foto: Andrea Mašínová, GASTRO-ZOO
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728 451 040

728 451 040
728 451 040

3 449 000,-Kè

DK 11445

606 714 655 0 714 655

 451 040

DK 11441

Pronájem pìkného bytu 3+1 
(60 m2) s balkóném DKnL

Byt 1+1 v centru mìsta 
Dvùr Králové n.L.

Prodej bytu, 2+1 ve Dvoøe 
Králové n/L

  

 

KLÍC K VAŠÍ
SPOKOJENOSTI

PROD
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 Leden

728 451 040

Doporuète nám nemovitost k prodeji 
a získejte zajímavé finanèní ohodnocení.

Staòte se naším tipaøem 
a zvyšte si své pøíjmy.

Volejte: 724 077 752;  728 451 040 Koupíme chatu nebo 
zemìdìlskou usedlost 

v Hostinném
 a blízkém okolí

Nabídnìte na tel.: 
724 077 752

728 451 040

728 451 040

G

G

G

G

602 737 135

Zdìný byt 2+kk (55,8m2) v OV 
v širším centru DKnL G

Michal Flégr
makléø s nemovitostmi

tržní ocenìní
Tel.: 724 077 752

E-mail: flegr@tana.cz

Specialisté, kteøí se o Vás postarají:

a øi  Š t vK te na es áko á
ak  s em v st im léø  n o ito m
T .: 2 7 5el  60 73 13

E  s ta v a-mail: es ko a@tan .czJakub Labský
makléø s nemovitostmi

Tel.: 602 207 033
E-mail: labsky@tana.cz

G

NOVINKA

N KAOVN

SL
A

EV

G

SLEVA

A

SLEV

Vzhledem k vysokému poètu úspìšných 
prodejù a faktem, že v souèasnosti 

disponujeme velkou databází 
poptávajících klientù, se nám podaøilo 

výraznì zkrátit dobu na prodej 
nemovitosti za nejvyšší možnou cenu 

na trhu!
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Prodej bytu 1+1 v osobním 
vlastnictví  ve Dvoøe Kr. n. L.

Pro
dáno 

v bøe
znu

Společnost TMW, a. s., se sídlem ve Dvoře Králové n. L.,
hledá pro další rozšiřování výroby kandidáty na tyto pozice:

•	SVÁŘEČ CO2
 Požadavky: platný svářečský průkaz, min. ZK 135

•	OPERÁTOR CNC FRÉZOVACÍHO CENTRA
 Požadavky: vyučen v oboru strojírenství, praxe vítána 

•	OBSLUHA OHRAňOVACÍHO LISU
 Požadavky: vyučen v oboru strojírenství, praxe vítána

•	ZÁMEČNÍK
 Požadavky: vyučen v oboru, platné oprávnění na VZV

Bližší informace na:
 e-mail: info@tmw.cz nebo tel.: 499 320 540–1

Nabízíme: 
– odpovídající ohodnocení – zaměstnanecké benefity 
– zajímavou a tvořivou práci – další vzdělávání v oboru

... užitek a tradice
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Noví občánci města
V březnu 2016 se narodilo v našem městě 14 občánků – 6 chlapců a 8 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Sňatky
V březnu uzavřeli v obci Kuks manželství tito snoubenci:
Jiří Fenz a Vendula Štěpánková  – 19. 3. 2016
Údaje jsou poskytnuté na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubi-
leích v  březnu 33 občanů s  gratulací a  kytičkou. V  tomto období oslavily  
4 manželské páry stříbrnou svatbu, 2 manželské páry zlatou svatbu a 1 pár 
svatbu diamantovou. 

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování
Děkuji celému kolektivu oddělení následné péče (přízemí) naší králo-
védvorské nemocnice pod vedením paní primářky MUDr.  Miluše Vidaso-
vové za péči a milý přístup v posledních třech měsících t. r., kterou posky-
tovali mé mamince, paní Haně Jirouskové. Přeji všem hodně spokojených 
pacientů a pohodu v práci a v soukromém životě.

Zdeněk Jirousek

Společenská rubrika

vítání občánků
Na  Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 12 novorozených občánků 
našeho města.

Zleva: Olga Toráková, Marek Skřivan, Eduard Mádle, Matěj Pacák.

Úmrtí
V měsíci březnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 25 lidí, z toho bylo  
15 dvorských občanů, 8 mužů a 7 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

vzpomínka
Dne 22. dubna uplynulo 5 let od úmrtí pana Zdeňka Materny. Stále nám 
chybí  a s láskou na něho myslíme.  Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi.

Manželka Zdeňka s rodinou

Dne 19. května 2016 uplynou 4 roky od úmrtí Jiřího Popoviče, vzpomeňte 
prosím s námi.

Manželka Hana Popovičová, syn Jiří s manželkou Libuší 

Zemřela sestra věra Trohořová
S  tichým zármutkem oznamujeme všem, že 
naše sokolské řady opustila ve  věku nedo-
žitých 94 let naše nejstarší členka sestra Věra 
Trohořová.
Sestra Věra byla členkou Sokola Dvůr Králové 
nad Labem od mládí a ráda na léta, která pro-
žila v Sokole, vzpomínala. 
Věrnou sokolkou zůstala až do konce svých dní. 
Přestože žila v  posledních letech na  Moravě, 
zajímala se o život jednoty a ke své sokolské pří-
slušnosti se vždy hrdě hlásila. Svou dobrou fyzickou kondici do vysokého 
věku přičítala právě své sokolské minulosti.
Poslední Nazdar, sestro Věro! 

Tvoje sestry a bratři z královédvorského Sokola

Zleva: Tomáš Ritter, Linda Baudyšová, Vojtěch Petružálek.

Zleva: Tobiáš  Hodek, Thomas Béna, Tomáš Rejl, Laura Menclová.

Dvacet let činnosti Svazu diabetiků
Uteklo to 
jako voda 
a  dvacet 
let činnosti 
Svazu dia-
betiků ČR, 
ú z e m n í 
organizace 
Dvůr Králové 
nad Labem 
je za námi. Členů bylo celkem 6 a bohužel už je mezi námi jen nejmladší 
zakládající člen Miroslav Pavel, který nám doposud pomáhá.
Tehdy se pod vedením předsedy pana Šiffnera postupně přihlásilo mnoho 
dalších diabetiků. Vedoucí funkci předal pan Šiffner panu Vejrovi, který orga-
nizaci vedl až do roku 1995, kdy do čela předsednictva usedl Miroslav Beli-
čák. I  jemu se tehdy podařilo získat řadu nových členů a svým přístupem 
a obětavostí stmelil kolektiv i nediabetiků. Jenže jeho zdravotní problémy 
narůstaly a Mirek nás opustil v mladém věku na začátku roku 2010.
Všem zakládajícím předsedům patří velký dík. Pracovali ve vlastním volnu 
a s láskou.
Naše organizace má nyní velkou základnu. Ke  konci roku 2015 nás bylo  
90 a nyní již máme o deset osob ve svazu více. Scházíme se každý měsíc 
v  Hankově domě. Naše činnost je velmi pestrá. Nejen, že se vzděláváme 
a  seznamujeme s  novinkami o  diabetu, též se věnujeme sportu formou 
cvičení, plavání, chůzi a  dalším aktivitám, které nám pomáhají nalézt 
kamarády, nové přátele, a  tak mnohým pomoci řešit i  jejich samotu. 
Pokud nám počasí dovolí, chodíme na  výlety, jezdíme na  krátké zájezdy, 
o které je zájem. Každý rok pořádáme pro naše členy rekondičně-edukační 
pobyty, vždy v jiné oblasti. Loňský rok to byly Lučany u Jablonce nad Nisou 
(na  snímku) a  letos se vypravíme pod Praděd do Vrbna. Zájem o  akce je 
veliký a moc nás to těší. 
Na  plavání jezdíme každý měsíc, vždy na  dvě hodiny. Cestovné hradíme 
z dotací města Dvůr Králové nad Labem a touto cestou bychom rádi podě-
kovali všem v čele s paní Bc. Pištorovou, která se o naši organizaci pečlivě 
stará. Sponzorské dary nemáme, přispíváme si sami na  tyto rekondice. 
Pokud nám ústředí přispěje nějakou částkou, budeme vděčni. 
Na členské schůzi, která se uskutečnila v únoru, jsme všechny návrhy a plány 
na další rok odsouhlasili, včetně financování z vlastních zdrojů a příspěvků. 
Předsedkyně Jaroslava Malá a pětičlenný výbor se schází pravidelně a čeká 
na další podnětné připomínky a rady pro činnost svazu. Nové členy vítáme 
a těšíme se na spolupráci. Našim členům přejeme do další dvacítky mnoho 
zdraví, pohody a mnoho hezkých zážitků v kolektivu.

