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Upozornění na uzavření 
registru řidičů
Upozorňujeme občany, že v  úterý 

25. dubna 2017 bude z  technických 

důvodů uzavřeno pracoviště registru 

řidičů a řidičských průkazů v hlavní budově 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 

na  náměstí T. G. Masaryka. Děkujeme 

za pochopení.

(mik)

Město opět přispěje na zajištění 
lékařské pohotovosti pro děti
Stejně jako v předchozích letech, i letos 

město Dvůr Králové nad Labem přispěje 

na zajištění provozu dětské lékařské služby 

první pomoci v Městské nemocnici, a. s., 

ve Dvoře Králové nad Labem. Zastupitelé 

města na svém zasedání 16. března 2017 

schválili poskytnutí vyrovnávací platby ve 

výši 200 tisíc Kč. Lékařská pohotovost pro 

děti tak bude v královédvorské nemocnici 

zajištěna o sobotách, nedělích a během 

státních svátků od 8:00 do 20:00 hod.

(mik)

Prohlédněte si facebookový 
profi l městského informačního 
centra
Městské informační centrum Dvůr Krá-

lové nad Labem má na internetové adrese 

www.facebook.com/infodvur/ svůj vlastní 

facebookový profi l. Najít na  něm můžete 

novinky a zajímavosti z činnosti informač-

ního centra, pozvánky na akce z kalendáře 

akcí nebo prezentaci města na  veletrzích 

cestovního ruchu.

Bc. Milena Rejlová, DiS.

manažerka propagace a cestovního ruchu 

facebook.com/
mestodknl

Vedení města znovu otevřelo 
možnost stavby vlastní ČOV 
Vedení města se vrátilo k  projektu výstavby nové 

čistírny odpadních vod (ČOV) ve  Dvoře Králové 

nad Labem. Přestože starosta Jan Jarolím i nadále 

jedná se zástupci současných majitelů čističky, 

respektive s  jejím provozovatelem, připravované 

dotační tituly možnost výstavby vlastní ČOV znovu 

otevírají. I proto byla rozpočtovým opatřením č. 1 

na rok 2017, které schvalovali zastupitelé ve čtvr-

tek 16. března 2017, přesunuta částka 150 tisíc Kč 

na  zpracování studie, která bude podkladem pro 

revizi stávajícího projektu.

Spory s vlastníkem čističky o výši úhrady za čiš-

tění vody se táhnou již od  roku 2005 a  město 

stále čeká na rozhodnutí odvolacího soudu. Stále 

platí, že situaci lze, pokud nedojde k  dohodě, 

řešit několika způsoby: odkoupením stávající 

ČOV od  současného majitele, společnosti EVO-

RADO IMPORT, a. s., dále stavbou nové čističky 

nebo společnou domluvou s provozovatelem 

ČOV, společností LITAVE, s. r. o., na ceně za čištění 

vody jak z let minulých, tak do budoucnosti.

Právě o variantě stavby nové ČOV se uvažovalo 

již před několika lety. Nejblíže bylo k  realizaci 

v roce 2015, jenže tehdy výběr zhotovitele zasta-

vilo předběžné opatření Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, k němuž společnost Met-

rostav podala „Návrh na  přezkoumání úkonů 

zadavatele veřejné zakázky“, a  veřejná zakázka 

byla nakonec zrušena. 

A  objevila se další rizika, která by případnou 

stavbu provázela – dodržení původního ter-

mínu výstavby, nejasnosti ohledně přívodu 

elektřiny, obtížná doprava materiálu a  kompo-

nentů ke stavbě přes stávající pozemky Martina 

Antonína nebo konečná domluva se společností 

JUTA, a. s., týkající se kompenzací v podobě pro-

tihlukové stěny a přemístění hřiště pro softball 

a další. Navíc současný majitel čističky se tehdy 

odvolal proti stavebnímu povolení.

Vedení města se nyní rozhodlo realizovat studii, 

která by řešila problematické oblasti výstavby, 

např. jinou přístupovou cestu k  budoucí ČOV. 

Po  dokončení bude studie předložena zastupi-

telům města, následně dojde k revizi původního 

projektu a  začátkem roku 2018 by mohla být 

podána žádost o dotaci na výstavbu vlastní ČOV 

v souladu s dotačními možnostmi.

K problematice ČOV se na zasedání vrátili zastupi-

telé ještě jednou. Hlasovali o požadavku konzul-

tanta z vodohospodářského oboru Petra Hlavínka 

jako spolupracující osoby znaleckého ústavu RSM 

TACOMA, a. s., které určil soud a na nichž se shodlo 

město Dvůr Králové nad Labem i majitel ČOV. Petr 

Hlavínek by se měl spolupodílet na  vypracování 

revizního posudku na  zjištění ceny za  čištění 

odpadních vod v období od  29. června 2005 

do konce roku 2013. Jeho požadavek na odměnu 

za  zpracování odborné expertizy ve  sporech 

se společností EVORADO IMPORT, a. s., ve  výši

970 tisíc Kč bez DPH zastupitelé města schválili.  

Miroslava Kameníková

Radní po 300 letech znovu prodali Nový les

V neděli 26. února 2017 si ve Dvoře Králové nad Labem připomněli výročí 300 let od prodeje Nového lesa, kde později vznikl 

známý Braunův Betlém, hraběti F. A. Šporkovi. Při té příležitosti uspořádal Spolek Braunův Betlém za velkého zájmu veřej-

nosti hranou rekonstrukci této historické události, kdy dvorští radní slavnostně podepsali smlouvu o prodeji v Konšelském 

sále Staré radnice. Více informací si přečtete v článku na straně 15.  Foto: Miroslav Podhrázský
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Stavbaři rekonstruují 
komunikaci v Soukupově ulici
Až do  pátku 7. dubna 2017 bude pro 

dopravu zcela uzavřena Soukupova ulice 

v  Podharti. Pracovníci společností M-Sil-

nice, a. s., a ROR-stav, s. r. o., zde totiž rekon-

struují komunikaci, na  níž bude položen 

nový asfaltový kryt vozovky. 

(mik)

Petra Zivrová nahradí v Asociaci 
měst pro cyklisty Jana Béma
Novým zástupcem Dvora Králové nad 

Labem v Asociaci měst pro cyklisty se stala 

Petra Zivrová, vedoucí oddělení kultury, 

sportu a  cestovního ruchu na  Městském 

úřadě Dvůr Králové nad Labem. Nahradila 

tak zastupitele Jana Béma, který na  tuto 

funkci rezignoval. O  delegování Petry Zi-

vrové rozhodli zastupitelé města na  svém 

zasedání 16. března 2017.  

Dvůr Králové nad Labem je členem zájmo-

vého sdružení Asociace měst pro cyklisty 

od roku 2013. Jedná se o celostátní, dobro-

volnou, nepolitickou a nevládní organizaci, 

založenou jako zájmové sdružení práv-

nických osob. Členy Asociace jsou obce, 

města, svazky a neziskové organizace.

(mik)

Město nabízí k pronájmu 
prostory sloužící podnikání
Odbor ekonomiky a majetku města zveřej-

nil nabídku na  pronájem prostorů slouží-

cích podnikání. 

• prostor sloužící podnikání č. 1 v  čp. 

40 na  náměstí T. G. Masaryka, výměra

47,72 m2 v 2. nadzemním podlaží, mini-

mální cena 600 Kč/m2/rok;

• prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2955 

v  ulici Štefánikova, výměra 33,52 m2 

v  1. nadzemním podlaží, minimální 

cena 400 Kč/m2/rok;

• prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2954 

v  ulici Štefánikova, výměra 21,52 m2 

v  1. nadzemním podlaží, minimální 

cena 400 Kč/m2/rok;

• prostor sloužící podnikání č. 3 v  čp. 

400 v  ulici Švehlova, výměra 23,20 m2 

v  1. nadzemním podlaží, minimální 

cena 800 Kč/m2/rok.

Další informace poskytne Jaroslava Hilt-

scherová, tel.: 499  318  116, a  najdete je 

také na úřední desce a na stránkách města 

www.mudk.cz.

Jaroslava Hiltscherová, OEMM

Zastupitelé města na  svém zasedání ve  čtvrtek 

16. března 2017 hovořili o projektu výstavby ope-

račních sálů v Městské nemocnici, a. s., Dvůr Krá-

lové nad Labem. Nemocnice je součástí Zdravot-

nického holdingu Královéhradeckého kraje (dále 

ZH KHK)  a v uplynulém roce začala v jejím areálu 

výstavba nových biochemických laboratoří. 

Realizaci projektu za  35 mil. Kč se podařilo 

dosáhnout díky významné pomoci a fi nančního 

přispění senátora Ing.  Jiřího Hlavatého, jehož 

společnost JUTA na stavbu přispěla 10 mil. Kč. 

Vedení Královéhradeckého kraje a  ZH KHK 

v  současné době zvažuje variantu dostavby 

operačních sálů v podlaží nad novými laborato-

řemi v  areálu Městské nemocnice Dvůr Králové 

nad Labem. Právě tento záměr podpořili zastu-

pitelé města, kteří ze strany kraje požadují nejen 

dokončení výstavby operačních sálů v  podobě 

hrubé stavby ještě v roce 2017, ale také zachování 

minimálně stávajícího rozsahu poskytované péče 

v královédvorské městské nemocnici pro občany 

města a spádové oblasti ORP. Městská nemocnice 

Dvůr Králové nad Labem v současné době posky-

tuje péči na  následujících odděleních: interní, 

chirurgie, klinická biochemie a  hematologie, 

urologie, následná péče, radiodiagnostika a gast-

roenterologie. V případě urologie se jedná o péči 

ve spádové oblasti pro 135 tisíc obyvatel, u oborů 

interny a chirurgie pro zhruba 35 tisíc obyvatel. 

Zastupitelé zároveň vedením budoucích jednání 

s Královéhradeckým krajem, ZH KHK a s dalšími 

zainteresovanými subjekty pověřili zastupitele 

a radního MUDr. Libora Senetu, který v městské 

nemocnici pracuje, působí jako ombudsman 

ZH KHK a  je také členem Zdravotního výboru 

zastupitelstva kraje. „Je jen škoda, že zastupitelé 

nebyli zcela jednotní, a v tomto pro naši nemoc-

nici důležitém bodě několik zastupitelů návrh 

nepodpořilo. Je ale jejich plným právem vyjádřit 

jiný názor,“ uvedl k hlasování MUDr. Libor Seneta.

Miroslava Kameníková

Vrátí se Braunův Betlém do majetku města?
Jedním z  bodů na  programu 

zasedání zastupitelstva, které 

se uskutečnilo ve  čtvrtek 

16. března 2017 v  sále Han-

kova domu, byla také diskuse 

na téma navrácení národní kul-

turní památky Betlém v Novém 

lese u  Kuksu, známé spíše jako 

Braunův Betlém, do  majetku 

města Dvůr Králové nad Labem.

Zastupitelé totiž 20. února 

2017 obdrželi otevřený dopis 

od  Leoše Pryšingera, před-

sedy Spolku Braunův Betlém, v  němž vyzval 

starostu a zastupitele, aby požádali stát o navrá-

cení sochařského klenotu z  období baroka 

do  vlastnictví města. Podle názoru spolku je 

totiž záchrana památky, na  jejímž stavu se 

nepříznivě podepisuje zub času, počasí i  pří-

roda, možná jedině, vzejde-li zájem k záchraně 

od místních politiků, památkářů, spolků a široké 

veřejnosti. Zároveň spolek chce, aby bylo co 

nejdříve zažádáno o zařazení Braunova Betléma 

na seznam památek UNESCO. 

Leoš Pryšinger vysvětlil zastupitelům na  zase-

dání i další pohnutky, které ho vedly k myšlence 

navrátit památku, která je ve  vlastnictví státu, 

do  majetku městu a  popsal dosavadní snahy 

a  kroky, jež nejen spolek, ale i  řada odborníků 

již učinila pro záchranu Braunova Betléma. 

Svou pomoc s revitalizací památky a spolupráci 

zastupitelům nabídl také Josef Moravec, ředitel 

Střední průmyslové školy kamenické a  sochař-

ské v Hořicích. Ten mimo jiné popsal technolo-

gii, kterou má škola k dispozici pro vytvoření 3D 

skenů a replik.

Braunův Betlém spravuje nyní Národní památ-

kový ústav (NPÚ). Ten také nabídl spolku spolu-

práci na  ochraně a  regeneraci národní kulturní 

památky podle možností obou stran. 

Zastupitelé tak po  diskusi souhlasili s  prověře-

ním podmínek případného převzetí Betléma 

v  Novém lese u  Kuksu do  majetku města Dvůr 

Králové nad Labem a uložili vedení města vyzvat 

NPÚ k přípravě projektu na revitalizaci Braunova 

Betléma.

Miroslava Kameníková

Podpora pro záměr výstavby operačních sálů v městské nemocnici 
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Dvůr Králové nad Labem se 
prezentoval na veletrzích 
cestovního ruchu i v Polsku

Zástupci města Dvůr Králové nad Labem 

se v průběhu března zúčastnili tří veletrhů 

cestovního ruchu. První se konal ve dnech 

3.–5. března v Ostravě na výstavišti Černá 

louka a  nesl název Dovolená a  Region, 

Lázeňství. O  týden později se představili 

spolu s  ostatními zástupci Královských 

věnných měst v  Hradci Králové na  vele-

trhu Infotour & cykloturistika. Ve  stánku 

se společně s městem prezentovala i ZOO 

Dvůr Králové, pracovník zoo Tomáš Hajnyš 

s sebou přivezl agamu vousatou a užovku 

mandarínskou, které si návštěvníci mohli 

pohladit, pochovat nebo se s nimi vyfotit. 