Jaroslava Malá, předsedkyně Svazu diabetiků Dvůr Králové nad Labem
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Fair trade je obchod, který lidem ze zemí Afriky, 
Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se 
vlastní prací za  důstojných podmínek. Země-
dělci dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují 
s  ohledem na  životní prostředí a  jejich děti 
například mohou chodit do školy. 
Dvůr Králové nad Labem se přidá ke  společ-
nému pikniku na podporu fair trade a lokálních  
produktů v  sobotu 14. května, kdy se usku-
teční Férová snídaně NaZemi. Proběhne od 9:30 
hod. na zahradě gymnázia (pokud bude pršet, 
tak v tělocvičně). Město se tak přidá k více než 
stovce míst, kde se ve  stejný den i  čas sejdou 
tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o  pěstitele, 
jejichž plodiny se dostávají na náš stůl. Akce se 
koná v Česku již pošesté, a  to vždy na Světový 
den pro fair trade, který se slaví každoročně dru-
hou květnovou sobotu. Ve  Dvoře Králové nad 
Labem proběhne snídaně potřetí.

V  loňském roce nám počasí nepřálo a  museli 
jsme se přemístit ze zahrady gymnázia do tělo-
cvičny. I  tak se akce vydařila, ochutnali jsme 
domácí marmelády, buchty s fair trade kakaem, 
chleba z  bio mouky, palačinky, pomazánky 
z vajec od farmářů a vejce jsme dokonce smažili 
na  pánvi. Nechyběla ani férová káva a  čaj. 
Z  omezené nabídky jsme si mohli i  koupit fair 
trade produkty.
Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si sami 
přinesou lokální a fairtradové dobroty. Například 

kakao od  pěstitelů 
z  Ghany, kávu z  Gua-
temaly nebo čaj 
z  indických čajových 
zahrad – vše s  certifi-
kační známkou Fairtrade. Některé produkty již 
lze koupit v běžných obchodech, jsou opatřeny 
speciálním označením. K tomu si do košíku při-
balí třeba vajíčka od  místního chovatele, vlast-
noručně upečený chleba či domácí marmeládu. 
Společným piknikem na  veřejném místě pak 
vyjádří podporu produktům, při jejichž výrobě 
nebyla porušována lidská práva, poškozováno 
životní prostředí či zneužita dětská práce.  
Akci koordinuje nevládní organizace NaZemi, 
podrobné informace k letošní snídani jsou prů-
běžně aktualizovány na  webových stránkách 
www.ferovasnidane.cz.

Mgr. Blanka Hofmanová

Férová snídaně na Gymnáziu Dvůr Králové n. L. potřetí

Pětičlenný tým studentů druhého ročníku 
Gymnázia Dvůr Králové nad Labem se od  září 
do  února účastnil soutěže Voda živá, kterou 
uspořádala organizace Arnika. Úkolem bylo 
zpracovat projekt o  libovolném vodním toku 
v  našem okolí, za  který jsme si zvolili Hartský 
potok.
Práce byla rozdělena do čtyř částí. V první z nich, 
kterou jsme vypracovali v  říjnu loňského roku, 
jsme jako počáteční úkol prošli trasu podél celé 
délky potoka a zmapovali jeho okolí od pramene 
ve Vítězné-Kocléřově až k ústí do Labe ve Dvoře 
Králové nad Labem. Následně jsme také provedli 
odlov drobných živočichů z potoka (např. korýš 
blešivec či larvy hmyzu). Ve  druhé etapě jsme 
v  terénu měřili základní fyzikální a  chemické 
hodnoty potoční vody, jako např. teplotu, vodi-
vost nebo kyselost na stupnici pH. U příležitosti 
Světového dne toalet, který je vyhlášen k  datu 
19. listopadu, jsme také vytvořili nástěnku zabý-
vající se spotřebou vody a jejím šetřením.
Třetí etapa pro nás znamenala malý výlet do his-
torie Hartského potoka. Z  různých pramenů 

jsme vyčetli základní historická fakta a porovná-
ním historických map s dnešními jsme zjišťovali, 
jak se za uplynulá staletí změnilo jeho okolí.
V  poslední části práce jsme veškeré poznatky 
shrnuli do závěrečné zprávy, kterou jsme pojali 
jako pozvánku na  procházku podél potoka 
a  další aktivity s  ní spojené. Případným zájem-
cům jsme také nabídli zapůjčení pomůcek 
k lovení živočichů.
K  naší nemalé radosti jsme po  pár týdnech 

obdrželi zprávu od  hodnoticí komise, že naše 
práce se v konkurenci dalších téměř sedmdesáti 
týmů, které soutěž dokončily, umístila na  krás-
ném třetím místě. Čekal nás tak výlet do pražské 
Bubenče, kde 22. března ve  Staré čistírně 
odpadních vod proběhlo slavnostní vyhlášení 
výsledků. Jeho součástí byla i prohlídka úchvat-
ných historických prostor čistírny. 
Úplnou tečkou za soutěží se nakonec stala náv-
štěva Českého rozhlasu Hradec Králové, kde si 
zástupci našeho týmu v ranním vysílání popoví-
dali o celém projektu s moderátorem Jakubem 
Schmidtem.
Myslíme si tedy, že naše práce nepřišla vniveč 
a odnášíme si z ní cenné poznatky do našich dal-
ších studentských let. Děkujeme tímto našemu 
odbornému poradci Jiřímu Hotovému a  paní 
profesorce Janě Dobrorukové za veškerou jejich 
pomoc, bez které bychom byli jistě ztraceni 
již po  pár týdnech práce, a  těšíme se na  další 
podobné soutěže.

Vojtěch Hojný, Kamila Šlapáková, Barbora Senetová, 
Barbora Vobořilová, Kateřina Vobořilová (4.C)

Gymnazisté skončili třetí v celostátní soutěži Voda živá

odhalení informační tabule 
na starém židovském hřbitově
Díky projektu EXTRA TŘÍDA vás třída 2. C 
z  gymnázia co nejsrdečněji zve na  slav-
nostní odhalení výsledku své dlouhodobé 
práce a tvrdého úsilí. Přidejte se k nám dne  
15. května 2016 od 14:00 hod. na předsta-
vení nové pamětihodnosti v  našem městě. 
Nechte nás vám za pomoci našeho projektu 
ukázat, že židovské obyvatelstvo nejenom 
významně zasáhlo do  kulturně-hospodář-
ského vývoje města, ale také zde zanechalo 
nesmazatelnou a neopomenutelnou stopu. 
Připojte se k  nám, až budeme na  bývalém 
židovském hřbitově odhalovat informační 
tabuli, kterou bude zviditelněna tato prastará 
územní vzácnost a  jež také bude prezen-
tovat vzpomínku na  židy ve  Dvoře Králové 
nad Labem jako takové. Stylové občerstvení 
na místě jistě potěší a snad nepohrdnete ani 
doprovodným kulturním programem, který 
bude zajištěn místní základní uměleckou 
školou. Těšíme se na vás!

 kolektiv 2. C GDK

Výměnný pobyt 
německých studentů
Patnáct studentů z  různých ročníků králo-
védvorského gymnázia se zúčastnilo výměn-
ného pobytu s naší partnerskou školou z Clop-
penburgu (Dolní Sasko). Již 16 let je tradicí, že 
se jednou za dva roky uskuteční tento projekt. 
Celý jeden dubnový týden trávili němečtí stu-
denti v  českých rodinách, kde se seznámili 
s  tradicemi a  zvyklostmi naší vlasti. V  průběhu 
výměny byl pro studenty připraven bohatý pro-
gram. Mimo jiné navštívili Prahu, harrachovskou 
sklárnu, Kuks či Galerii antického umění v Hos-
tinném. Dvě dopoledne se studenti věnovali 
projektu, jehož výstupem bylo porovnání čes-
kých a německých svátků a tradic. Velký úspěch 
u německých studentů měl den s rodinou, kdy 
se o program postarala hostitelská rodina. 
Už dnes se těšíme na  září, kdy naopak králo-
védvorští studenti vyrazí do 786 kilometrů vzdá-
leného německého Cloppenburgu.

Mgr. Petra Weymanová

Gymnazistům patří 
stupně vítězů
Dne 9. března 2016 se konalo krajské kolo kon-
verzační soutěže v ruském jazyce v Hradci Krá-
lové. Naše škola navázala na úspěchy v předcho-
zích letech a  v  zastoupení Kláry Kazmirowské 
(6. C) obsadila druhé místo v  kategorii SŠ II, 
Eva Horáková (3. A) svou kategorii SŠ I  vyhrála 
a postoupila do celostátního kola, kde skončila 
třináctá. Nově jsme se také zúčastnili soutěže 
německý jazyk pro ZŠ kategorie II. C. Martin 
Kazmirowski (1. C) obsadil první místo a  také 
postoupil do  celostátního kola do  Prahy. Tady 
pak vybojoval 11. dubna v konkurenci zástupců 
14 krajů krásné třetí místo.
V krajském kole olympiády v českém jazyce pro 
ZŠ dne 11. dubna zvítězil Ondřej Vaněk (2. C) 
a vybojoval si tak postup do ústředního kola, jež 
má podobu týdenního soustředění pro mladé 
talenty z celé České republiky.
Děkujeme za  skvělou reprezentaci Gymnázia 
Dvůr Králové nad Labem i města! 

Mgr. Dana Dalibabová, PhDr. Ivo Rejchrt
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Realizace projektu Dnešní finanční 
svět – Finanční svoboda
V letošním školním roce se ZŠ 5. května zapojila 
do projektu Dnešní finanční svět – Finanční svo-
boda, který byl uskutečněn za  podpory České 
spořitelny a  společnosti KFP. Na  podzim roku 
2015 se dvě vyučující zúčastnily workshopu 
v  Trutnově na  pobočce ČS, kde se seznámily 
s  novými edukativními formami a  metodikou 
finanční gramotnosti pro žáky základních škol. 
Součástí celého projektu byla praktická část, 
která by měla žákům usnadnit orientaci mezi 
finančními produkty dnešní doby a  měla by je 
připravit na rizika s nimi spojená.
Desková hra Finanční svoboda pracuje s  ter-
míny akcie, dluhopis, investice, spořicí produkty, 
hypotéky a  dalšími neméně důležitými. Cílem 
je žáky hravou formou připravovat k  vlastní 
finanční zodpovědnosti. Škola obdržela des-
kové hry a  manuály k  výuce, které 13. dubna 
využili jako první žáci 7. ročníku. Pod vedením 

zkušené lektorky a proškolených učitelek si dva-
krát zahráli hru ze života rodiny Korunkových 
a Brzobohatých.
Díky tomuto projektu ušetřila škola 70.000 Kč 
na školení a metodických pomůckách. 
Za celou školu bychom proto chtěli poděkovat 
především České spořitelně a  společnosti KFP 
za spolupráci. 

Mgr. Jarmila Čechová, Mgr. Markéta Haasová
koordinátorky projektu

Cesta do pravěku žáků ZŠ 5. května
V  dubnu se ZŠ 5. května spolu se svými žáky 

Akce na ZŠ 5. května

Fyzikální olympiáda – ZŠ Schulzovy 
sady pořadatelem okresního kola
Dne 23. března se na  naší škole uskutečnilo 
okresní kolo 57. ročníku Fyzikální olympiády. 
Zúčastnilo se celkem 15 žáků ze základních škol 
Komenského, V  Domcích a  gymnázia v  Trut-
nově, ze ZŠ Bratří Čapků v  Úpici a  z  místních 
základních škol Schulzovy sady a Strž. 
Soutěžilo se ve  dvou kategoriích. V  kategorii 
E určené žákům 9. ročníku a  v  kategorii F pro 
žáky 8. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků 
víceletého gymnázia. Soutěžící měli za  úkol 
během 4 hodin vyřešit 4 obtížnější fyzikální 
úlohy. V  kategorii E se úspěšnými řešiteli stali 
dva žáci z  trutnovského gymnázia, oba postu-
pují do  krajského kola, které se bude konat  
29. dubna v  Hradci Králové. Kategorii F letos 
ovládla žákyně z  pořádající ZŠ Schulzovy sady 
Petra Šotolová. Na druhém a třetím místě skon-
čili žáci z Úpice a z Trutnova.
Děkuji pracovnicím královédvorského infor-
mačního centra za  poskytnutí upomínkových 
předmětů pro soutěžící. Přestože se soutěže 
zúčastnilo dost soutěžících, úspěšných řešitelů 
bylo málo. Doufám, že v 58. ročníku příští rok se 
účastníkům povede lépe.

Mgr. Petr Pavelka

Krajské kolo chemické olympiády

V sobotu 2. dubna se konalo na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Hradec Králové krajské kolo 
52. ročníku Chemické olympiády kategorie D. 
Naši školu reprezentovaly dvě žákyně 9. B, které 
postoupily mezi nejlepších 18 chemiků z 14 růz-
ných škol celého Královéhradeckého kraje. 
Náročné úlohy teoretické i  praktické části obě  

úspěšně zvládly a v silné konkurenci žáků více-
letých gymnázií a  základních škol vybojovaly 
umístění v první desítce: 6. místo – Tereza Dede-
rová a 10. místo – Kateřina Seitlová. O vyrovna-
nosti soutěže svědčí fakt, že z možných sto bodů 
dělily od stupňů vítězů Terku pouhé dva a Káťu 
jen sedm bodů. I  tak svým umístěním zařadily 
naši školu na bezkonkurenční první příčku mezi 
zúčastněnými základními školami.
Děkuji děvčatům za vzornou a úspěšnou repre-
zentaci školy a  také za  čas, který věnovaly pří-
pravě na olympiádu v době, kdy jim do rozho-
dujících přijímacích zkoušek na  střední školu 
zbývaly zhruba tři týdny. Moc si jejich práce 
vážím a  přeji jim, aby po  zkouškách prožívaly 
stejně krásné pocity, kterých se nám dostalo při 
vyhlašování výsledků krajského kola.

Mgr. Alena Zlámalová

Matematické soutěže
Okresní kola Matematické olympiády za  velké 
účasti žáků základních škol i  víceletých gymná-
zií dopadla nad očekávání. V  kategorii 6. tříd se 
na  2.–4. místě umístili Filip Mostecký a  Ondřej 
Záplata z 6. B. V kategorii 7. tříd získala 1. místo 
Michaela Hrnčířová, na  2.–3. místě se umístila 
Kateřina Petržíková (obě ze 7. B) a  v  kategorii  
8. tříd se umístila na 1.–5. místě Monika Fišerová 
z 8. B. V kategorii 9. tříd postoupili 1.–3. místem 
v okresním kole Lukáš Jirka z 9. B a 4.–6. místem 
Klára Fialová z 9. B do krajského kola. Klára Fialová 
se mezi 33 soutěžícími v krajském kole neztratila 
a svým 10. místem se stala úspěšnou řešitelkou.
Čtyři družstva se zúčastnila krajské soutěže 
Matboj v  Hradci Králové, kde družstvo z  8. B 
ve  složení Petra Šotolová, Alžběta Blažková 
a Monika Fišerová v konkurenci 55 týmů obsa-
dilo výborné 8. místo.
Většina žáků školy se zapojila do mezinárodní sou-
těže Matematický Klokan, kde v jednotlivých kate-
goriích zvítězili Klára Ježková z  3. C, Josef Mokrý 
z 5. A, Filip Mostecký z 6. B a Lukáš Jirka z 9. B.
V okrese Trutnov obsadili ve své kategorii Klára 
Ježková 3.–4. místo, Filip Mostecký 3. místo, Eva 
Bihariová 4. místo, Diana Kulíková a  Kateřina 
Petržíková 8.–9. místo a Lukáš Jirka 7. místo.