Ve  dnech 17.–18. března se město pod 

záštitou Královéhradeckého kraje před-

stavilo na  veletrhu Euroregion Tour 2017 

v Jablonci nad Nisou. Zástupci Dvora Krá-

lové nad Labem prezentovali Královédvor-

sko i jeho okolí, regionální turistickou hru, 

ale také produkty místní čokoládovny 

Carla, s. r. o. Návštěvníci jednotlivých vele-

trhů se zajímali nejen o ZOO Dvůr Králové, 

ale také o  turistické a  přírodní atraktivity 

ve  městě i  jeho okolí. Mnozí se svěřili, že 

v  loňském roce město navštívili a  mají 

v  plánu se i  letos vrátit zpět. Jiné zase 

nalákala nabídka v  nových propagačních 

materiálech. Zájem turistů potvrdil, že 

Dvůr Králové nad Labem stále patří k oblí-

bené a  vyhledávané destinaci mezi rodi-

nami s dětmi i mezi seniory.

Díky členství ve  sdružení Podzvičinsko 

a ve  svazku Královských věnných měst 

se Dvůr Králové nad Labem prezentoval 

také na  veletrzích v  Praze, Brně a  polské 

Wroclawi.

 Bc. Milena Rejlová, DiS.

manažerka propagace a cestovního ruchu

Zveme na akci Ukliďme Česko
Město Dvůr Králové nad Labem, odbor 

životního prostředí, se ve spolupráci se 

základními školami a ZOO Dvůr Králové 

opět připojí k dobrovolnické akci „Ukliďme 

Česko“. Cílem je zlepšení životního pro-

středí a šíření osvěty k zodpovědnému 

vztahu k přírodě. Do projektu se každo-

ročně zapojuje tisíce dobrovolníků v rámci 

ČR. V úterý 25. dubna bude probíhat úklid 

odpadků a nelegálních skládek tentokrát 

v lokalitě 5. květen, u vlakového nádraží 

a podél Labe. Pokud byste se chtěli akce 

zúčastnit jako dobrovolníci, kontaktujte 

prosím do 21. dubna Městský úřad Dvůr 

Králové nad Labem, odbor ŽP (e-mail:

sirkova.eva@mudk.cz, tel.: 499 318 289 

nebo 499 318 274). Těšíme se na spolupráci.

Ing. Eva Šírková,  vedoucí odboru životního prostředí

Také v  letošním roce se město Dvůr Králové nad 

Labem rozhodlo podpořit dlouhodobou činnost 

sportovních oddílů na  území města a  pořádání 

sportovních akcí ve  městě, a  to celkovou částkou 

4,5 mil. Kč. 

Ve vyhlášeném dotačním programu bylo možné 

získat minimálně 3 tisíce a maximálně 50 tisíc Kč 

na pořádání jednotlivých akcí, dotace na činnost 

sportovních oddílů byla omezena pouze rám-

cem celkové výše v rozpočtu města. 

Sportovní komise Rady města Dvůr Králové 

nad Labem obdržela a  vyhodnotila 52 žádostí 

v  obou oblastech (na  činnost i  na  organizaci 

akcí), vyřazeny byly pouze dvě. Na  organizace 

sportovních akcí bylo rozděleno 228 tisíc Kč 

a na sportovní činnost 4,272 mil. Kč, což schválili 

buď radní, nebo zastupitelé města na zasedání 

ve čtvrtek 16. března 2017.

Seznam příjemců dotací i jejich výši najdete 

na  stránkách www.mudk.cz v  sekci Radnice / 

Zprávy z odborů / Odbor školství, kultury a soci-

álních věcí nebo v sekci Rozvoj.

Miroslava Kameníková

Na podporu tělovýchovy a sportu rozdělil 
Dvůr Králové nad Labem 4,5 mil. Kč 

V  pondělí 6. března 2017 se v  domě s  pečovatel-

skou službou v  Sadové sešli podporovatelé a  pří-

znivci benefi čního projektu Noc venku ke  společ-

nému zhodnocení uplynulých tří ročníků. 

Noc venku ve  Dvoře Králové nad Labem má 

za  sebou úspěšné tři ročníky. Bez spolupráce 

s  celou komunitou by projekt nikdy nemohl 

vzniknout. Proto ředitelka Pečovatelské služby 

Města Dvůr Králové nad Labem Marcela Hauke 

a  starosta města Jan Jarolím pozvali všechny 

partnery, členy organizačního týmu a  dobro-

volníky ke společnému setkání, aby mohli všem 

poděkovat za  jejich neuvěřitelnou podporu 

po celou dobu realizace projektu. Účastníci dále 

zhlédli krátký fi lm o  průběhu Noci venku 2016 

a rovněž měli možnost prohlédnout si připrave-

nou výstavu z  uplynulých ročníků Noci venku. 

Nechybělo ani drobné občerstvení. 

Noc venku je celorepubliková benefi ční akce 

na  podporu osob bez domova. V  roce 2016 se 

k  projektu připojilo 20 českých a  moravských 

měst. Více než dvanáctihodinového programu 

se v našem městě zúčastnilo na 300 účastníků, 

56 z  nich přespalo venku a  vybralo se 1 165 ks 

trvanlivých potravin. Na  projektu participovalo 

25 partnerů a  sponzorů a  více než dvě desítky 

dalších osob – organizátorů a  dobrovolníků. 

Všem patří obrovský dík za jejich neuvěřitelnou 

podporu a solidaritu! Děkujeme!

Na webových stánkách pečovatelské služby

www.psdvurkralove.cz v aktualitách najdete foto-

galerii ze setkání, dále odkaz na fotogalerie z Noci 

venku fotografů Jindřicha Hauke a Kateřiny Dvořá-

kové a také odkaz na sestřih průběhu Noci venku 

ve Dvoře Králové nad Labem 24. listopadu 2016.

Mgr. Marcela Hauke 

za organizátory akce Noc venku Dvůr Králové nad Labem

Foto: Mgr. Jindřich Hauke

Setkání partnerů Noci venku

Město Dvůr Králové nad Labem opět vypsalo výzvu 

k podání žádostí o účelové neinvestiční dotace pro 

poskytovatele sociálních služeb a dotační program 

na  podporu služeb souvisejících do  50 tisíc Kč. 

V rozpočtu města na rok 2017 byly vyčleněny částky 

1,14 mil. Kč na sociální služby a 220 tisíc Kč na služby 

související, které byly rozděleny mezi úspěšné žada-

tele. Poskytnutí fi nančních prostředků odsouhlasili 

radní a v případě žádostí nad 50 tisíc Kč zastupitelé 

města na svém zasedání 16. března 2017. 

„Cílem dotací je podpora, rozvoj a  zkvalitnění 

ucelené sítě registrovaných sociálních služeb 

především s  dlouhodobým charakterem čin-

nosti a s celoročním provozem pro seniory, děti 

a  mládež ohroženou společensky nežádoucími 

jevy, osoby se zdravotním postižením, osoby 

v  krizi a  rodiny s  dětmi,“ uvedla Kateřina Pišto-

rová, vedoucí odboru školství, kultury a  soci-

álních věcí na  MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 

Příjemci jsou poskytovatelé sociálních služeb 

zařazení do  Sítě veřejně podporovaných soci-

álních služeb v  Královéhradeckém kraji s  tím, 

že prioritu mají terénní služby lokálního cha-

rakteru. Minimální výše dotace na  službu je 

5 tisíc Kč, maximální 200 tisíc Kč. Maximální podíl 

dotace města na celkových nákladech činí 75 %. 

V případě oblasti služeb souvisejících se sociální 

oblastí je důležitá podpora organizací, které 

v  rámci dobrovolnické činnosti sdružují králo-

védvorské občany za účelem smysluplného trá-

vení volného času, podporují zdravý životní styl 

seniorů nebo osob se zdravotním omezením 

či postižením, rodin s  dětmi. Výše dotace byla 

v  tomto případě stanovena minimálně 3 tisíce 

Kč, maximálně 50 tisíc Kč s  tím, že maximální 

podíl města na celkových nákladech činí 75 %. 

Seznam příjemců dotací i jejich výši najdete 

na  stránkách www.mudk.cz v  sekci Radnice/  

Zprávy z  odborů / Odbor školství, kultury 

a sociálních věcí nebo v sekci Rozvoj.

Miroslava Kameníková

Město rozdělilo na dotacích v sociální 
oblasti téměř 1,4 mil. korun 
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – únor 2017
Druh zásahu únor 2017 

BESIP přestupky  136

Dopravní nehody  1

Veřejný pořádek (přestupek) 14

Součinnost s PČR, MěÚ,... 22

OZV o volném pohybu psů  5

Občanské soužití (přestupek)  9

Majetek (přestupek) 9

Ztráty a nálezy  5 

Trestný čin  0

Prevence (opatření a úkony) 17

Pomoc v nouzi  8  

Doručení písemnosti 3

Odchyt zvířete (opatření) 10

Stížnosti  12 

Celkem přestupků a trestných činů:  270 

 

Pokuty v blokovém řízení:  44

Na místě nezaplacených 

blokových pokut: 6

Předáno Policii ČR:  5 

Předáno na správní odbor MěÚ:  1 
Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Nenechte si ujít 18. Výtvarný 
salon Královských věnných měst
Jarní dny 

v  Královských 

v ě n n ý c h 

m ě s t e c h 

k a ž d o ro č n ě 

patří mladým 

u m ě l c ů m . 

Letošní již 18. výtvarný salon se uskuteční 

od 12. dubna do 14. května 2017 v před-

náškovém sále Centra Bohuslava Martinů 

v Poličce. Tématem pro rok 2017 jsou Sym-

boly měst. 

V  rámci výstavy se můžete těšit na  pest-

rou nabídku umělecké tvorby žáků ze ZUŠ 

Bohuslava Martinů Polička, ZUŠ R. A. Dvor-

ského Dvůr Králové nad Labem, ZUŠ Habr-

manova Hradec Králové, ZUŠ Střezina Hra-

dec Králové, ZUŠ Chrudim, ZUŠ F. A. Šporka 

Jaroměř, ZUŠ Mělník, ZUŠ Trutnov, ZUŠ 

Vysoké Mýto a ZUŠ Jana Maláta Nový Byd-

žov. Každá ze základních uměleckých škol 

vystaví tři svá nejlepší díla na  dané téma. 

Na vernisáži, která se koná 12. dubna 2017 

od 16:00 hod. v přednáškovém sále centra, 

vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Bohu-

slava Martinů Polička. 

Královská věnná města

Pozor na podvodné nabídky oprav, 
výměny okapů a podomní prodej
Městská policie Dvůr Králové nad Labem upo-

zorňuje občany na  nedávné případy nekalého 

jednání osob, které pod záminkou prove-

dení oprav a  výměny střešních okapů slídily 

po pozemcích královédvorských občanů a nabí-

zely provedení klempířských prací za  nepřimě-

řeně vysoké ceny.

Zatímco část této skupiny mužů hovořila s maji-

teli nemovitosti o opravách, jiní členové se ne-

oprávněně pohybovali po pozemku, manipulo-

vali se stávajícími okapovými žlaby, které také 

poškozovali, a  následně nabízeli jejich opravu 

či výměnu za  pokoutně vysoké ceny. Tohoto 

jednání se měly dopouštět osoby používající 

dodávkové vozidlo modré barvy s  bulharskou 

registrační značkou.

Pokud by se někdo z  občanů setkal s  tako-

výmto jednáním, prosíme, ať neprodleně kon-

taktuje městskou policii na  tel.: 603  237  858 

nebo Policii ČR na linku 158.

V  této souvislosti upozorňujeme také občany 

města, že se opět objevily případy podomního 

prodeje zboží a  poskytování služeb (např. pro-

dej a výměna zámkových vložek do dveří apod.). 

Na  území města Dvůr Králové nad Labem je 

však od  1. května 2013 tržním řádem zakázán 

pochůzkový a  podomní prodej. V  případě, že 

tuto aktivitu zaznamenáte, neváhejte se obrátit 

na strážníky městské policie nebo na pracovníky 

obecního živnostenského úřadu. Za  porušení 

tržního řádu totiž hrozí postih podle zvláštních 

právních předpisů.

Jan Skalický

Miroslava Kameníková

Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem 

na  svém zasedání ve  čtvrtek 16. března 2017 

schválili upravené verze obecně závazných vyhlá-

šek o  nočním klidu, která stanoví výjimečné pří-

pady, při nichž je doba nočního klidu zkrácena 

nebo zrušena, a  o  zákazu konzumace alkoho-

lických nápojů na  veřejném prostranství, která 

vymezuje plochy veřejného prostranství, kde je pití 

alkoholu zakázáno.

„Zastupitelé tyto vyhlášky schválili již v prosinci 

2016. K textu obou však mělo připomínky oddě-

lení dozoru Ministerstva vnitra Hradec Králové, 

proto byly zastupitelům předloženy upravené 

verze, v  nichž jsou připomínky zapracovány,“ 

uvedla Alena Petirová, vedoucí právního oddě-

lení Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

a dodala: „Ve vyhlášce o nočním klidu se změny 

týkají pouze defi nování akcí, při nichž je noční 

klid vymezen kratší dobou, než stanovuje zákon. 

Ve vyhlášce o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství se změny týkají 

vymezení veřejného prostranství, kde bude 

zákaz platit, a upřesnění prostor a akcí, na nichž 

bude možné alkohol požívat.“ 

K  výjimečným případům, kdy je doba nočního 

klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon, 

nebo žádnou, patří podle nové vyhlášky města 

č. 2/2017 např.: noc z  31. prosince na  1. ledna 

nebo konání tradičních veřejnosti přístupných 

akcí, jako jsou Královédvorský majáles, Králo-

védvorské hudební léto, festival Africa live či 

Den Lipnice.

Nové vyhlášky včetně těch stávajících platných 

najdou občané na  internetových stránkách 

města www.mudk.cz v sekci Město / Právní před-

pisy města / Vyhlášky.