Ing. Iva Tlamichová

Události na ZŠ Schulzovy sady

přenesla do  minulosti za  našimi pravěkými 
předky. Dne 5. dubna 2016 se ve  školní galerii 
uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy tema-
ticky zaměřené na  pravěk. Všichni, kteří tento 
den dorazili, měli možnost zhlédnout keramické 
a výtvarné práce žáků napříč všemi třídami školy 
a  odděleními školní družiny. Zpestřením pro-
gramu byla pravěká módní přehlídka za hudeb-
ního doprovodu jeskynních človíčků, nechybělo 
ani občerstvení v podobě bylinných čajů a obil-
ných placek. 
Páteční dopoledne 15. dubna se proměnila naše 
tělocvična v  jeskyni, kde probíhala hodinová 
exkurze s  exponáty v  živé velikosti přibližující 
život v  pravěku. K  vidění byly nástěnné malby, 
obrazy předchůdců člověka, pravěké nástroje, 
nechyběl ani mamut a  velká napodobenina 
keramické sošky Věstonické Venuše. Pořadem 
nás provázela moderátorka, která s dětmi vyro-
bila i obuv z kůží našich předků. Na závěr si děti 
mohly prohlédnout důkladně všechny vysta-
vené předměty zblízka.

Mgr. Radan Černý, Mgr. Markéta Haasová
vyučující ZŠ 5. května

Jarní podpora výuky němčiny

Dne 31. března proběhlo na naší základní škole 
několik hodin jazykové animace na  podporu 
výuky němčiny jako druhého cizího jazyka. 
Žáci 6. ročníků během pouhé jedné vyučovací 
hodiny zjistili, kolik znalostí o německy mluvících 
zemích již mají a že už nyní ovládají, samozřejmě 
převážně pasivně, spoustu německých slov. Vše 
zajistila agentura Tandem Plzeň, velký dík patří 
opět Mgr.  Zahradníčkové. Takže, naši milí žáčci, 
šťastnou ruku při výběru druhého jazyka!
Ve  středu 6. dubna proběhlo v  pardubickém 
divadle Exil letošní kolo soutěže v  předčítání 
v  německém jazyce nazvané Bücherwurm – 
Knihomol. Naši základní školu v  této soutěži 
pořádané Goethe Institutem Pardubice v  kate-
gorii I  skvěle reprezentovala žákyně devátého 
ročníku Barbora Horáková. Její vynikající před-
nes v  německém jazyce v  kombinaci s  úžas-
ným hereckým výkonem ji zaslouženě vynesl 
na  první příčku! Bára četla v  originále vybraný 
úryvek z knihy současné německé autorky Aliny 
Bronsky Das Spiegelkind. Děkujeme jí tímto 
za  skvělou reprezentaci školy a  při přijímacím 
řízení přejeme hodně štěstí.
Dne 15. dubna 2016 si žáci převážně 8. ročníků 
mohli vyzkoušet své znalosti německého jazyka 
v  praxi – vyjeli totiž do  jarní Vídně. Počasí jim 
přálo, a  tak si plně vychutnali začínající jaro 
v zahradách zámku Schönbrunn. Objevovali též 
historické centrum a jeho nejznámější památky 
jako například Hofburg, Stephansdom či Burg-
theater. Odměnou za  náročné hodiny chůze 
Vídní jim pak bylo pár chvil strávených v zábav-
ním parku Prater, kde někteří z  obřího vídeň-
ského kola obdivovali město shora. Poznali též, 
že umět cizí jazyk je skutečně velkou výhodou.

Mgr. Lada Marksová
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Žáci ZŠ Strž soutěží s BovySEM – 
ovoce do škol. Pošlete nám hlas

Ve hře štěstí zkoušíme, tak vás všechny prosíme
o pomoc a spolupráci. Bojujeme jako draci
o 50 000 korun a chceme je, to dá rozum!
Finance se nám pak změní 
na sportovní vybavení.
Hlasuje se přes facebooky, hračka pro holky i kluky.
A vlastně to nedá práci ani střední generaci.
Až se tím vším proklikáte,
 fotku Strže hned poznáte.
Na žebřinách za námi roste palma s banány.
Za každý poslaný hlas velký dík máte od nás.

Soutěžní foto na Facebooku společnosti BOVYS – 
aktuální hlasování – odkaz na starší soutěžní kolo, 
hlasovat a sdílet lze do 26. června. Děkujeme!

Žáci a zaměstnanci ZŠ Strž

výborné umístění Adély Šleisové  
v krajském kole anglického jazyka
Adéla Šleisová se 17. března po postupu z okres-
ního kola zúčastnila krajského kola soutěže  
v anglickém jazyce. Po více jak hodinové písemné 
části, která se skládala z poslechu a porozumění 

okresní kolo Pythagoriády
V pondělí 21. března v odpoledních hodinách se 
vybraní žáci 5. ročníků zúčastnili okresního kola 
Pythagoriády v  Trutnově. Vynikající umístění  
– 1. místo – svými matematickými znalostmi 
vybojoval Adam Sziemeister z 5. B. Ze školního 
kola Pythagoriády, které proběhlo v  lednu, 
postoupilo sedm žáků do okresního kola. Z pat-
nácti úloh jich museli za  hodinu vyřešit aspoň 
devět. Stejné podmínky měli i v okresním kole. 
Dalšího skvělého výsledku dosáhli Vlastimil 
Rolf, Markéta Žižková, Milan Pištora a  Kateřina 
Kubíčková. Školu reprezentovali Jaroslav Šim-
kulák a Pavlína Žižková. Všem žákům děkujeme 
za úspěšnou reprezentaci školy a Adamovi moc 
gratulujeme!

Marta Mokrá, učitelka matematiky

Pendolinem do Prahy s 6. třídou
Dne 22. března jsme se my, žáci šesté třídy, 
vydali na  exkurzi do  našeho hlavního města. 
Vyrazili jsme na cestu v 9:00 hod. vlakem do Par-
dubic, kde jsme posléze přestoupili na  pen-
dolino, které nás odvezlo až do cíle. Naší první 
zastávkou bylo Království železnic, kde jsme 
měli možnost zhlédnout zmenšeniny vláčků. 
Odtud jsme zamířili na oběd, kde si každý zvolil 
jídlo dle svého gusta. Ještě že byl oběd vydatný, 
neboť jsme se po  nasycení vydali do  strmého 
kopce, na  jehož konci nás čekalo zrcadlové 
bludiště a Petřínská rozhledna s 290 schody. Ty 
nás vynesly až na  vrchol, odkud jsme pak měli 

Zprávy ze ZŠ Podharť možnost vidět celou Prahu jako na dlani. Naším 
posledním velkým cílem byl Pražský hrad, kde 
právě probíhala výměna stráží, a  tak se všem 
naskytla jedinečná možnost se s  ní vyfotit. 
Naše cesta zpět vedla přes Karlův most přímo 
na  metro a  pendolinem hurá domů. Všichni 
jsme byli plni dojmů a nových zážitků z vydaře-
ného výletu, zároveň však velice unaveni, neboť 
jsme měli v  nohou mnoho kilometrů a  při pří-
jezdu v  pozdních odpoledních hodinách jsme 
se už nemohli dočkat odpočinku v  pohodlí 
domova.  

Za šestou třídu sepsaly Aneta Vaňurová,
Vendula Jarolímková a Hana Teichmanová 

Mezigenerační setkání

Před velikonočními prázdninami uspořádala 
ZŠ  Podharť již 3. ročník etického projektu. Naše 
škola vyučuje etickou výchovu jako samostatný 
předmět v  6. ročníku, ale její téma se objevuje 
i v dalších  předmětech vyšších ročníků. 
Cílem projektu bylo ukázat dětem možnosti 
trávení volného času seniorů, sociální podporu, 
kterou nabízí naše město, a prožít společně pro 

vzájemné obohacení jeden den v  roce. Žáci  
6. a 7. ročníků navštívili a tancem i zpěvem zpří-
jemnili pobyt klientům na  Oddělení následné 
péče Městské nemocnice ve  Dvoře Králové 
nad Labem, Klub důchodců ve  Dvoře Králové 
nad Labem, Klub důchodců v Žirči a letos nově 
i Domov sv. Josefa v Žirči pro klienty s roztrouše-
nou sklerózou. Žáci 8. tříd pak zasedli k besedě 
s  pečovatelskou službou, seznámili se s  prací 
pečovatelek, prohlédli si azylový dům a  nocle-
hárnu pro lidi bez domova.
V  přípravné fázi projektu při hodinách prodis-
kutovali téma stáří. V  motivačních hrách pak 
zazněla témata komunikace, empatie aj. Pra-
covní listy následně posloužily ke  zmapování 
chodu jednotlivých pracovišť a k diskuzi. 
Ani I. stupeň nezahálel. Žáčci si do školy přivedli 
své babičky a dědečky a na jednotlivých stano-
vištích společně vyráběli velikonoční ozdoby, 
pekli jidáše, pletli pomlázky.
Děkujeme touto cestou všem zúčastněným 
za pomoc a podporu při realizaci projektu, dále 
pak vedoucím pracovníkům – MUDr. M. Vidaso-
vové, primářce Oddělení následné péče Městské 
nemocnice v DKnL, Mgr. M. Hauke, ředitelce Pečo-
vatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, 
panu Štěpánkovi z Klubu důchodců ve Dvoře Krá-
lové nad Labem, paní Zichové z Klubu důchodců 
v Žirči, paní Holcové z Domova sv. Josefa, všem 
babičkám a  dědečkům, kteří se nezalekli našich 
žáčků na  jednotlivých stanovištích, a  zejména 
hlavním iniciátorkám a  koordinátorkám celého 
projektu Mgr. Eleně Lahučké a Mgr. Šárce Rupri-
chové, které celý projekt připravily. 

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Novinky ze ZŠ Strž četbě, následovala konverzační část. Bodový zisk 
Adélu pomyslně postavil na  vynikající 3. místo. 
Z  umístění měla velkou radost. Byla to pro ni 
velmi dobrá zkušenost. Tato soutěž jí ale také 
ukázala oblasti, kde se může zlepšovat. Blaho-
přejeme k  úspěchu a  věříme, že během dalších 
studií bude dosahovat také vynikajících výsledků. 
Výsledky Adély jen potvrzují, že umíme naše žáky 
připravit v jazykových oblastech velmi dobře.
Žáci mají možnost si ověřit svoje jazykové znalosti 
podle Evropského jazykového referenčního rámce 
a někteří dosahují výsledky očekávané u vyšších 
ročníků. V  dílčích zkouškách dosahují i  úrovně  
B pro střední školy. Ti, kteří tohoto výsledku dosa-
hují, pracují nad rámec svých povinností, protože 
je to baví a ví, že cizí jazyk budou jednou potřebo-
vat při volbě svého povolání.

Ing. Alena Čiháková

ohlédnutí za olympiádou v matematice
I  letos vyslala naše škola na  okresní kolo Mate-
matické olympiády, kde se schází děti s  větším 
zájmem o  matematiku, které se nebojí přemýš-
let. V nejtěžší kategorii 9. tříd, která se konala již 
v lednu, se objevila a své matematické umění se 
snažila prodat Adéla Šleisová. Tento rok se zde 
však objevila velmi těžká konkurence, která Adéle 
nedovolila obsadit jednu z prvních tří příček, ač 
ztratila pouhé tři body z maxima. V předchozích 
letech by jí tento zisk možná stačil i  na  první 
místo. Přesto si jejího výsledku velmi ceníme.
Velké předpoklady z  předchozích let potvrdil 
pravidelný účastník z naší osmé třídy – Dominik 
Totka, který jen těsně nedosáhl nejvyššího bodo-
vého ocenění, ale i  tak se podělil o  první místo 
s dalšími dvěma účastníky. Další naši žáci nedo-
sáhli na nejvyšší příčky, ale i přesto prokázali, že 
jim matematika není cizí a  přátelí se s  ní. Mezi 
úspěšnými řešiteli tohoto kola se objevila Eliška 
Doubravová ze 7. třídy, které jen těsně unikla  

3. příčka. Byla to její první zkušenost v této sou-
těži, která dopadla možná i nad její očekávání.
I  v  šesté třídě se objevila úspěšná řešitelka – 
Nikola Bujárková. Bohužel tato kategorie bývá 
pravidelně nejvíc zaplněna, proto je velmi těžké 
se umístit na  nejvyšších pozicích. Nejméně 
úspěšnými byli žáci 5. tříd, ale i  tak jsme velmi 
rádi, že se nebáli a zúčastnili se soutěže.
Stejně jako našim výše jmenovaným úspěšným 
řešitelům děkujeme i  dalším dětem, které se 
nebály vyzkoušet tak trošku jiné úlohy, než se kte-
rými se běžně setkávají v hodinách matematiky, 
a provětraly své matematické závity. Přejeme jim 
hodně štěstí v dalších soutěžích a doufáme, že se 
této soutěže zúčastní i příští školní rok.

Učitelé matematiky 

Pravidelní hosté školy – předškoláci
Již před několika lety se stalo tradicí přivítat každý 
měsíc na naší škole budoucí prvňáčky. Je hezké 
pozorovat děti, které přišly z  mateřské školky 
do prostředí „opravdové“ školy a snaží se „zahrát 
si na školáky“. Zvykají si na prostředí, určitý režim, 
střídání zajímavých činností a  poznávají nové 
kamarády. Společně cvičíme, zpíváme, hrajeme 
hry, malujeme, vyrábíme, učíme se nové básničky 
a říkadla. Děti se snaží předvést co nejvíce svých 
dovedností. Rády ukazují, co vše již umí. A paní 
učitelky se na takové školáky velmi těší. 
Každé setkání si společně užíváme, během toho 
dubnového ve znamení jara jsme se naučili jarní 
říkanku, děti si poslechly pohádku O  princezně 
Sedmikrásce a  poznávaly jarní květiny. S  velkým 
elánem potom vyráběly barevného papírového 
šnečka. Hezké odpoledne jsme zakončili písnič-
kou. Pro naše předškoláky letos ještě chystáme dvě 
setkání. Už teď se děti těší, jak při poslední před-
školní dílničce budou společně hledat poklad. 
A co v něm bude? Necháme se překvapit.

Mgr. Eva Robková, Mgr. Jana Havlová
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„Logika poezie nijak nemůže utrpět řečí. Může 
od ní vše očekávat. Je zpěvem myšlenky. A hudba 
jí klečí u nohou.“ MAUROIS

Bylo prosluněné podzimní odpoledne, seděla 
jsem uprostřed haly a  zpívala s  kytarou lidové 
písničky, právě se konala oslava narozenin 
usměvavé dívenky... Aniž bych ovšem tušila, že 
se nalézám v domě, kde žil velký učitel hudby, 
pan profesor Josef Židek.
Ony národní písně, ke kterým mám vřelý vztah, 
jsem poznávala především prostřednictvím 
pana učitele. K  povinným houslovým etudám 
a  přednesu jsem měla totiž pokaždé zahrát 
i  některou z  písní. Pokud u  nich byla i  slova, 
donutilo mne to naučit se je také zpívat. Tímto 
v nás, žácích, myslím záměrně, probouzel zájem 
o  lidovou poetiku. Vzpomínám si na  menší 
učebnu, kde na  mne čekal výhled na  park 
a „obecenstvo“, a  to velmi slavné, neboť busty 
Dvořáka, Foerstera, Smetany a Fibicha byly jeho 
tichými kolegy a společníky.
Narodil se 2. února 1920 v  Hrochově Týnci, 
do  hudební rodiny, jeho otec zde byl varhaní-
kem a kapelníkem. Vystudoval pražskou konzer-
vatoř u profesora B. A. Wiedermanna.