Miroslava Kameníková

Zastupitelé schválili upravené verze vyhlášek o nočním 
klidu a o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti

Přestože mapový portál GIS města Dvůr Králové 

nad Labem dostal na počátku roku 2016 ocenění 

Zlatý erb v  krajském kole Královéhradeckého kraje 

v  kategorii „Nejlepší elektronická služba“, neusí-

náme na vavřínech a snažíme se portál posouvat 

blíž k „běžným“ uživatelům.

Již v září 2016 získal mapový portál města nový 

kabát. A změny se netýkaly pouze vzhledu, ale 

renovací prošel prakticky celý systém. Vše jsme 

ve spojení s hradeckou fi rmou T-mapy směřovali 

k tomu, aby portál pracoval rychleji, byl snadno 

ovladatelný, všechny funkce a  nástroje byly 

intuitivní i  pro méně zkušené uživatele a aby byl 

celý mapový portál tzv. nativní, což znamená, 

aby se s ním dalo pracovat i na mobilních zaříze-

ních, ať už na tabletech nebo na chytrých telefo-

nech. Právě kvůli tomu došlo ke změně vzhledu 

celého mapového portálu. 

Vše je rozděleno do takzvaných dlaždic tak, aby 

byly jednotlivé mapové projekty, ale i  nástroje 

v  nich, lehce volitelné na  obrazovce chytrého 

zařízení. V  praxi to znamená především to, že 

si přímo venku v  terénu můžete zjistit majitele 

parcely, na  které zrovna stojíte, zadat závadu 

na  městském majetku v  aplikaci Hlášení závad 

nebo si najít všechny turistické atraktivity v okolí 

místa, na kterém se právě nacházíte. 

A  to je jen malý zlomek toho, co mapový por-

tál města nabízí. Kromě velmi bohatého inter-

aktivního mapového projektu pro turisty, 

který od  jeho zrodu v  roce 2014 navštívily již 

desítky tisíc uživatelů, zde můžete prohlížet 

pasporty komunikací, zeleně, veřejného osvět-

lení a  památek nebo tematické mapy katastru 

nemovitostí, životního prostředí, dopravy a dal-

ších. Nechybí ani kvalitní podkladové mapy, ať 

už se jedná o  letecké snímky nebo například 

historické vojenské mapování. Některé pro-

jekty (např. základní mapa, turistická mapa, 

životní prostředí nebo krizové řízení) jsou také 

přímo provázány se službou Google Street View 

a o něco mladší službou Panorama z dílny fi rmy 

Seznam.cz. 

Mohl bych pokračovat dál, ale místo sáhodlou-

hého výčtu toho, co všechno mapový portál 

umí, vás raději zvu na  internetové stránky 

mapy.mudk.cz. Zde si můžete mapový por-

tál GIS města Dvůr Králové nad Labem pro-

hlédnout a také prakticky vyzkoušet. Odkaz 

naleznete i  na  webových stránkách města 

www.mudk.cz v sekci Město / Mapový portál GIS.

Mgr. Filip Kraus

správce GIS, odbor informatiky

Mapový portál GIS města je 
nově rychlejší a jednodušší 
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Technické služby informují MěVaK informuje 
odběratele

Kvůli vydatným dešťům a  tání 

sněhu hrozila městu Dvůr Krá-

lové nad Labem v noci ze středy 

22. na  čtvrtek 23. února 2017 

povodeň. Postupným regulová-

ním průtoku vody z přehrady Les 

Království, a  protože přestalo 

pršet, nakonec Labe zůstalo 

v  korytě a  voda ve  městě nena-

páchala výrazné škody.

Protože od  středy 22. února 

2017 zejména v  horských 

oblastech Krkonoš pršelo 

a  teploty vzduchu se pohybovaly výrazně nad 

nulou, v  noci na  23. února vystoupala hladina 

Labe krátce před 3. hodinou ranní pod pře-

hradou Les Království až nad 180 cm. Během 

několika minut, po  regulaci průtoku, hladina 

Labe pod přehradou o několik centimetrů klesla 

a povodňové komise města i správního obvodu 

Dvůr Králové nad Labem vyhlásily II. stupeň 

povodňové aktivity – stav pohotovosti. Naštěstí 

srážky postupně ustávaly, průtok vody z  Lesa 

Království byl stabilizován a  obě povodňové 

komise stav pohotovosti během dopoledne 

odvolaly. 

O  vyhlášení i  odvolání II. SPA byli královédvor-

ští občané informováni prostřednictvím SMS 

InfoKanálu. 

Déšť a  tání sněhu zaměstnaly na  několika mís-

tech i  královédvorské profesionální a  dobro-

volné hasiče. Již ve středu 22. února večer např. 

dobrovolní hasiči ze Žirče regulovali pomocí sta-

vidla tok Žirecko-Podstránského potoka a krátce 

před půlnocí hasiči ze stanice Dvůr Králové nad 

Labem čistili ucpaný propustek vody na  silnici 

mezi Dvorem Králové nad Labem a Kocbeřemi. 

Ve  čtvrtek 23. února po  3. hodině ráno voda 

vytékající z kanálů zaplavila ve městě Vojanovu 

a  Luční ulici, kde hladina dosahovala zhruba 

10 centimetrů, nemovitosti naštěstí ohroženy 

nebyly. V  ulici 5. května došlo zase k  ucpání 

kanalizačních vpustí a  po  silnici tekla špinavá 

voda. Poté, co se situace zklidnila, znečištěné 

ulice uklidili pracovníci technických služeb. 

Městští strážníci dále nahlásili problémy v Jaro-

měřské ulici, kde voda natekla do areálu jedné 

ze společností. Voda z Labe také zatopila louky 

v Žirči.

„Situaci na  Labi jsme během noci ze středy 

na  čtvrtek monitorovali. S  tajemníkem povod-

ňové komise města a zároveň manažerem krizo-

vého řízení Pavlem Lvem jsme se byli na  něko-

lika místech, např. u  Pušova splavu (viz foto), 

na  Benešově nábřeží, v  Heydukově nebo Luční 

a  Vojanově ulici, několikrát podívat. Jsem rád, 

že se nakonec předpovědi meteorologů nenapl-

nily, ochladilo se, déšť ustal a povodeň nepřišla,“ 

uvedl královédvorský starosta Jan Jarolím, který 

je zároveň předsedou povodňové komise města. 

Manažer krizového řízení Pavel Lev zase ocenil 

spolupráci s  královédvorskou městskou poli-

cií, technickými službami a  samozřejmě hasiči. 

„Byli jsme neustále v  kontaktu, důležité infor-

mace nám během noci poskytoval také hrázný 

na  přehradě Les Království,“ uvedl Pavel Lev, 

který komunikoval i  s  tajemnicemi povodňo-

vých komisí ORP Dvůr Králové nad Labem nebo 

města Trutnov.

Miroslava Kameníková

Foto:  Pavel Lev

Déšť a tání zvedly hladinu vody v Labi, 
velká voda naštěstí nepřišla

V  únoru pokračovali pracovníci Technických 

služeb města Dvora Králové nad Labem v odklí-

zení a  odvážení sněhu ze všech částí města 

na  skládky. Na  středisku údržby komunikací 

začali s  nejnutnějšími opravami výtluků stu-

denou asfaltovou směsí po  zimním období, 

např. v  ulicích Palackého, Husova, Raisova, 

Zahradní a  na  sídlišti ve  Strži. V  ulici Chelčic-

kého a na komunikaci ke psímu útulku dosypali 

výtluky asfaltovým recyklátem. Aby bylo možné 

uskutečnit větší opravy jinými technologiemi, 

musí pracovníci TSm čekat na  teplejší počasí 

a na zprovoznění dodavatelských subjektů oba-

loven a kamenolomů. 

Dále pracovníci technických služeb čistili 

dešťové vpusti a odklízeli ručně i strojově štěrk 

z  chodníků a  komunikací. Dva zaměstnanci 

se věnovali renovaci, broušení a  nátěru prken 

na  připravované opravy laviček. Průběžně se 

spravují a rovnají ohnuté dopravní značky, nebo 

porovnává červenobílé vodorovné dopravní 

značení na  křižovatkách Karlov a  náměstí 

Odboje.

Pracovníci střediska zeleně pokáceli stromy 

povolené odborem život-

ního prostředí, za  které 

bude v průběhu roku reali-

zována náhradní výsadba. 

Po zbytek měsíce se podíleli na zimní údržbě.

Zimní stadion je stále v provozu. Mrazit se bude 

podle výsledku kvalifi kace o II. hokejovou ligu, 

kterou sehraje tým HC Rodos Dvůr Králové nad 

Labem, nejdéle však do 7. dubna 2017.

Veřejné bruslení v dubnu
Jedním dubnovým termínem skončí program 

veřejného bruslení na královédvorském zimním 

stadionu. 

Veřejnost má možnost si zabruslit v  sobotu 

1. dubna 2017 od 13:30 do 15:00 hod. Veřejné 

bruslení s  hokejkami je na programu také 

v  sobotu 1. dubna 2017 od  11:45 do  13:00 

hod. Kvůli případné změně v  rozpisu sledujte, 

prosím, webové stránky technických služeb.

Více informací o činnosti TSm najdete na  inter-

netových stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Stále se můžete registrovat 
do SMS InfoKanálu

Občané města Dvůr Králové nad Labem, 

kteří chtějí dostávat informace o krizových 

situacích, např. o povodních, nebo o pláno-

vaných dopravních omezeních či odstáv-

kách elektřiny atd., se stále mohou regis-

trovat k  odběru zpráv z  SMS InfoKanálu. 

Tato služba umožňuje zasílat důležité infor-

mace na  zaregistrovaná čísla mobilních 

telefonů v  krátkých textových zprávách. 

Při registraci je důležitá adresa s  číslem 

popisným nebo evidenčním. Služba není 

určena pouze pro obyvatele Dvora Králové 

nad Labem, ale pro všechny, kteří ve městě 

vlastní nemovitost (dům, chatu či garáž), 

nebo mají na  ochraně těchto nemovitostí 

zájem (patří např. jejich starším příbuz-

ným). Pod jedním telefonním číslem může 

být zaregistrováno i více nemovitostí.

Podrobné informace k  registraci najdete 

na  www.mudk.cz v  sekci Radnice / Zprávy 

z odborů / Krizové řízení.
(mik)

Vodojem 
u nemonice má 
nové nátokové 
armatury
Pracovníci společnosti Městské vodovody a kana-

lizace Dvůr Králové nad Labem vyměnili ve sta-

rém vodojemu u nemocnice nátokové armatury. 

Během montáže byla použita nová technologie 

tzv. elektrotvarovek. Takto vytvořená sestava 

armatur je nepoměrně snažší na manipulaci 

ve stísněném prostoru, přičemž je zachována 

dimenze potrubí a armatur DN150. V budoucnu 

bude provedena také rekonstrukce odtokové 

a odpadní části, kterou z důvodu nutnosti zacho-

vání funkce nátoku pitné vody do nemocnice 

nebylo možné operativně provést nyní.

Opravy poruch
7. 1.: havárie vodovodu DN200 – ulice Štefánikova; 

9. 1.: havárie přemostění ve Verdeku; 

16. 1.: porucha přivaděče ve Zboží;

17. 1.: havárie vodovodu v ulici Hradecká;

25. 1.: porucha vodovodu v ulici Na Struze;

25. 1.: porucha kanalizace Benešovo nábřeží;

7. 2.: vodovod ve Vančurově ulici;

9. 2.: porucha vodovodu v ulici Bratří Čapků;

9. 2.: porucha vodovodu v Žirči;

13. 2.: porucha vodovodu v ulici Příčná;

13. 2.: porucha vodovodu v ulici Alešova;

14. 2.: porucha vodovodu v ulici Presslova;

17. 2.: porucha vodovodu ulice Nerudova – Spo-

jených národů;

20. 2.: porucha vodovodu v ulici Josefa Suka;

21. 2.: porucha vodovodu v Žirči;

21. 2.: porucha vodovodu v ulici Alešova;

22. 2.: porucha vodovodu v ulici Husitská I.;

22. 2.: porucha vodovodu v ulici Husitská II.;

24. 2.: porucha vodovodu v ulici Pod slévárnou;

27. 2.: porucha vodovodu v ulici Husitská III. 

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku

Další informace najdete na mevakdknl.cz
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Do Klubu důchodců ve Strži se 
hlásí noví členové
Jak jsme již 

informovali 

královédvor-

ské seniory 

v  únorovém 

čísle Novin 

královédvor-

ské radnice, 

tak 2. února 

zahájila čin-

nost pobočka Klubu důchodců v  Sadové, 

z. s., v DPS v ulici Elišky Krásnohorské  2962 

ve  Strži. A  někteří senioři se již do  klubu 

hlásí. Zatím máme asi 10 nových členů.

Jako předseda klubu jsem ale zklamán, 

protože pouze tři noví členové se zúčastnili 

naší velké první společné akce, a  to oslav 

svátku Mezinárodního dne žen, který se 

uskutečnil v  restauraci na  Lipnici v  pátek 

10. března 2017 od  14:00 do  18:00 hod. 

Hrála živá hudba nejen k  poslechu, ale 

hlavně k  tanci. Občerstvení si mohl dát 

každý podle své chuti a  při placení mohl 

každý člen využít dotovanou poukázku 

60 Kč. Dovoz na  akci byl zajištěn autobu-

sem po  obvyklé trase, kde ještě přibyla 

další zastávka v  ulici Elišky Krásnohorské, 

a také rozvoz po ukončení akce byl zajištěn 

po stejné trase.

Další zajímavou akci plánujeme na 

13. dubna 2017. Jedná se o první autobu-

sový zájezd  na  vybraný zámek s  pěknou 

velikonoční výzdobou. V  době uzávěrky 

čísla jsme měli zatím zajištěn autobus. 