Jeho hudební záběr, nebo chcete-li akční rádius, 
byl nezvykle široký. Vedle toho, že se stal dvor-
ským varhaníkem, soukromě vyučoval hudbě, 
od roku 1940 působil jako ředitel kúru a v kos-
tele sv. Jana Křtitele vedl chrámový sbor.
Roku 1942 byl přizván jako druhý dirigent 
do pěveckého sboru Záboj, který patří k nejstar-
ším spolkům svého druhu v  České republice. 
Sbor se pod jeho vedením prezentoval i v cizině 
(Německu, Itálii, Francii). V roce 1987 byl Záboj 
oceněn jako jeden z nejlepších sborů na mezi-
národní přehlídce sborového zpěvu v Praze, kde 
profesor Židek dostal také cenu za dirigování.
Současně svou taktovkou řídil i dvorský symfo-
nický orchestr Dvořák, který uváděl na koncer-
tech náročný repertoár a vytvářel tak Záboji har-
monický protipól hudbou instrumentální.
Jako violoncellista působil ve smyčcovém kvar-
tetu spolu s dalšími pedagogy z umělecké školy. 
Dokonce se traduje historka, že měl tak obsáhlý 
notový archiv, že když do města zavítalo na turné 
pražské kvarteto, pan Židek neváhal ani minutu 
a běžel hudebníkům obstarat party, které slavní 
hudebníci v chvatu zapomněli doma.
Byl člověkem, který dlouhodobě ovlivnil pozi-
tivně kulturní dění v  kraji, domnívám se, že 

vychoval řadu hudebníků a  rozjel vlnu, která 
jede dodnes. Za  svůj život se musel potýkat 
s  různými okolnostmi a  vlivy, které kulturu 
omezovaly či utlumovaly. Jeho charakter však 
nezlomily, statečně a  s  grácií šel osobitou ces-
tou a  předával své zkušenosti a  znalosti nejen 
z hudby, ale i poetiky a estetiky. 
Když v roce 2006 zemřel, rozloučit se s ním ten-
krát přišla široká veřejnost, Záboj také nemohl 
chybět. Proto jsem velmi ráda, že právě po panu 
profesorovi byla v  našem městě pojmenována 
jedna z ulic.    
V letošním květnu uplyne desáté výročí od jeho 
úmrtí. Na  tradičním jarním koncertu Záboj 
vzpomene na  svého dlouholetého sbormistra.  
Program nabídne hudbu, kterou měl rád, s ryze 
českými kořeny, muziku, která vychází právě 
z lidové poezie. 
Vedle této připomínky připravuje římskokatolická 
farnost a  Záboj i  vzpomínkový večer, který se 
koná v pátek 27. května od 18:00 hod. v kostele 
sv. Jana Křtitele. Během večera bude slouženo  
requiem za  prof.  Židka s  doprovodem „jeho“ 
Záboje, zazní vzpomínky pamětníků, doplněné 
expozicí fotografií a  instalací pamětní desky.

Dita Jarošová, DiS.

Josef Židek zanechal stopu v královédvorské kultuře

Je to až neuvěřitelné, jak ten čas letí! Taneční sou-
těž Dvorská Jednička slavila letos již dvanácté 
narozeniny. A nutno dodat, že na popularitě ani 
návštěvnosti ji to tedy rozhodně neubralo.
Do Hankova domu se sjely děti z různých koutů 
České republiky, aby zde během druhého dub-
nového víkendu poměřily síly v  tanečních for-
macích i  sólových choreografiích.  Vystoupení 
zhlédlo i letos přes 1000 diváků.
Odborná porota hodnotila vystoupení 
od  nejmenších až po  téměř dospělé tanečníky 
a  soutěžilo se opět v  různých formách tance. 
Sobotní dopoledne patřilo orientálním tanečni-
cím, odpoledne se představily týmy mažoretek 
a  cheerleaders. Neděle byla ve  znamení taneč-
ních stylů street dance, hip hop, disco dance, 
show a dalších. Výkony některých týmů mnohdy 
dosahovaly profesionální úrovně a  porota roz-
hodně neměla ani letos lehkou úlohu.
Bojovat o  stupně vítězů přijely jak skupiny 
z nedalekého okolí, tak i ze vzdálenějších koutů  
republiky. Ze Dvora Králové nad Labem se sou-
těže zúčastnilo hned několik skupin, které se 

také mohou pochlubit výborným umístěním. 
V  orientálních tancích zejména skupina Malika 
a  sólistky ze ZŠ 5. května, v  mažoretkovém 
vystoupení pak dua Kristýna Rindová s  Janou 
Kejdařovou a  Eliška Týfová s  Nikolou Nosko-
vou, které reprezentovaly pořádající organizaci 
– DDM Jednička. V  nedělních formách vybojo-
vala několik pěkných umístění královédvorská 
skupina Attitude a dařilo se také dětem z taneč-
ního kroužku MŠ a  ZŠ v  Bílé Třemešné. Pěkné 
vystoupení předvedly i  nejmenší Mažoretky 

Taneční soutěž Dvorská Jednička 2016

Dne 18. března se v  Hankově domě uskuteč-
nila schůze královédvorské organizace Svazu 
postižených civilizačními chorobami, na  níž se 
hodnotila činnost v roce 2015. Za MěÚ Dvůr Krá-
lové nad Labem se zúčastnila vedoucí odboru 
školství, kultury a  sociálních věcí Bc.  Kateřina 
Pištorová, která obdržela od  naší organizace 
srdce pro civilky a Pamětní list k 25. výročí vzniku 
svazu. Tak jsme poděkovali za  její dlouholetou 
spolupráci. Ocenění převzali také Zdeněk Mül-
ler, zakládající člen svazu, a  Stanislava Lokven-
cová za vzorné vedení cvičení.
Musíme se pochlubit svými loňskými aktivi-
tami. V  prvé řadě je to pořádání každoročního 
rekondičního pobytu v  Sola fide v  Janských 
Lázních. Pod vedením Věry Hamplové, Aleny 

Jahnátkové a Marcely Žlabové zde 25 členů celý 
týden cvičilo a  procházelo se po  horách. Dále 
sem patří rekondiční pobyty pořádané OV svazu 
pro Dia v  Bělči (30. srpna až 5. září, 10 členů)  
a 4. až 11. listopadu v Janských Lázních (20 členů). 
Akce „Rozchodíme civilky“ získala u  našich 
členů značnou oblibu. Posuďte sami podle 
výčtu vycházek: Ferdinandov, Lipnice, Miletín, 
Průhonický park, Kuks, Schulzovy sady, podle 
Labe, Safari a  opět Lipnice. Tolik kilometrů ne-
ujdou za rok ani mnozí zdraví lidé. Dále se cvičí 
v knihovně Slavoj každý čtvrtek dopoledne pod 
vedením Stanislavy Lokvencové. Zároveň se ten 
samý den jezdí plavat do  Hořic, což má na  sta-
rosti Alena Jahnátková. Plavání a cvičení se neko-
nají jen o prázdninách a vánočních svátcích.

Pro své členy máme připravené vstupenky 
na  divadelní představení v  Hankově domě 
v  předplatném. Zúčastnili jsme se také tradič-
ního Dne seniorů (35 členů). V průběhu roku se 
uskutečnily dva výlety: 20. května do Průhonic, 
bohužel celý den pršelo, a  29. září na  zámek 
Nové Hrady. Tradičně v  Lipnici „U  Antonína“ 
se konají za  rok dvě přátelská posezení. Loni 
to bylo 16. dubna a  22. listopadu spojené se 
slavnostním předáváním Pamětních listů s mís-
tostarostou Ing. Sedláčkem a ředitelkou Centra 
služeb SPCCH Bc. Šamalovou. 
Závěrem chci poděkovat Jitce Šmelhausové, 
místopředsedkyni ZO, za její neocenitelné služby 
pro naši organizaci a popřát jí brzké uzdravení.

Miloslav Tykal, předseda ZO SPCCH Dvůr Králové n. L.

Tweety, TS Crush z Nemojova nebo street dan-
cová skupina DK Group z  Jedničky. A  přestože 
jejich formace nedosáhla „na bednu“, bylo jejich 
vystoupení působivé a my jim přejeme mnoho 
úspěchů v  dalších soutěžích. Všem moc a  moc 
gratulujeme!
Nemohu samozřejmě zapomenout na  podě-
kování těm, bez kterých by nebylo možné akci, 
jakou Dvorská Jednička je, zorganizovat. Moc 
děkujeme všem pomocníkům, kteří obětovali 
svůj volný čas a  pomáhali jak s  přípravou, tak 
se samotnou organizací soutěže. Za  podporu 
a  věcné ceny pro sólová vystoupení patří naše 
díky městu Dvůr Králové nad Labem. Také si 
velmi vážíme pomoci Gymnázia Dvůr Králové 
nad Labem, které poskytlo zázemí pro sou-
těžící, a  ZOO Dvůr Králové děkujeme za  slevu 
na vstupném, kterou poskytla pro taneční kolek-
tivy. Za  finanční podporu děkujeme Minister-
stvu kultury a Královéhradeckému kraji. 
Všem tanečníkům přejeme mnoho úspěchů 
i na dalších soutěžích a se všemi, kteří se chys-
tají na příští ročník Dvorské Jedničky, se těšíme 
na viděnou!

Sylvie Černotová 
DDM Jednička

Královédvorská organizace SPCCH hodnotila činnost v loňském roce
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Sportovní areál Tramvaj zahájil 
letní sezonu

Sportovní areál u  Tramvaje má za  sebou 
první rok pod správou tenisového klubu. 
Jak jsme avizovali na začátku loňského pro-
vozu, po  ukončení letní sezony jsme pro-
vedli finanční analýzu nákladů a  výnosů. 
Zvýšené finanční prostředky vynaložené 
na opravy a údržbu byly vyšší než poplatky  
vybrané za  pronájem sportovišť. Náv-
štěvnost areálu, resp. využití sportovišť, 
neodpovídala úplně našim představám. 
I  přes zvýšené náklady došlo k  mírnému 
navýšení poplatků pouze u volejbalového 
a plážového kurtu. 
Asi největší novinkou pro letošní rok je 
vybudování studny na  závlahu obou 
antukových kurtů, což je pro jejich kvalitu 
zcela zásadní a  přispěje k  dalšímu zkvalit-
nění povrchu hřišť. Náklady hradil majitel 
pozemku. Letos proběhla i  organizovaná 
brigáda, při které byl proveden úklid 
celého areálu a  připraveny kurty na  letní 
provoz.
Informace o  sportovním areálu Tram-
vaj a  poplatcích najdete na  interne-
tových stránkách tenisového klubu  
www.tcdvurkralove.cz nebo u  správce are-
álu pana Kňourka na tel.: 602 248 495. 
Věřím, že se využití sportovišť zvýší 
a budou sloužit všem občanům Dvora Krá-
lové nad Labem a okolí. 

Mgr. Michal Vágner
TC Dvůr Králové, z. s.

Kadeřníci opět zavítali do  
Dětské ozdravovny Království
Dne 29. března 2016 nás v  Dětské ozdra-
vovně Království opět navštívili studenti 
učebního oboru – kadeřník/kadeřnice ze 
Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře 
Králové nad Labem, spolu s paní Vejdělko-
vou, mistrovou odborného výcviku. 
„Naše děti“ uvítaly rady a  péči i  v  oblasti 
kosmetiky od  profesně zdatných mladých 
lidí, protože i děti u nás dbají o svůj vzhled 
a  vizáž. Studenti se v  rámci své praktické 
výuky postarali dětem o úpravu stávajících 
vlasů i  zcela nové účesy. Paní mistrová, 
spolu se svými svěřenci (nejsou to zdaleka 
jen dívky), navštěvují děti umístěné v Zaří-
zení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
pravidelně. Pokaždé jsou netrpělivě oče-
káváni a  výsledek vykouzlí radost nejen 
na  dětských tvářích. Pro mnohé z  dětí se 
jedná o  první zkušenost s  touto profesí, 
pro některé může být inspirací pro jejich 
budoucí profesní působení.
Velmi si vážíme spolupráce s touto střední 
školou, zejména s paní Vejdělkovou a paní 
Kittnarovou, u  nichž obdivujeme jejich 
trpělivost a  klidný přístup k  praktickému 
předávání informací studentům. Děku-
jeme a těšíme se na další spolupráci s vámi. 

Mgr. Zuzana Rückerová
vedoucí vychovatelka, Dětská ozdravovna Království

Každý rok vyhlašuje Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy soutěže základních umělec-
kých škol. V  letošním školním roce 2015/2016 
byly soutěžními disciplínami hudebního oboru 
hra na elektronické klávesové nástroje, komorní 
hra s převahou dechových nástrojů, hra na akor-
deon, soutěžní přehlídka pěveckých sborů 
a skladatelská soutěž. Okresní kola soutěží byla 
v tomto školním roce vynechána, a tak prvními 
soutěžními koly byla kola krajská.
ZUŠ v  Hostinném se rozhodla uspořádat ale-
spoň dobrovolnou okresní přehlídku, kde si 
soubory i jednotlivci mohli zahrát svůj soutěžní 
repertoár a  trochu i  okouknout své soupeře. 
Této přehlídky se za naši školu zúčastnil soubor 
zobcových fléten Flauti Dolci a Klarinetové trio.
V  březnu nadešel čas změřit své schopnosti 
s  kolegy z  ostatních ZUŠek v  našem kraji. Dne  
15. března v  Hospitalu Kuks soutěžily soubory 
zobcových fléten a  náš soubor Flauti Dolci 
ve složení D. Totka, A. Langfelnerová, P. Konrád 
a  M. Pecnová (na  snímku) pod vedením Vlasty 
Siřišťové nám přivezl velmi pěkné 3. místo.
Hned druhý den, tedy 16. března, žákyně Vla-
dimíry Matuškové Aneta Odrášková soutěžila 
v  ZUŠ Na  Střezině v  Hradci Králové ve  hře 
na  elektronické klávesové nástroje a  ve  své 

kategorii vybojovala výborné 2. místo.
V úterý 22. března Klarinetové trio (M. Petráček, 
T. Dederová, D. Hojný) pod vedením Tomáše 
Valtery přivezlo ze soutěžního klání v ZUŠ Police 
nad Metují 3. místo a  o  den později Žesťové 
kvarteto (V. Hynek a J. Záplata – trubky, K. Odráš-
ková a D. Pražák – lesní rohy) pod vedením Vla-
dimíry Matuškové vybojovalo vynikající 2. místo.
Účast v  těchto soutěžích znamená mnoho 
nácviku a  secvičování jak pro učitele, tak pro 
žáky. Je to intenzivní práce mnoha měsíců, 
za kterou patří dík nejen soutěžícím, ale i jejich 
učitelům, kteří se těchto soutěží dobrovolně 
účastní se svými vybranými žáky. 
Díky za reprezentaci naší školy.

Mgr. Ivana Černá 
ředitelka školy

Naše ZUŠka se v kraji mezi ostatními neztratí

Děti ze včelařského kroužku Včeličky z Jedničky 
fungující pod DDM Jednička ve  Dvoře Krá-
lové nad Labem se v  sobotu 16. dubna vydaly 
do základní školy v Dubenci, aby si zde poměřily 
síly s dalšími mladými včelaříky z celého kraje. 
Včelařský kroužek v  Dubenci byl totiž letošním 
organizátorem oblastního kola soutěže Zlatá 
včela, jež je určena pro žáky základních škol, 
kteří navštěvují včelařský kroužek. Ověřuje jak 
teoretické znalosti ze života včel, tak praktické 
dovednosti, jež musí ovládat každý správný vče-
lař. Včelaříci nejdříve napsali vědomostní test 
o 30 otázkách a poté se rozmístili na jednotlivá 
stanoviště, na nichž poznávali medonosné rost-
liny, včelařské pomůcky a  části těla včely zvět-
šené pod mikroskopem. Čekal je také praktický 
úkol. Ale jestli čekáte, že děti pracovaly přímo 
v úle, tak vás musím zklamat. Z důvodu hladkého 
průběhu celé soutěže organizátoři místo živých 
včel použili na  praktický úkol jen fotorámky, 
které jsou však opravdu přesnou maketou sku-
tečných plástů. Jediný rozdíl je, že od těchto vče-
liček malé včelaře žihadlo nečekalo. 
Po této soutěžní části následovala krátká pauza 
na  oběd a  poté už tak očekáváné vyhlášení 
výsledků. Pro Včeličky z  Jedničky byl tento 
okamžik velmi radostný, jelikož si do DDM Jed-
nička odvezly hned čtyři drahé kovy! V  mladší 
kategorii Anežka Šebková získala 1. místo, 
Natálie Paříková 3. místo a Sára Libuše Rezková  

8. místo z 19 soutěžících. Starší kategorii ovládla 
Eliška Šebková a zajistila si tak postup do celo-
republikového kola této soutěže, která se usku-
teční od  20. do  22. května ve  včelařském uči-
lišti v  Nasavrkách. Na  3. místě se umístil David 
Hrdina a Jaroslav Novák se podělil o 8.–9. místo, 
také z celkově 19 soutěžících. 
Odpoledne děti čekala návštěva královédvorské 
zoo, kde měly možnost nakrmit žirafy a  pohla-
dit si nosorožce a čekalo je i zajímavé povídaní 
o  krmení a  výživě zvířat. Chtěla bych poděko-
vat pracovníkům zoo, kteří včelaříky obohatili 
o úžasné a nezapomenutelné zážitky. Velký dík 
patří také Ladislavu Provazníkovi, který byl hlav-
ním organizátorem celého oblastního kola. 