Všechny zprávy o činnosti Klubu důchodců 

Sadová budeme zveřejňovat na  nástěn-

kách a  ve  vitríně, budou i na  stránkách 

klubu klubduchodcudk.webgarden.cz, 

kde budou ke zhlédnutí také  fotografi e 

a videozáznam nejen z oslav MDŽ v Lipnici. 

Ale nejlepší informace jsou vždy v  klubu, 

kde se jednou v  týdnu spolu společensky 

pobavíme.

Jiří Štěpánek

předseda Klubu důchodců v Sadové, z. s.

Již více než půl roku realizuje město Dvůr Králové 

nad Labem ve  spolupráci s  Evropskou kontaktní 

skupinou projekt Cesta za  sebedůvěrou, na  který 

získalo dotaci z operačního programu Zaměstna-

nost. Hlavním cílem je aktivizovat a motivovat pře-

devším ženy, které jsou dlouhodobě ekonomicky 

neaktivní, usilovat o  jejich znovu zapojení na  trh 

práce nebo o  zapojení do  veřejného dění v  místě 

bydliště.

Od  září 2016 se tak pravidelně každý měsíc 

konají semináře pod vedením kvalifi kovaných 

lektorů. Účastníce se např. dozvěděly, jak se brá-

nit neférovým útokům, jak prosadit svůj názor, 

jak zlepšit své prezentační dovednosti, jak reali-

zovat vlastní záměr, jak se zapojit do života obce 

a okolí nebo jak nastavit vzájemnou spolupráci. 

První zajímavou akcí pro veřejnost, která vzešla 

z projektu, bude Bazar kabelek s podtitulem Inspi-

rativní dámské odpoledne, která se uskuteční 

v  sobotu 22. dubna 2017 ve  Špýcharu měst-

ského muzea. Pokud máte doma pěknou a nepo-

třebnou kabelku, můžete ji přinést do  našeho 

bazaru. Příjem kabelek bude v muzeu od 18. do 

21. dubna v pracovní době muzea nebo v sobotu 

22. dubna od  12:30 do  13:30 hod. Vezměte 

mamku, babičku, kamarádku nebo dceru a udě-

lejte si pěkné odpoledne. Vyberete si kabelku, 

něco zajímavého se dozvíte, něco dobrého 

ochutnáte. Těšíme se na vás!

Program této akce najdete v  příloze KdeCo 

duben 2017 na str. 8. 

Alexandra Jiřičková

Foto: Jan Skalický

Projekt Cesta za sebedůvěrou pro 
aktivní ženy úspěšně pokračuje

Zastupitelé města na svém zasedání 

16. března 2017 schválili obecně závaznou 

vyhlášku č. 1/2017, o stanovení školských obvodů 

spádových mateřských škol (dále MŠ) zřízených 

městem Dvůr Králové nad Labem. 

Podle školského zákona má totiž obec povinnost 

vymezit školské obvody spádových MŠ obdob-

ným způsobem, jako je tomu u základních škol. 

Ředitelé spádových MŠ jsou pak s účinností od 

1. září 2017 povinni přednostně přijmout děti s 

místem trvalého pobytu v příslušném školském 

obvodu, které před začátkem školního roku 

dosáhnou nejméně 4 let věku. 

„Vyhlášku jsme připravili po zjištění aktuálních 

počtů dětí příslušného věku v navrhovaných 

spádových obvodech,“ uvedla Šárka Hulíková, 

vedoucí oddělení školství a památkové péče na 

královédvorském městském úřadu. 

Školské obvody mateřských škol MŠ Drtinova 

a MŠ E. Krásnohorské zřízených městem Dvůr 

Králové nad Labem jsou stanoveny následovně. 

Školský obvod MŠ Drtinova: ulice 5. května, 

28. října, Alešova, Bezručova, Bohuslava Martinů, 

Boženy Němcové, Bubeníkova, Březinova, Bře-

zová, Dobrovského, Dr. Kramáře, Drtinova, Dvo-

řákova, Eklova, Heydukova, Jaroměřská, Jaro-

slava Biliny, J. Šlitra, Josefa Suka, Josefa Vágnera, 

Josefa Žídka, Klazarova, Kollárova, K Rybníkům, 

Leoše Janáčka, Lipnice, Lipová, Luční, Macha-

rova, Mánesova, Městská Podstráň, Milady Horá-

kové, Na Borkách, nábřeží Benešovo, Nádražní 

pěšina, Na Kopečku, náměstí Denisovo, náměstí 

Rašínovo, ulice Náprstkova, Na Struze, Neprak-

tova, Nezvalova, Odbojářů, Pařezova, Podě-

bradova, Pod Safari, Pod Slévárnou, Pod Zoo, 

Příčná, Raisova, Riegrova, Roháčova, Rokyca-

nova Rybova, Seifertova, Smetanova, Socho-

rova, Staškova, Sylvárov, Sylvárovská Vančurova, 

Vojanova, Všehrdova, V Zahrádkách, Zlatníkova, 

Žirecká, Žirecká Podstráň, Žireč.

Školský obvod MŠ Elišky Krásnohorské: ulice 

17. listopadu, Antonína Wagnera, Blahoslavova, 

Borovičky, Bratří Čapků, Čechova, Čelakovského, 

Do Lánů, Do Polí, Dukelská, Eduarda Zbroje, 

Elišky Krásnohorské, Erbenova, Fibichova, 

F. L. Věka, Fügnerova, Havlíčkova, Halíkova, Hláv-

kova, Hradební, Hradecká, Husitská, Husova, 

Chelčického, Jana Žižky, Jiráskova, Josefa Hory, 

Jungmannova, Karlov, Karolíny Světlé, Ke Skále, 

Klicperova, Komenského, Kotkova, Krátká, 

Krkonošská, Legionářská, Libušina, Máchova, 

Myslbekova, nábřeží Jiřího Wolkera, Nad Par-

kem, náměstí Václava Hanky, náměstí Odboje, 

náměstí Republiky, náměstí T. G. Masaryka, ulice 

Na Příčce, Na Špačáku, Na Vyhlídce, Na Výsluní, 

Nedbalova, Nerudova, Nová Tyršova, Nový Vor-

lech, Okružní, Palackého, Plukovníka Švece, Pod 

Hřištěm, Pod Lesem, Polní, Preslova, Přemyslova, 

Přímá, Puchmajerova, Purkyňova, R. A. Dvor-

ského, Revoluční, Rooseveltova, Sadová, Slád-

kova, Sladkovského, Slovany, Slunečná, Sou-

kupova, Spojených národů, Šafaříkova, Školní, 

Štefánikova, Štítného, Švehlova, Táboritská, 

Thámova, Trocnovská, Tylova, Tyršova, Valová 

ulička, Verdek, Ve Strži, Věžní, V Lukách, Vorlech, 

Vorlešská, Vrchlického, Zahradní, Zátopkova, 

Zborovská, Zboží, Zeyerova.

Miroslava Kameníková

Vyhláška stanovuje školské obvody spádových mateřských škol

Vážení občané, připravili jsme informační semi-

nář pro vás a vaše blízké, kde vám chceme 

poskytnout informace o nabídce profesio-

nálních sociálních služeb, které vám mohou 

pomoci při řešení případné nepříznivé životní 

situace, ve které se může ocitnout kdokoli z nás. 

Součástí semináře bude volná diskuse a mož-

nost poradenství na místě. 

Seminář se koná ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 

16:00 hod. v zasedací místnosti starosty města 

na Městském úřadě, náměstí T. G. Masaryka 38, 

Dvůr Králové nad Labem. 

Představí se služby: pečovatelská služba, 

osobní asistence, domov pro seniory, domov se 

zvláštním režimem, denní stacionář pro seniory, 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, raná 

péče pro rodiny s dětmi, azylový dům a nocle-

hárna pro osoby bez přístřeší, sociální rehabi-

litace. Přijďte s námi diskutovat, chceme znát 

vaše potřeby, zkušenosti, názory.

Na setkání se těší zástupci jednotlivých posky-

tovatelů sociálních služeb a Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem, odboru školství, kul-

tury a sociálních věcí. 

Tato akce je hrazena z projektu Rozvoj regionál-

ního partnerství v sociální oblasti na území obcí 

Královéhradeckého kraje. 

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Zveme na seminář o sociálních službách
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Za  aktivní 

účasti ředi-

telů, učitelů 

a  dalších 

zainteresova-

ných partnerů  

se podařilo 

v  rámci projektu realizovaného MAS Králo-

védvorsko a  městem Dvůr Králové nad Labem 

vytvořit fungující partnerství lokálních škol 

na území ORP, a tím z velké části již nyní naplnit 

daný cíl celého projektu. 

Ten je zaměřen na  zlepšení kvality vzdělávání 

dětí do  věku 15 let a  zejména těch, které jsou 

z  různých důvodů ohroženy školním neúspě-

chem. Partnerství funguje na  základě spolu-

práce a  efektivní komunikace nominovaných 

zástupců škol předškolního a  školního vzdělá-

vání, kteří společně pracují na  vytvoření míst-

ního akčního plánu (MAP), který bude reagovat 

na specifi cké potřeby školských zařízení.

Při tvorbě MAP je hlavním cílem stanovit prio-

rity, na  které se mají zúčastněné strany zamě-

řit, a  podpora rozvoje dalších služeb, které se 

vzděláváním zabývají. To celé přispěje k  lepší 

spolupráci mezi školami a  organizacemi, které 

vzdělávání v  území ovlivňují. Dalším přínosem 

je rozvoj motivující kultury zaměřené na  maxi-

mální úspěch pro každého žáka a  každého 

učitele a  na  trvalý pedagogický rozvoj celé 

školy. MAP je také významným podkladem pro 

vyhlašování výzev především z  OP VVV a  IROP, 

bez něhož nebudou moci školy čerpat fi nance 

z Evropské unie v období operačních programů 

2014–2020.

V  rámci MAP proběhlo několik dotazníkových 

šetření, která byla určena jak pro rodiče žáků 

s  cílem zjistit, jaké podmínky považují jako 

rodiče za  důležité při volbě školy pro své děti, 

tak i přímo pro pedagogické pracovníky s nabíd-

kou vzdělávacích akcí zaměřených na  profesní 

rozvoj v  oblasti pedagogické práce s  dětmi 

a žáky do věku 15 let. 

Loni na  pod-

zim se konalo 

také první 

setkání škol 

s  veřejností 

pod názvem Naše školy v  21. století. Veškeré 

výstupy a  činnosti jsou projednávány v  rámci 

koordinační pracovní skupiny, která se schází 

pravidelně jednou za měsíc. Od letošního ledna 

se také setkávají členové jednotlivých pracov-

ních skupin, které byly vytvořeny pro koordi-

naci a  specifi kaci jednotlivých řešených témat. 

Plánován je také vícedenní pracovní workshop 

aktérů (ředitelů, učitelů...) MŠ a ZŠ v ORP.

Projekt je na území ORP realizován od loňského 

února a  předpokládané datum ukončení je 

30. listopadu 2017. Stanovené priority ve vzdě-

lávání by měly být následně realizovány v další 

fázi tzv. MAP+ a  budou reagovat na  skutečné 

potřeby všech zúčastněných stran a jejich pod-

něty. Aktuální informace k  realizovanému pro-

jektu jsou průběžně zveřejňovány na webových 

stránkách www.maskd.cz.

Bc. Lenka Křížová, DiS., manažerka MAS Královédvorsko

Místní akční plán vzdělávání ORP Dvůr Králové nad 
Labem vstoupil do druhé poloviny své realizace

Podpora česko-německé spolupráce
Město Dvůr Králové nad Labem podpořilo česko 

-německou spolupráci organizace Barevné domky 

Hajnice, příspěvkovou organizaci Královéhra-

deckého kraje, a  chráněné dílny Regensburger 

Wekstätten v Lappersdorfu. 

Organizace Barevné domky Hajnice je poskyto-

vatelem pobytových a ambulantních sociálních 

služeb. V  současné době se zaměřuje mimo 

jiné na  oblast zaměstnávání lidí s  mentálním 

postižením. 

Na  konci roku 2016 měli zástupci Barevných 

domků Hajnice možnost zavítat do  německé 

chráněné dílny Regensburger Wekstätten v Lap-

persdorfu a  seznámit se se způsobem práce 

na vlastní oči. Při této návštěvě se klienti poby-

tové sociální služby Chráněné bydlení mohli 

zúčastnit pracovních činností v  dílně a  vedli si 

velmi dobře. 

Barevné domky Hajnice se po  této zkušenosti 

rozhodly navázat s  německou chráněnou díl-

nou spolupráci, která bude spočívat především 

ve sdílení dobré praxe, odborných stážích a pře-

dávání si zkušeností. Vzhledem k  tomu, že sys-

tém zaměstnávání lidí s mentálním postižením 

je proces, který souvisí se všemi subjekty této 

cílové skupiny, uskutečnilo se 1. března 2017 

setkání některých z nich. 

Zástupci Barevných domků Hajnice prezen-

tovali na  Městském úřadě Dvůr Králové nad 

Labem dosavadní informace a  projednali pro-

blémy jednotlivých zařízení. Ze setkání vyply-

nulo, že přítomni zástupci organizací se potýkají 

s podobnými problémy a představené možnosti 

by mohly být reakcí na tyto problémy. 

Za  město Dvůr Králové nad Labem se účastnili 

starosta Jan Jarolím, místostarostka Alexandra 

Jiřičková a také vedoucí odboru školství, kultury 

a  sociálních věcí Kateřina Pištorová. Setkání se 

dále zčastnili zástupci Diakonie ČCE Vrchlabí, 

ambulantní sociální služby Spirála, Základní 

školy a Praktické školy Dvůr Králové nad Labem, 

Sociálně terapeutické dílny Slunečnice Farní 

charity Dvůr Krá-

lové nad Labem. 