Veronika Šebková
vedoucí včelařského kroužku Včeličky z Jedničky

Včeličky z Jedničky opět bodovaly

Spolek „Braunův Betlém“ instaloval tabule 
doplňující naučnou stezku v Novém lese, které 
pomohou návštěvníkům novodobé Křížové 
cesty 21. století se dobře zorientovat a neblou-
dit hledáním cesty k Betlému. Jedná se o ozna-
čení bývalé cesty od  kaple Nalezení sv. Kříže 
ke  kapli Povýšení sv. Kříže u  Betléma dlouhé  
0,7 km a  stezku označenou mezi místem, 

kde stála kaple Nalezení sv. Kříže, a  fontánou 
v bývalé zelinářské zahrádce dlouhou 0,5 km. 
Jedná se vůbec o  první naučné označení této 
bývalé cesty v  Novém lese. Místo bývalé kaple 
Nalezení sv. Kříže je označené a  u  cedule se 
nachází zbytky základů kaple.

Leoš Pryšinger 
předseda spolku „Braunův Betlém“

Označená stezka v Novém lese hraběte F. A. Šporka
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Stomatologická pohotovost 
květen 2016
1. 5.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 
1105, Dvůr Králové nad Labem,  
tel.: 499 321 028.
7. a  8. 5.: MUDr.  Jiří Záplata, zub. 
ord. č. p.  42, Choustníkovo Hradiště,  
tel.: 499 392 811.
14. a  15. 5.: MUDr.  Gustav Hrabý, Füg-
nerova 519, Dvůr Králové nad Labem,  
tel.: 499 320 795.
21. a  22. 5.: MUDr.  Věra Hrabyová, Füg-
nerova 519, Dvůr Králové nad Labem,  
tel.: 499 320 795.
28. a  29. 5.: MUDr.  Jana Kacetlová, Roo-
seveltova 474, Dvůr Králové nad Labem,  
tel.: 499 320 495.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Další šance, z. s., informuje 
Také letos došlo 
k  přijetí několika 
opuštěných bez-
prizorních koček, 
které se k  nám 
naštěstí dostaly 
ještě v  době, kdy 
bylo možné je zachránit. Důvodem jejich 
vážného zdravotního stavu bylo s  největší 
pravděpodobností podávání tzv. antikon-
cepčních preparátů. Bohužel, přes veškerá 
varování veterinářů se lidé stále dožadují 
zakoupení těchto léků. Jednoduché podání 
tablety je sice pro majitele koček lákavé, 
ale často spojené se vznikem nádorového 
bujení, hnisavého zánětu pyometry a v pří-
padě pozdního podání (po zabřeznutí) končí 
úhynem zvířete. Problém vysoké populace 
nechtěných koček přitom lze vyřešit kastrací 
za dostupnou cenu, např. v ordinaci Daktari-
vet MVDr. Taslerové a MVDr. Kajerové přímo 
ve  Dvoře Králové nad Labem. Útulky pro 
kočky jsou zaplněné nechtěnými zvířaty 
jen díky lidské bezohlednosti a  nezodpo-
vědnosti. Proto věříme ve  zdravý rozum 
lidí, ke kterým se tyto informace nedostaly 
a jimž na osudu jejich zvířat záleží.
Depozit se sídlem ve  Dvoře Králové nad 
Labem uvítá jakoukoliv pomoc ve  smyslu 
dobrovolnicví – dočasný azyl pro opuštěné 
kočky, materiální dar (krmivo nebo ste-
livo), finanční příspěvek na veterinární péči  
(č. transparentního účtu 240010343/2010, 
VS 248, poskytujeme darovací smlouvy). 
Vážíme si každé, i malé pomoci, kterou při-
spějete některé opuštěné kočce k uzdravení 
a  nalezení nového domova. Zároveň upo-
zorňujeme nálezce koťat a koček, že vzhle-
dem k  omezeným finančním a  kapacitním 
možnostem nemůžeme pomoci všem.

Beatriz Motalová, předsedkyně Další šance, z. s.

S  jarem přibývá lidí, kteří se zastaví a  vezmou 
opuštěného psa na procházku – moc za to děku-
jeme. A zveme také další k toulkám po Hrubých 
lukách s  některým z  našich svěřenců. Aktuální 
otevírací dobu (rozšířenou i o víkendy) najdete 
na stránkách www.utulek-dknl.estranky.cz.
Dnes představuji samé černé psy čekající 
na světlé zítřky:

Arnošt – psí 
senior, který 
má rád svůj 
klid. Zároveň je 
třeba mu podá-
vat podpůrné 
prostředky pro  
lepší funkci ledvin a  jater. Podzim svého života 
by si proto zasloužil prožít na křesílku u klidných 
lidí.

Ben – Asi sed-
miletý pes, který 
umí být klidným 
s p o l e č n í k e m 
na  zahradě, ale 
také celkem 
aktivním parťá-
kem venku 
na  procházce. 
K lidem je hodný, na ostatní psy však doráží.

Punťa – je to 
malý kříženec, 
pejsek zpočátku 
méně důvěřivý, 
ale ke  známým 
lidem hodný 
a nežný. Je bez-
konfliktní i ke psům.

Rex – mladý pes 
trochu nervoz-
nější povahy. 
Má rád volný 
pohyb, kontakt 
s lidmi a prospí-
vat bude v klid-
nějším prostředí 
s aktivními páníčky.

Honzík – jedná 
se o  mladého 
a  velmi tem-
peramentního 
psa s  přátel-
skou povahou 
k lidem. 

Daniela Hoblová
Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Psi umístění v královédvorském útulku

Skautské středisko hlásí
První jarní výprava  
3. oddílu vlčat se konala 
2. dubna do  planetária 
a  na  planetární stezku 
v  Hradci Králové. Vlčata 
prošla naučnou plane-
tární stezkou – modelem 
galaxie, kde jsou jednot-
livá stanoviště s  popisy 
planet, měsíců, komet  
rozmístěna v měřítku 1:1 000 000 000 vůči sku-
tečnosti. V planetáriu si prohlédla stálou výstavu 
o  vesmíru a  zúčastnila se programu 
hvězdná obloha s ukázkou souhvězdí.
Posádka 5. oddílu vodáckého započala 
již 1. dubna otevřením řeky Labe svou 
vodáckou činnost, a tak se až do pod-
zimu budou zdokonalovat ve  svým 
vodáckých dovednostech na  Labi nad 
Pušovým splavem.
Koncem března se skauti a  skautky 
2. oddílu vodáckého z  Mostku vydali 
na  výpravu do  Teplických skal, kde si 
ještě užili poslední zbytky sněhu. Z Tep-
lic nad Metují se vyškrábali Teplickým 

skalním městem po  klouzajících stezkách až 
na  nejvyšší bod Adršpašsko-teplických skal, 
na  vrchol Čáp, na  rozhlednu. Odtud se přes 
Jiráskovy skály, kde shlédli okolí z  vyhlídky 
na  zřícenině hradu Skály, vrátili zpět do  Teplic 
nad Metují. Skautští vodáci z Mostku také přidali 
ke  své flotile – jedné kanoi, jedné plachetnici 
Optimist, novou druhou pramici.
Nejmenší skauti, tedy od  6 měsíců do  4 let, 
s  rodiči navštívili Aquacentrum v  Rychnově 
a také zemědělskou farmu v Pilníkově.

Ing. Martin Stránský