Diskutovaná pro-

blematika všechny 

zaujala a  dále se 

chtějí setkávat 

v diskuzích ohledně 

č e s k o - n ě m e c k é 

spolupráce. 

Vedení města Dvůr Králové nad Labem tak 

ve  čtvrtek 20. dubna 2017 přivítá na  radnici 

hosty z  Německa, kteří přijali pozvání pracov-

níků Barevných domků a společně s rodiči osob 

s mentálním postižením a pracovníky výše uve-

dených organizací budou hovořit o možnostech 

vzájemné spolupráce. 

Pokud máte zájem zapojit se, kontaktujte, pro-

sím, Petra Jakla, e-mail: jakl@barevnedomky.cz, 

tel.: 774 146 229.

Mgr. Lucie Schmiedtová

Barevné domky Hajnice

Žákyně ZUŠ R. A. Dvorského 
zazpívala na charitativní akci

Justýna Anna Malá, žákyně sólového zpěvu 

Jany Machkové ze ZUŠ R. A. Dvorského 

Dvůr Králové nad Labem, zazpívala státní 

hymnu v Bobycentru v Brně během mezi-

národního večera FUSION FN 11: Ringfi ght. 

Její výkon ocenilo bouřlivým potleskem

3 000 diváků. Jedním z hlavních organizá-

torů večera byl Nadační fond Pro dětský 

smích (stránky www.prodetskysmich.cz), 

který dlouhodobě spolupracuje s  oddí-

lem Jetsaam Gym. Boxerům a zápasníkům 

v  kontaktních disciplínách nezůstal lhos-

tejný osud Jakuba Smejkala (15) z Vojkovic 

na  Brněnsku, kterého v  osmi letech sra-

zilo auto. Na  následky několikatýdenního 

kómatu zůstal mnoho let na  invalidním 

vozíku. Díky svojí pevné vůli a  bojovnosti 

dnes již zase chodí, ale zatím zůstává ochr-

nutý na pravou půlku těla. Výtěžek z akce 

54.403 Kč věnovali sportovci Jakubovi 

na jeho nákladnou rehabilitaci. 

Mgr. Jana Machková 

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Foto: Petr Toman
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Patří všem, kteří se zasloužili o uspořádání spo-

lečenské akce s  názvem „Připomenutí 300 let 

od podpisu smlouvy radními města Dvora Krá-

lové nad Labem s hrabětem Šporkem o prodeji 

Nového lesa“. Dnes známá lokalita Braunův 

Betlém.

Myšlenka vznikla před více než deseti lety 

ve spolku betlémářů, že by se mohla uspořádat  

ve  Staré radnici výstava pro Braunův Betlém 

a v den výročí 300 let beseda v Konšelském sálu. 

Ta byla posléze přetavena do  scénáře, jehož 

základ vytvořil pan Filip Pýcha, který zároveň 

v roli radního ceremoniáře celou akci řídil. Byla 

to kolektivní práce, která se připravovala tři 

měsíce. Za „Spolek Braunův Betlém“ to byly Kris-

tína Tomášová, Jitka Blažková, Leoš Pryšinger 

(iniciátor a  hlavní tahoun), „Půjčovna kostýmů“  

paní Petry Hrdinové, Aleš Hrdina, Filip Pýcha 

Poděkování (písničkář, scénárista a režisér celé akce) a Měst-

ské muzeum Dvůr Králové nad Labem. Zvláštní 

poděkování a  obdiv zaslouží paní Petra Hrdi-

nová, která se po  zjištění, kolik by stálo zapůj-

čení kostýmů z  Barrandovské půjčovny kos-

týmů, odhodlala ušít pro všechny představitele 

barokní kostýmy. Jsem přesvědčený, že i díky ní 

se celá akce nesla v duchu tehdejší doby. Účin-

kujících a  dobrovolníků v  kostýmech bylo 37 

a dvě dobové hudební seskupení s 13 členy.

Byly rozdány úkoly a  začalo se rychle a  inten-

zivně pracovat, protože času do  dne výročí 

26. února 2017 moc nezbývalo. Zásadní pro 

úspěch akce bylo zajištění účasti přímého 

potomka hraběte Šporka pana Stephana 

Sweerts-Sporcka s  manželkou, kteří se uvolili 

zahrát své slavné předky. Postupně se podařilo 

zajistit kompars, který přijal role tehdejších rad-

ních, purkmistra, biřiců a jezuitů. Kočár s koněm 

zajistil pan Petr Vágner ze Slotova.

Smlouvu z roku 1717, která se při této akci znovu 

slavnostně podepsala, našel v  trutnovském 

archivu a  přeložil pan Ignác Antonín Hrdina. 

Ozvučení zajistila fi rma Sound service Oldřicha 

Skalického, pan Jan Holan (portál Královédvor-

sko.cz) zajistil přes internet přímý přenos slav-

nosti do celého světa. 

Součástí této akce byla i výstava ve výstavní síni 

Staré radnice s  dětskou soutěží malovaných 

obrázků na téma příjezd hraběte Šporka na Krá-

lovédvorskou radnici.

Iniciativou této akce se ve  Dvoře Králové nad 

Labem, asi po 40 letech, hrálo ochotnické diva-

dlo ve  Špýcharu městského muzea. Shodou 

okolností se dala dohromady parta nadšenců, 

a proto mohlo vzniknout divadelní představení 

jako rekonstrukce historické události – podpisu 

smlouvy. 

Takže ještě jednou velká poklona a  dík všem, 

kdo se na tomto úspěchu podíleli.

Jan Bém

zastupitel (ODS)

Již dva měsíce působí jako ředitelka MŠ Drtinova 

Mgr.  Dagmar ANSCHLAGOVÁ (na  snímku), kte-

rou do  funkce jmenovala rada města. Nahradila 

tak Věru Havelkovou, která odstoupila na  vlastní 

žádost.

Nová ředitelka má mnohaleté zkušenosti s prací 

v  oblasti předškolního vzdělávání a  státní 

správy. „Ve  školství pracuji od  roku 1979, nej-

prve v mateřských školách, poté jsem působila 

jako referentka pro mateřské školy Královéhra-

deckého kraje nebo jako školní inspektorka pro 

mateřské školy,“ říká Dagmar Anschlagová, která 

přiznává, že seznámení s chodem MŠ Drtinova 

bylo náročné. „Chtěla bych poděkovat paní ředi-

telce Havelkové za seznámení s veškerou agen-

dou a  za  metodickou pomoc v  prvním měsíci 

mého působení ve  funkci. Velké poděkování 

patří také kolegyním v mateřské škole.“ 

Na  které činnosti bývalé ředitelky Věry Havel-

kové byste chtěla navázat? 

Na dokončení realizace koncepčního záměru roz-

voje mateřské školy do roku 2018, který je prioritně 

zaměřen na oblast environmentálního vzdělávání. 

Stanovené cíle jsou zaměřeny na kvalitní vedení 

a průběh pedagogického procesu, na péči a pod-

poru dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

na  děti talento-

vané. Pro děti 

budou realizo-

vány všechny 

n a p l á n o v a n é 

nadstandardní 

aktivity, které 

doplňují vzdělá-

vací obsah škol-

ního programu. Budu také pokračovat ve spolu-

práci se všemi partnery školy. V  únoru jsem se 

představila na všech pracovištích MŠ zákonným 

zástupcům dětí, spolupráci s  rodinou považuji 

za  jednu z  nejdůležitějších součástí úspěšného 

vzdělávání dítěte, jeho harmonického a všestran-

ného rozvoje.

Chystáte novinky ve fungování některého z pěti 

pracovišť MŠ Drtinova? 

Došlo k  personální změně na  pracovišti MŠ 

Roháčova. Paní učitelka Ivana Staňková pře-

šla na  pracoviště MŠ Drtinova, na  její místo 

nastoupila paní učitelka Eva Motlová, která je 

od 1. března v MŠ Roháčova vedoucí učitelkou. 

V  oblasti řízení školy jsem změnila organizační 

řád. Řízení pěti odloučených pracovišť je velmi 

náročné, a  proto je nutné delegovat některé 

kompetence na další pracovníky. Nově tak byla 

jmenovaná zástupkyně pro ekonomiku a provoz 

paní Renata Klouzová. V souvislosti s přípravou 

organizace školního roku 2017/2018 chystám 

další změny. Od 1. září 2017 bude např. na pra-

covišti MŠ Dvořákova zřízena samostatná třída 

pro vzdělávání dětí od dvou let. 

Čeho byste chtěla na  postu ředitelky mateřské 

školy dosáhnout, popřípadě jaký máte cíl? 

Při vzdělávání dětí je pro mě prioritou, aby 

pedagogové volili takové formy a  metody, 

které by odpovídaly vývojovým předpokladům 

dětí a  stanoveným výukovým cílům a  zároveň 

cíleně budovaly pozitivní třídní klima podpo-

rující učení. V  maximální míře zapojíme děti 

do  školních akcí a  aktivit a  v  případě potřeby 

jim poskytneme speciální podporu. Velký důraz 

budu klást na  spolupráci s  vnějšími partnery –

s městem Dvůr Králové nad Labem, zákonnými 

zástupci dětí, se ZŠ atd. Budu podporovat týmo-

vou a  aktivní spolupráci všech zaměstnanců 

školy. Zajistím profesně zdatné pedagogy, kteří 

přistupují k dětem s  respektem, podporují roz-

voj odpovědnosti u  dětí, konstruktivně spolu-

pracují s kolegy a rozvíjejí vlastní vzdělání.

Nezkrácenou verzi rozhovoru najdete na strán-

kách www.mudk.cz.

Miroslava Kameníková

„Spolupráci s rodinou považuji za jednu z nejdůležitějších součástí 
úspěšného vzdělávání dítěte,“ říká Dagmar Anschlagová

Starosta města Dvůr Králové nad Labem Jan 

Jarolím se ve  čtvrtek 2. března setkal na  radnici 

s  Ing. Milanem Moravcem. Poděkoval mu za jeho 

dlouholetou činnost v  Komisi pro občanské 

záležitosti, kde působil od  roku 1998 a  ke  konci 

února letošního roku se po  takřka 19 letech roz-

hodl spolupráci ze zdravotních důvodů ukončit.

Jméno Milana Moravce je Královédvorákům 

jistě známé, neboť v letech 1993 až 1998 působil 

jako druhý polistopadový starosta města. „Být 

členem komise mi, potom, co jsem přestal být 

starostou, vyhovovalo. Člověk se dostal ´mezi 

lidi´ a měl možnost si popovídat s těmi, které by 

jinak nepotkal. Největší odměnou za tuto práci 

mi byla vždy radost obdarovaných,“ řekl Milan 

Moravec, který při setkání zároveň zavzpomínal 

mimo jiné na svá starostenská léta. 

Starosta Jan Jarolím Milanu Moravcovi poděko-

val a  spolu s  místostarostkou Alexandrou Jiřič-

kovou mu předali věcné dary a  popřáli pevné 

zdraví do příštích let. 

Komise pro občanské záležitosti je jednou 

z  komisí Rady města Dvůr Králové nad Labem, 

která pod různými názvy funguje již desítky let. 

Její členové osobně gratulují občanům města 

k významným životním jubileím. Královédvorští 

občané si mohou zvolit oslavu zlaté, diamantové 

a platinové svatby buď formou osobní gratulace 

ve svém domově, nebo obřadu ve Staré radnici. 

Komise pro občanské záležitosti také organizuje 

slavnostní obřady vítání občánků.

Jan Skalický, oddělení vztahů k veřejnosti

Starosta poděkoval Milanu Moravcovi za dlouholetou práci pro město
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inzerce:

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Martin Kučera,

tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.cz

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

Tenis, volejbal, ping–pong, nohejbal

pondělí – pátek / 150 – 220 Kč / hod.

sobota – neděle 6 – 22 hodin / 200 Kč / hod. 

Objednávky haly – tel. 605 388 122

PRONÁJMY PROSTOR

VÝROBNÍCH, SKLADOVÝCH – 350 Kč/m2/rok

KANCELÁŘSKÝCH – 550 Kč/m2/rok

Objednávky pronájmů – tel. 603 703 001

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

NOVĚ PRODEJ:

UHLÍ, BRIKET, PELET, PÍSKU, ŠTĚRKU, KAMENIVA

Informace – tel.: 777 086 085, 777 082 083

Po–Pá: 7:00–16:00 hod. / So: 07:00–12:00 hod.

www.slovany.cz

Nabízím kompletní vedení

ÚČETNICTVÍ
DANĚ, MZDY
Milada Beranová

telefon: 722 427 688
e-mail: levneucetnictvi@post.cz

MED ze včelnice. Vysoká čistota a kvalita medu. 

Cena 150 Kč/1 kg. Běžná i dárková balení. Prodej 

denně 9 – 18 hod. Včelařství Litíč, u kostela 91. 

Tel.: 777 133 122.

„Neboj se, ubraň se!“
Dne 23. února 2017 proběhl ve spolupráci s Farní 

charitou Dvůr Králové nad Labem, konkrétně 

s  Nízkoprahovým klubem Střelka a  SAS Klub 

Labyrint, první informační seminář s  názvem 

„Neboj se, ubraň se!“. Program se konal ve Vol-

nočasovém klubu Vítězná a zúčastnilo se ho cel-

kem 35 osob. Všichni účastnici měli možnost si 

pod vedením zkušených lektorů na vlastní kůži 

vyzkoušet nejjednodušší způsoby sebeobrany 

a reakce pod tlakem. Byli také seznámeni s tím, 

jak se lze improvizovaně bránit předměty, které 

u sebe běžně nosí.

Setkání bylo možné zrealizovat díky členům 

Městské policie Dvůr Králové nad Labem

a Self defence teamu DK. Rádi bychom touto 

cestou poděkovali hlavnímu lektorovi Petru Kar-

banovi a dalším členům Janu Štípkovi, Jaroslavu 

Novákovi a Petře Punnerové.

Akce je součástí individuálního projektu Roz-

voj regionálního partnerství v  sociální oblasti 

na území obcí Královéhradeckého kraje, do kte-

rého se město Dvůr Králové nad Labem zapojilo. 

V  období 2017–2019 proběhnou i  další infor-

mační aktivity, které přispějí ke zvýšení informo-

vanosti široké a odborné veřejnosti.

Realizováno v  rámci projektu „Podpora procesu 

realizace Střednědobého plánu rozvoje sociál-

ních služeb na období 2017–2019 pro území obce 

s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem“.

Bc. Adéla Bopková
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Antik – Starožitnosti
Tylova 511 (naproti knihovně)

Prodej a výkup předmětů sběratelského charakteru

Vykupujeme: Hračky (do roku 1975), militarie, 

šperky, lampy, pohlednice, betlémy, ozdoby, obrazy, 

hudební nástroje, staré motorky, auta a díly apod. 

Také celé pozůstalosti.

Než necháte vyklidit půdu, zdarma Vám oceníme možné nálezy.

   tel.: 603 418 690     E-mail: panacekR@seznam.cz

      Hledáme kandidáty na pozici:

TECHNIK SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

    Poptáváme:

  • muže, ze Dvora Králové n. L., nejlépe 40–50 let

  • minimálně s maturitou, technického zaměření

  • správa nemovitostí výhodou

  • s výbornou komunikací s lidmi

  • se schopností pracovat dle vzniklých potřeb

  • s řidičským průkazem (B)

    Nabízíme:

  • po dohodě možnost úpravy pracovní doby

  • stabilní fi remní zázemí (na trhu jsme již od r. 1998)

  • zajímavé fi nanční ohodnocení

  • možnost rozvíjet svůj potenciál

    Vyžadujeme:

  • poctivost, fl exibilitu, loajalitu, samostatnost

Životopisy zasílejte na: irk@irkdk.cz
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Noví občánci města
V únoru 2017 se narodilo v našem městě 8 občánků – 4 chlapci a 4 děvčata.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V únoru zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 29 lidí, z toho bylo 17 králo-

védvorských občanů, 9 mužů a 8 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
Ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v únoru manželství tito snoubenci:

Ondřej Jarolímek a Martina Nováková   – 3. 2. 2017

Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích 

v únoru 20 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 3 manžel-

ské páry stříbrnou svatbu a 1 pár svatbu diamantovou.

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování
Domov sv. Josefa v Žirči, největší středisko Oblastní charity Červený Koste-

lec, tímto děkuje cukrárně Vilma Dvůr Králové za sponzorský dar v podobě 

zákusků pro všechny naše klienty na  Masopustní sobotu, kterou uspořá-

dala Základní umělecká škola F. A. Šporka z Jaroměře v sobotu 4. března.  

Klientům, nemocným roztroušenou sklerózou, moc chutnalo. Děkujeme.

Domov sv. Josefa v Žirči

Chci poděkovat Městské policii ve  Dvoře Králové nad Labem za  aktivní, 

operativní a vstřícný přístup strážníků Vávry (č. 22) a Hojného (č. 16). Dne 

25. února 2017 dopoledne mi pomohli rychle ve  svízelné situaci zasek-

nutého zámku vstupních dveří a následné pomoci při zjištění úniku vody 

v domácnosti. 

Lada Vrchotová

Děkuji pracovníkům oddělení následné péče v přízemí Městské nemocnice 

ve  Dvoře Králové nad Labem, všem sestřičkám a  ošetřovatelům, včetně 

sociální pracovnice, za vzornou péči, kterou věnovali mé kamarádce Janě 

Vintrové. Děkuji za jejich obětavost, porozumění a úctu k starším lidem.

Marcela Plecháčová

Společenská rubrika Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 14 novorozených občánků 

našeho města. 

Vítání občánků

Zleva: Tomáš Vodička, Emma Vávrová, Adrian Lar, Magdaléna Postupová.

Zleva: Jakub Cajska, Matěj Kraus, Jana Zubajová.

V  úterý 28. února 

2017 jsme v  Domově 

důchodců v  Roháčově 

ulici uspořádali tradiční 

maškarní bál pro oby-

vatele Domova, jejich 

rodinné příslušníky, přá-

tele a  známé. Zaměst-

nanci nazdobili společ-

nou jídelnu girlandami, 

balónky, papírovými řetězy a motivy z tradiční venkovské zabijačky. Součástí 

programu bylo vystoupení dětí ZŠ Bílá Třemešná, které pod vedením paní 

učitelky Mgr. Rejlové předvedly taneční vystoupení. Zlatým hřebem celého 

odpoledne bylo vystoupení pole dance tanečnic Lucie Mackové a Adély Klou-

dové. Zabijačkové hody byly pro obyvatele připraveny i ve skutečnosti, takže 

nechyběly jitrnice, tlačenka, jelita a ovar a k nim samozřejmě pivo. Kuchařky 

upekly výborné štrůdly, které se podávaly ke kávě nebo vínečku. Poté zahrála 

hudební skupina Sešlost pod vedením pana Stříbrného a s malými přestáv-

kami nás k tanci doprovázela až do podvečerních hodin. Některé kostýmy si 

zaměstnanci vytvořili vlastními silami, jiní dali přednost kostýmům z místní 

půjčovny paní Hrdinové. Akce se zúčastnili i zástupci z dalších zařízení posky-

tujících sociální služby, a to z Lampertic, Tmavého Dolu, Svobody nad Úpou 

a z Albrechtic nad Orlicí a zástupce z Královédvorské Arniky. Někteří z nich 

přijeli i v maskách. Podívat se přišly i pracovnice z městského úřadu. 

Akce se jako vždy vydařila a  odměnou nám byly usměvavé a  spokojené 

tváře obyvatel našeho Domova. Moc děkujeme všem zaměstnancům, kteří 

se podíleli na organizaci maškarního bálu, někteří přišli i ve volném čase.

Mgr. Linda Mocová, sociální pracovnice, Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Maškarní bál v Domově důchodců

Zleva: Anna Řezníčková, Kryštof Hák, Eliška Plášilová.

Zleva: Diana Šůnová, Lilly Glazarová, Richard Trdlikát, Nikolas Kozlovský.



12

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE      3/2017

www.mudk.cz

Zprávy z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem: 
Školní projekt Extra třída pokračuje

Přijímací řízení
V letošním škol-

ním roce se nově 

všichni uchazeči 

o studium na vět-

šině maturitních 

oborů setkají s cen-

trálně zadávanou jednotnou přijímací 

zkouškou. Uchazeči o studium na čtyřle-

tém gymnáziu tuto zkoušku vykonají ve 

dvou dnech (12., nebo 19. dubna 2017) 

podle své volby na přihlášce ke studiu. 

Zájemci o studium na šestiletém gym-

náziu ji vykonají dne 18. dubna  2017 

(jeden uchazeč pak 20. dubna 2017). Naše 

škola obdržela v rámci přijímacího řízení 

celkem 38 přihlášek k šestiletému studiu 

a 61 přihlášek ke čtyřletému studiu. Pře-

jeme všem uchazečům hodně úspěchů při 

příjímací zkoušce.

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.

ředitel školy

Ve středu 1. března 2017 

odpoledne se vydali 

žáci 2. C GDK se svou 

třídní učitelkou na druhé 

setkání s  klienty Domu 

s pečovatelskou službou 

v  Sadové ulice 2755. 

Hlavní náplní tohoto 

setkání byl turnaj v  des-

kových hrách a  zároveň 

aktivity procvičující 

paměť. Dále jsme usku-

tečnili miniturnaj ve stol-

ním fotbálku, kterého se 

s  radostí zúčastnili pře-

devším pánové. Pano-

vala tu příjemná atmosféra, všichni společně 

strávený čas prožili pohodově. S místními seni-

ory jsme si také srdečně povídali, a  jedna paní 

dokonce pozvala naše dvě spolužačky k  sobě 

do bytu na ná-vštěvu, což od ní bylo velice milé. 

Děkujeme paní ředitelce pečovatelské služby 

Mgr. Marcele Hauke a vedoucí DPS paní Andree 

Všetečkové za  pomoc při organizaci této akce. 

Těšíme se na  další setkání, která jsou naplá-

nována už na  5. dubna (velikonoční posezení 

a vyrábění) a 19. dubna (keramická dílna a další 

tvorba). Srdečně zveme všechny seniory a zdra-

votně postižené!

 Tadeáš Paťava a Jakub Seneta, 2. C 

Každoroční vrchol společenského života naší 

školy představuje ples absolventů, tentokrát 

již XXI. Organizoval ho Klub NATURA při našem 

gymnáziu v  čele s  RNDr.  Janou Dobrorukovou 

v sobotu 25. února 2017 v  Hankově domě. 

Zatímco dynamický maturitní ples patří studen-

tům nejvyšších ročníků, jejich rodinám a  přá-

telům, noblesní ples absolventů nabízí do  jisté 

míry tradiční sestavu sympatizantů tance 

a  našeho gymnázia různého věku (i  když pře-

vážně mladou), průběžně doplňovanou i našimi 

stávajícími či nedávnými studenty. 

Po  loňském jednorázovém propadu zájmu 

se zde letos sešlo 210 účastníků, kterým hrál 

osvědčený Jari Kuri Band. Přátelská atmosféra 

umožnila příjemná setkávání absolventů školy 

vzájemně i  s  jejich bývalými učiteli. Napínavé 

soupeření o  nejpočetněji zastoupenou třídu 

letos vyhrála 6. C 2016 třídního profesora Jakuba 

Stránského. Společenskou zábavu doplnilo 

několik kulturních vstupů, např. skvělé taneční 

číslo současné 5. C. Příjemná událost proběhla 

přesně podle programu a  ve  všeobecné dobré 

náladě, hlavní organizátorka RNDr. Jana Dobro-

ruková mohla být zcela spokojena.

Na  shledanou na  dalším plese v  sobotu 

24. února 2018!

PhDr. Ivo Rejchrt

Úspěšný XXI. ples absolventů 
královédvorského gymnázia

Mezi sportovní a pohybové soutěže na gym-

náziu jsme letos poprvé zkusili zařadit skupi-

nový tanec. Vymezili jsme základní podmínky 

a pravidla, která všem umožnila velmi svo-

bodný přístup tříd k jejich naplnění. Proto jsme 

mohli vidět různé žánry, rozdílnou choreografi i

a obtížnost. Toto vše a samozřejmě také prove-

dení, synchronizace, vyjádření hudby či umě-

lecký dojem pak odlišilo, někdy velmi obtížně, 

vystoupení skupin. Soutěž v krásné aule pro-

bíhala za skvělé atmosféry a porota měla plné 

ruce práce. Všichni se moc snažili a maximálně 

využili své schopnosti na parketu.  

„Třída 5. C zvítězila, ač jsme to opravdu neče-

kali,“ shrnula dojmy nejúspěšnějšího týmu Bar-

bora Vobořilová. „Přípravy byly hektické a jako 

vždy proběhly na poslední chvíli. Ale štěstí se 

na nás usmálo. Naše červené rty a choreogra-

fi e zapůsobily na porotu a posunuly nás až na 

první příčku soutěže. Úspěch sklidili všichni 

zúčastnění a ukázalo se, jaký umíme být na škole 

dobrý kolektiv! Stálo to za to!“ 

Mgr. Blanka Hofmanová

Taneční překvapení

Dne 24. února jsme se zúčastnili interaktiv-

ního programu „Pochybné suvenýry aneb Zlo-

činy v  přírodě“. Tento pořad chce ukázat tra-

gické osudy zvířat, která mají tu smůlu, že jsou 

považována za  atraktivní pro chov doma nebo 

části jejich těla lidé považují za zázračný lék.

Na chvíli jsme se stali turisty, kteří se nevědomky 

zapojili do  koloběhu nelegálního obchodu se 

zvířaty. Často si ani neuvědomujeme, že třeba 

takový náramek z  korálů či „léčivá“ mast je 

právě jedním z  těchto nelegálně dovážených 

suvenýrů. 

Přečetli jsme si skutečné příběhy celého prů-

běhu pytlačení a  obchodu a  také jsme měli 

možnost vžít se do role jednoho z článků soukolí 

tohoto organizovaného zločinu (pytlák, pašerák, 

překupník, zákazník).

Tento program nás velice zaujal a  děkujeme 

ZOO Dvůr Králové nad Labem za  nové infor-

mace a skvělý zážitek.

 Eva Žižková, 2. C

Interaktivní program zoo studenty zaujal
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účast v okresním kole, které se konalo 21. února 

na dvorském gymnáziu. Okresní kolo se skládalo 

ze tří částí: test z teorie, praktická část a práce 

s atlasem. Naši žáci se v okresním kole umís-

tili – kategorie A: 16. Eliška Jansová, 17. Anna 

Šturmová. Kategorie B: 8. Annie Hanalei Veselá,

9.  Sára Erbenová. Kategorie C: 1. Dominik Totka, 

23. Eliška Kulinová.

Dominik Totka jako vítěz okresního kola postou-

pil do kola krajského v Hradci Králové.

„Zima za oknem“ nám nepřinesla 
jenom sněhovou nadílku
Přestože na dveře již ťuká jaro, bude naše ohléd-

nutí ryze zimní, pocukrované sněhem, pokryté 

jinovatkou. Každý rok vyhlašuje DDM Jednička 

pravidelné výtvarné soutěže. Začátek druhého 

pololetí byl tedy ve třídě 4. A ve znamení tématu 

„Zima za oknem“, a to doslova – venku i na archu 

papíru. Zimních momentů se nabízelo plno. 

Z okna jsme mohli pozorovat veselé stavění sně-

huláků, hladového kosa v krmítku nebo bruslaře 

na zamrzlém rybníku. Během několikahodinové 

práce nám pod rukama vyrostl dům z kartonu, 

jehož obyvatelé by si určitě v každém okně našli 

ten svůj výhled do pravé zimní krajiny. Na malo-

vání, kreslení, lepení a vystřihování se podíleli 

všichni žáci, proto byl soutěžní ,,činžák“ zařa-

zen do kategorie kolektivů MŠ a ZŠ – výrobky. 

Někomu přinesla končící zima za oknem radost 

ze sněhu, jinému zase starosti s topením. Nás 

potěšila 2. místem, kterým byly (ve velké konku-

renci ostatních prací) děti oceněny. Věřte, nebo 

nevěřte, moc nás ten úspěch v závěru mrazi-

vého počasí zahřál.

Mgr. Jana Hronešová, třídní učitelka 4. A

Předškolní dílny
Na naší škole je zvykem každoročně pořádat pro 

budoucí prvňáčky předškolní dílny. Na poslední 

březnové dílně jsme využili krásné počasí 

a vydali se na procházku spojenou s jednodu-

chými matematickými úlohami. V duchu počí-

tání jsme pokračovali ve třídě na interaktivní 

tabuli, na které děti pracovaly již v minulých 

měsících. Čísla nám prolínala i do písniček. 

V dubnu na písničky navážeme dalšími hudeb-

ními aktivitami a povídáním o jaru. Naše pra-

videlná setkání zakončíme v květnu hledáním 

pokladu a slavnostním předáním „klíčů ke škole“. 

To už se těšíme na naše budoucí školáky, kteří již 

v této době budou mít za sebou zápis do 1. třídy.

Mgr. Pavla Všetečková, Mgr. Jarmila Machková

Informace ze ZŠ Strž 

Podharťské masopustní veselí

Každoročně pořádá naše škola pro žáky

II. stupně předmětové olympiády, ze kterých 

mají možnost postoupit do okresních a kraj-

ských kol. Všem účastníkům náleží pochvala za 

to, že soutěžím věnovali svůj volný čas.

Matematická olympiáda kat. Z5 a Z9
V lednu proběhlo okresní kolo v Trutnově. Z naší 

školy soutěžili z 5. třídy Vojtěch Merhulík, Natá-

lie Svědirohová (oba 5. A) a Bára Dobrá (5. B). 

U 9. tříd byla účast menší. Mezi úspěšné řešitele 

se svým výsledkem zařadili na 6. místě a postu-

pem do krajského kola Dominik Totka (9. A), na 

děleném 7. až 12. místě Vojtěch Merhulík (5. A) 

a Bára Dobrá (5. B).

Ing. Jiří Kotmel

Konverzace v anglickém jazyce
V březnu se uskutečnilo okresní kolo Konver-

zace v anglickém jazyce na Gymnáziu v Hostin-

ném. Soutěž je určena pro žáky základních škol 

a víceletých gymnázií. Naši žáci si mohli ověřit své 

znalosti v poslechové oblasti a konverzaci. Honza 

Bukovský (7. B) při své premiéře obsadil skvělé

4. místo. Pár bodů ztratil při konverzaci, tady bude 

muset procvičit základní konverzační obraty, ale 

poslech byl vynikající. V krajském kole jsme měli 

jednoho zástupce – Dominika Knutsona v kate-

gorii 2C pro žáky z bilingvních rodin.

Zeměpisná olympiáda 
V letošním školním roce se školního kola země-

pisné olympiády zúčastnilo celkem 19 žáků. 

Soutěžící na prvních dvou místech si zajistili 

Poslední únorový den byl na naší škole ve zna-

mení masopustní taškařice. Nově se před vlast-

ním průvodem role rozhodčích ujali členové 

žákovského parlamentu, kteří se pokusili vyhod-

notit nejnápaditější masky masopustního veselí. 

Promenádu třídních kolektivů před budovou 

školy vtipně komentoval pan učitel Novotný. 

Ten, kdo důmyslně zvolil kostým, měl možnost 

si vychutnat chvíli na chodníku slávy, i když jen 

před svou ZŠ v Máchově ulici. Poté se již maso-

pustní průvod, který byl největším lákadlem při-

hlížejících, mohl dát do pohybu. Během něj děv-

čata z 8. třídy rozdávala sváteční koláčky, které 

den předem vlastnoručně napekla. Letos nás 

kromě tradičních mateřských školek ze Slunečné 

ulice přišly podpořit i základní a mateřské školy 

z Kocbeře a Hajnice, což nás velice potěšilo, a tak 

maškarní průvod doslova nebral konce. Zpívalo 

se, veselilo, bubnovalo a na závěr už voněla ze 

školní jídelny česnečka a řízek z vepříka. 

Škola se již 11. rokem snaží navázat na  tradice 

konání masopustu v Podharti, o níž se kdysi dávno 

zasloužil spolek Cvrndorf, který má významnou 

úlohu i v historii školy. 

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Cesta do pravěku
Ve  čtvrtek 2. března se 

4. A  vydala do  Archeoparku 

Všestary. Děti zjistily, jak se žilo 

v  době kamenné, a  vyzkoušely 

si drcení obilí na  mouku, brou-

šení kamenů, okopávání pole 

pravěkými nástroji. Nemohl chy-

bět ani lov na mamuta – ovšem 

jen pomocí oštěpů. Žákům se dopoledne velmi 

líbilo a samozřejmě se našli i tací, kteří by si život 

v době kamenné rádi vyzkoušeli na vlastní kůži.

Mgr. Kateřina Křivánková

Lyžařský výcvik 2017
Ve dnech 19.–24. února jsme se my, žáci 7. třídy, 

vydali na lyžařský výcvik, jako již tradičně na chatu 

Juty ve  Špindlerově Mlýně. Když jsme dorazili 

na místo, odnosili jsme zavazadla k chatě a vyba-

lili si. Hned druhý den jsme vytáhli lyže a vyzkou-

šeli sníh, a  to i  přes špatné počasí, kdy pršelo. 

Nevzdali jsme se a vydrželi. Ve středu ovšem tak 

vydatně lilo, že jsme museli zůstat na chatě. I tak 

jsme si užili spoustu zábavy při hraní her. Když 

se odpoledne počasí umoudřilo, vydali jsme se 

na  pěší výlet do  Špindlerova Mlýna pro nějaké 

sladkosti. Ve čtvrtek jsme oprášili běžky, zazávo-

dili na nich a vrátili jsme se k chatě stavět sněhu-

láky. V pátek nás čekal poslední závod – „O nej-

rychlejší lyži“. Po vyhlášení výsledků jsme si sbalili 

věci a  už vyjížděli zpět do  Dvora Králové. Lyžák 

jsme si moc užili a  všechny nás sblížil. Budeme 

na  něj vzpomínat. Děkujeme p.  uč. Novotnému 

a Hulíkovi za organizaci a skvělý program.

Matylda Svobodová a Vendula Jarolímková, 7. třída

Veselé zoubky
Projekt jsme zakomponovaly do  výuky prvouky 

1. tříd v době, kdy se s dětmi učíme o lidském těle, 

péči o  jeho zdraví a  zdravém stravování. Spolu 

s  Hurvínkem se děti naučily, jak se mají co nej-

lépe o své zoubky starat. Odpověděly na otázky 

v  kvízu, doplnily pracovní list. Za  odměnu pak 

od řetězce dm dostaly dárkovou tašku s dětským 

kartáčkem, zubní pastou, přesýpacími hodinami, 

samolepkou do  koupelny a  žvýkačkami bez 

cukru. Celé téma se kromě prvouky prolíná také 

do výtvarné výchovy a českého jazyka. 

Mgr. Hana Havlíčková a Mgr. Šárka Ruprichová

třídní učitelky

Osvojily si etiketu stolování a odívání
Žákyně 8. třídy navštívily v  rámci praktických 

činností výstavu „Z  pohádky do  velkého světa“, 

kterou připravilo městské muzeum. Během 

této prohlídky dívky poznávaly, jak se kdysi žilo 

na  hradech, a  srovnávaly tehdejší život se sou-

časností. Tato interaktivní expozice skrývala 

etiketu slušného chování, setkávání, stolování 

a  odívání. Naučily se nejen správně prostírat 

stoly, ale i vázat kravatové uzly.  Některé se pře-

vlékly do  pohádkových kostýmů a  zkusily pře-

nést do  dobového děje. Odpolední interaktivní 

výuka byla pro děvčata praktickým zpestře-

ním teoretických znalostí z  vyučovacích hodin 

a všechny si ji vysloveně užily. Děkujeme za dobrý 

nápad realizátorům výstavy – Městskému muzeu  

Dvůr Králové n. L. a autorce koncepce MgA. Mar-

tině Minárikové, která nás na výstavu pozvala.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy
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který připravily vychovatelky školní družiny. Dob-

rou náladu, hudbu, tanec a  soutěže po  celou 

dobu produkovala agentura VOSA. Karnevalu se 

zúčastnilo rekordních více než tři sta účastníků. 

Děti odcházely domů s řadou odměn, balonkem 

a smajlíkem jako připomínkou povedené akce. 

Hana Karlovská, vedoucí vychovatelka ŠD

Foto: Bc. Jana Paulusová Fišerová

Vítězíme v okresních kolech olympiád
Matematická olympiáda

Koncem ledna reprezentovala školu v okresním 

kole, vzhledem k  onemocnění dalších dvou 

postupujících, pouze Petra Šotolová z  9. B. Za 

řešení čtyř náročných úloh získala plný počet 

bodů a umístila se na vynikající 1. příčce, čímž si 

zajistila postup do krajského kola této soutěže.

V  okresním kole Matematické olympiády bojo-

vali také páťáci. Na děleném 1.–3. místě skončil 

Tomáš Mertlík z  5. A, úspěšnými řešitelkami se 

staly i Leona Fišerová a Barbora Síbrová z 5. B. 

Chemická olympiáda

Letošní téma se soustředilo na  výrobu papíru 

a vše s ní spojené. Ze 14 zapojených žáků si pět 

děvčat z 9. B vybojovalo účast v okresním kole 

v Trutnově. Veronika Zemková zvítězila, a tím si 

zajistila postup do  krajského kola. Úspěšnými 

řešitelkami se staly i čtvrtá Monika Fišerová 

a šestá Lenka Přibylová. Jen půl bodu od úspěš-

ného řešení zůstaly sedmá Hedvika Bláhová 

a osmá Lucie Fléglová.

Všem účastníkům školních kol děkujeme za jejich 

čas i chuť udělat něco nad rámec školních povin-

ností, všem reprezentantům v  okresních kolech 

děkujeme za hodiny věnované přípravě a násled-

nou úspěšnou a vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Alena Zlámalová  

Novinky ze ZŠ Schulzovy sady

Události na ZŠ 5. května

Ohlédnutí za školním plesem
Dne 3. března 2017 se konal již XII. ročník škol-

ního plesu, zahajovaný tradičně žáky deváté třídy. 

Na úvod jsme zhlédli vystoupení taneční skupiny 

Malika, hned poté došlo na šerpování deváťáků, 

kteří vzápětí poděkovali svým učitelům za  trpě-

livost a  přístup, své třídní učitelce za  nedoceni-

telnou péči předali krásnou květinu s  dárkem. 

Zkraje večera se prodávala tombola o hodnotné 

ceny a  kolem desáté hodiny čekalo na  hosty 

příjemné překvapení – 

retroshow, kluci a  holky 

z  devítky opět na  scéně. 

K  poslechu a  tanci nám 

celý večer hrála příjemná 

hudba J. K. Band Ohnišov. 

Věříme, že si ples všichni 

užili, a  už nyní se těšíme 

na  přípravu dalšího. 

Tímto také děkujeme 

všem, kteří se na přípravě 

plesu podíleli. 

ředitelství ZŠ 5. května

Lyžařský výcvik
Letos se žáci 7. ročníku vydali na lyžařský výcvik 

v období 12.–17. února 2017 opět do Pece pod 

Sněžkou a  slunečný týden strávili v  malebné 

roubence Hájenka pod Hrnčířskými boudami. 

Abychom jim mohli tiše závidět, pravidelně 

podávali hlášení.

Dnešní dopoledne jsme věnovali sjezdovému 

lyžování. Jízda na  vleku, v  pluhu či v  kročném 

oblouku byla k  vidění na  sjezdovce u  malebné 

chaloupky Hájenky. Každému z  nás se podařil 

tento svah, pro některé až příliš strmý, alespoň 

jednou pokořit. Po  chutném obědě jsme vyra-

zili na  čertovských prkýnkách s  volnou patou 

směrem k Lesní boudě, kde jsme na široké krko-

nošské magistrále pilovali běžkařské styly a zku-

sili si i náročné sjezdy. Slunný den jsme završili 

vycházkou k  Pražské boudě. Zde jsme vychut-

návali poslední paprsky zapadajícího slunce 

a  v  hlavách se nám honily nápady na  večerní 

program, který jsme si náramně užili díky 

Magdě, Páje, Elišce, Verče a Pétě z pokoje č. 2. 

Lyžníci z páťáku
Tuhle neděli ve tři hodiny,

šly se s námi rozloučit rodiny.

Jídla jsme vezli hromadu,

měli jsme dobrou náladu.

Lyžáky si obouváme,

prsty celé skříplé máme.

Tři jsou družstva naše,

bude z toho kaše.

Někteří sjíždějí bez problému,

jiní mají velkou trému.

žáci 7. třídy ZŠ 5. května

Základy robotiky
Se začátkem 2. pololetí jsme začali naplňovat 

záměry projektu „Motivujeme své žáky k  tech-

nickému vzdělání“, na  který naše škola získala 

grant z dotačního programu Královéhradeckého 

kraje „Polytechnická výchova a vzdělávání“. Žáci 

8. C dostali stavebnice Lego Mindstorms, ze kte-

rých staví jednoduché roboty. Začali robotem 

na podvozku, který ovládají bezdrátově pomocí 

mobilního telefonu nebo tabletu. V  následují-

cích hodinách se budou učit robota programo-

vat podle zadání, aby se pohyboval samostatně. 

Nakonec robota vybaví různými čidly a  napro-

gramují tak, aby reagoval na své okolí. 

Mgr. Petr Pavelka

Nácvik první pomoci

Dne 20. a  27. února 2017 se žáci 8. ročníků 

a  zdravotnického kroužku zúčastnili nácviku 

první pomoci pod vedením studentek z  VOŠZ 

a  SZŠ v  Trutnově v  rámci projektu „Člověk – 

tvor neznámý“. Žáci měli možnost seznámit se 

s různými technikami první pomoci, nacvičovali 

resuscitaci, naměřili krevní tlak a tep, vyzkoušeli 

si používání nafukovací dlahy, poslouchali tlukot 

srdce pomocí fonendoskopu a  mnoho dalšího. 

Také se dozvěděli, jak postupovat při poskyto-

vání první pomoci zraněnému člověku.

Mgr. Pavlína Fléglová, foto: Mgr. Libuše Kotyková, DiS.

Týden s cizinci
V  týdnu od  20. do  25. února jsme na  naší škole 

měli již potřetí možnost ověřit si své jazykové 

dovednosti v  rámci projektu EDISON. Přivítali 

jsme sympatické studenty z Malajsie, Jižní Korey, 

Brazílie, Indonésie, Číny a  Gruzie ve  věku od  18 

do  23 let. Všichni si pro nás v  angličtině připra-

vili zajímavé přednášky o svých rodných zemích. 

Ve středu se naše tělocvična proměnila v globální 

vesničku, kde každý student prezentoval svou 

zemi. I  přes značné věkové a  znalostní rozdíly 

všech zúčastněných žáků všichni tuto možnost 

nadšeně přivítali a snažili se komunikovat a získat 

nové poznatky o světě. Thank you for everything!

M. Hrnčířová, J. Chroboková a V. Mertlíková (8. B)

Karneval na ledě

V  pátek 3. března ožil zimní stadion karneva-

lem, který pro děti připravily učitelky 1. stupně. 

Slavnostním rejem masek tak zakončily kurzy 

výuky bruslení, které absolvovaly děti od  1. do

5. ročníku. Každým týdnem se žáci pod vedením 

kvalifi kovaných trenérů hokejového oddílu mlá-

deže a vlastních zkušených pedagogů zlepšovali 

a  učili se obtížnější prvky. Děkujeme ochotným 

rodičům, kteří nám pomáhali s dopravou batohů, 

vázáním bruslí i asistencí během kurzu na ledě.

Mgr. Eva Malichová, foto Mgr. Pavlína Špatenková

Masopustní karneval 2017

Po roce jsme se opět sešli na tradičním karnevalu, 

Rozšířená výuka matematiky 
a přírodovědných předmětů
ZŠ Schulzovy sady nabízí ve školním roce 

2017/2018 od 6. ročníku rozšířené vyučo-

vání matematiky a přírodovědných před-

mětů. Přihlášky ke studiu se přijímají do 

3. dubna 2017. Více informací najdete na 

stránkách školy www.zsschsady.cz.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy
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Žáci královédvorských škol a školek, ale i děti ze 

ZUŠ F. A. Šporka z Jaroměře malovali obrázky

k výročí 300 let od koupě místa zvaného Nový 

les, tedy lesa, kde se dnes nachází Braunův Bet-

lém. Některé z maleb si měli možnost prohléd-

nout návštěvníci výstavy o Braunově Betlému ve 

Staré radnici, která skončila v neděli 12. března 

2017. 

Deset nejlepších ze 170 došlých obrázků vybrala 

odborná porota ve čtyřech kategoriích a jejich 

autory odmění organizující Spolek Braunův Bet-

lém malířskými potřebami i dobrotami.

Děti měly za úkol vystihnout příjezd hra-

běte Šporka na radnici ve Dvoře Králové před

300 lety. Hrabě Špork do Dvora zavítal za úče-

lem podpisu smlouvy s radními o koupi Nového 

lesa – místa vzniku Braunova Betléma. Tato udá-

lost byla rekonstruována díky spolupráci Spolku 

Braunův Betlém a Půjčovny kostýmů paní Hrdi-

nové ze Dvora Králové nad Labem. Scénář celé 

akce si vzal na starost Filip Pýcha. 

V neděli 26. února tak přijel po 300 letech na 

královédvorské náměstí kočár s hrabětem Špor-

kem a jeho chotí. Zde je uvítalo nejen 16 radních 

v barokních kostýmech, ale také jezuité, kteří 

shromážděný dav naváděli k projevům proti 

hraběti. Zajímavostí byla shoda jmen bývalých 

radních a dnešních občanů Dvora Králové nad 

Labem, kteří role bývalých radních – pana Petery 

a pana Béma – přijali. Významná byla také 

přítomnost pana Stephana Sweerts-Sporcka, 

potomka hraběte Šporka, který hrál roli svého 

slavného předka. Role purkmistra Kučery se zhos-

til současný královédvorský starosta Jan Jarolím. 

Přímé přenosy z celého dne včetně hudebního 

a divadelního představení ve Špýcharu je stále 

možné zhlédnout na kanálu Youtube portálu 

Královédvorsko.cz.

Výsledky výtvarné soutěže – kategorie do 

6 let:  1. Nikola Munzarová (výtvarné dílny DKnL), 

2. Karolína Pýchová (výtvarný kroužek Hankův 

dům), 3. Aleš Koukal (výtvarný kroužek Hankův 

dům). Kategorie 7–10 let: 1. Kristína Žižková 

(ZŠ Bílá Třemešná), 2. Štěpán Vaňura (výtvarný 

kroužek Hankův dům), 3. Tína Vovsová (výtvarný 

kroužek Hankův dům). Kategorie 11–15 let:  

1. Nikola Lesáková (ZŠ Bílá Třemešná), 2. Anna 

Tauchmanová (ZŠ Schulzovy sady), 3. Kateřina 

Dontová (ZŠ Schulzovy sady). Speciální cena – 

společná práce: ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř.

Ing. Kateřina Sekyrková

regionální portál Královédvorsko.cz

Hrabě Špork přijel do Dvora Králové nad Labem – naživo i na obrázcích

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, 

kteří nám pomohli sehnat fi nanční prostředky 

na  léčebnou terapii pro Daníka. Vy všichni mu 

dáváte šanci poprat se s osudem. První rok tera-

pie ukázal, že je šance posunout Daníka dál. 

Díky fi nančním prostředkům, které se podařilo 

a  ještě podaří získat, může Daník pokračovat 

v terapii. A my už mu můžeme jen držet pěsti :-). 

Daník se narodil 30. 6. 2010 ve 34. týdnu těho-

tenství. Porod nebyl jednoduchý, chlapeček se 

narodil celý fi alový, pomordovaný a  začal mu 

nový komplikovaný životní příběh. V  sedmi 

měsících mu lékaři diagnostikovali dětskou 

mozkovou obrnu kvadruparézu, což znamená, 

že všechny čtyři končetiny jsou ztuhlé a  trvale 

stažené (spastické). Ve  třech letech se začal 

otáčet, v  pěti letech se pohyboval plazením, 

posouval se po centimetrech pomocí jedné ruky 

po  bříšku. Neměl žádnou stabilitu trupu, takže 

neseděl. Skoro nemluvil, uměl říci jen pár slov. 

A  pak s  ním maminka začala jezdit na  reha-

bilitaci pomocí kosmického oblečku The-

rasuit do  Saremy v  Liberci a  na  terapii Kosmík 

do Axonu v Praze. Po roce intenzivního cvičení si 

Daník sám sedne a v sedu si vydrží hrát. Sám se 

už dostane do kleku na všechny čtyři končetiny 

a začíná nacvičovat lezení po čtyřech. Hodně se 

rozmluvil, mluví ve větách. Nikdy bychom nevě-

řili, že díky tomuto cvičení udělá za jeden rok tak 

obrovský skok vpřed. Nejúžasnější na tom je, že 

Daník se na terapii těší a cvičí rád.

Pokud chcete vidět, co Daník za rok intenzivního 

cvičení dokázal, jaké akce na jeho podporu pro-

běhly, podívejte se na fotografi e a videa na jeho 

stránkách www.terapieprodanika.cz. 

Byli bychom rádi, kdyby mohl Daník pokračovat 

v  této terapii a  měl by tak možnost rozvíjet se 

ještě víc. Děkujeme všem za jakýkoliv příspěvek 

na transparentní účet č. 272369282/0300, který 

byl zřízen na pokrytí Daníkovy terapie. Rok léčby 

stojí přibližně 250.000 Kč. Děkuji vám všem. 

Mgr. Dana Rejlová

Poděkování vám všem

Ať píšťaly a trouby zní...

Dětský karneval

V neděli 17. února se v odpoledních hodi-

nách v aule SŠIS uskutečnil tradiční Dětský 

karneval. Dorazilo téměř 200 dětí v dopro-

vodu rodičů i  prarodičů. Princezny, zví-

řátka, čerty a  čertice, vodníky, víly, klauny 

a  spoustu dalších masek roztancoval DJ 

Furat, který nejenže měl pro děti připra-

veny oblíbené dětské písničky, ale měl 

i malé překvapení – pouštěl dětem bubliny 

z velkého bublifuku. Na karnevalu nemohly 

chybět ani zábavné hry, při kterých 

mohly děti vyhrát sladké odměny, nebo 

byly připraveny slosovatelné vstupenky 

o  zajímavé ceny. Dalším překvapením 

pro návštěvníky byla i  nádherná taneční 

vystoupení, kterých se zhostila děvčata 

z kroužku DDM Jednička. Orientální tance 

a  mažoretky Tweety předvedly, co spolu 

za krátkou dobu dokázaly za pomoci svých 

vedoucích nacvičit. Mažoretky zatanco-

valy dokonce dvakrát. Nejprve na parketu 

předvedla svá vystoupení mladší děvčata 

a poté starší.

Doufáme, že si všichni návštěvníci karneval 

užili. Budeme se těšit opět za rok!

Bc. Veronika Málková

DDM Jednička

Sraz bývalých zaměstnanců 
TIBY Vorlech 
V pátek 7. dubna 2017 se koná od 15:00 

hod. sraz bývalých zaměstnanců TIBY 

Vorlech v  restauraci Fiedor (bývalá jídelna 

závodu Vorlech). Zveme všechny, kdo mají 

chuť se setkat s bývalými spolupracovníky.  

J. V.

Takový byl název koncertu, který na  28. února 

připravili učitelé dechového oddělení ZUŠ

R. A. Dvorského: Nikola Holcová, Vladimíra 

Matušková, Vlasta Siřišťová a Tomáš Valtera. 

Již při vstupu do  školy byli návštěvníci vítáni 

renesanční hudbou souboru Flauti Dolci 

a  v  předsálí je vítal mysliveckými signály Sou-

bor loveckých nástrojů. V  sále školy, který byl 

zcela zaplněn, koncert zahájil soubor složený 

z učitelů: V. Siřišťová (fl étna), T. Valtera (klarinet),

V. Matušková (trubka), N. Holcová (lesní roh), 

který zahrál lidovou píseň v úpravě Marka Igla. 

Poté se na  pódiu vystřídala různá seskupení 

(např. klarinetové trio, soubor lesních rohů, 

pozounové trio atd.) se sólisty, kteří hráli za kla-

vírního doprovodu Milady Petrášové a  Marka 

Igla. 

Závěr koncertu patřil opět učitelům. Jak celý 

koncert lidovou písní zahájili, tak se i s publikem 

další lidovou písní rozloučili.

Po tomto vydařeném koncertu jsme se domlu-

vili, že by se společný koncert dechařů mohl stát 

tradicí.

Vladimíra Matušková

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

V kategorii 11–15 let zvítězil obrázek, který namalovala  

Nikola Lesáková.  Foto: Petra Hrdinová
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Stomatologická pohotovost
duben 2017
1. a 2. 4.: MUDr. Miroslava Landová, Spoje-

ných národů 743, Dvůr Králové nad Labem, 

tel.: 499 321 931;

8. a 9. 4.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499 321 028;

14. a 15. 4.: MDDr. Petra Andrlová, Zubní 

ordinace č. p. 31, Bílá Třemešná, tel.: 

732 580 139;

16. a 17. 4.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.:

491 616 464;

22. a 23. 4.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499 321 028.

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

SPCCH zve na exkurzi do 
Poniklé a na posezení s hudbou
Výbor ZO Svazu postižených civilizačními 

chorobami (SPCCH) ve Dvoře Králové nad 

Labem pořádá ve čtvrtek 6. dubna 2017 

zájezd do Poniklé na exkurzi do výrobny 

perel a tamního muzea. Cena je 130 Kč. 

Odjezd autobusu je v 7:15 hod. od oční 

školy, v 7:30 hod. od gymnázia, v 7:35 hod. 

od Vánočních ozdob, v 7:40 hod. ze Štefáni-

kovy ulice a v 7:50 hod. z Nových Lesů. Při-

hlášky u paní Perunové na tel.: 732 532 224.

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se usku-

teční od 15:00 hod. ,,Posezení s hudbou“ 

v Lipnici. Odjezd autobusu je ve 14:45 hod. 

od oční školy, ve 14:50 hod. od gymnázia, ve 

14:55 hod. ze zastávky od školy 5. května. 

Vstupné 50 Kč. Dobrou náladu s sebou.

Jitka Šmelhausová, místopředsedkyně

Skautské středisko hlásí
V  sobotu 18. února pořá-

dalo skautské středisko 

Zvičina pro vlčata, svět-

lušky i  příchozí děti maš-

karní karneval. Více než 

dvouhodinový rej masek 

byl zpestřen zábavnými 

hrami. 

V  sobotu 18. března pro-

běhly tradiční závody 

v uzlování. Po  slavnostním zahájení byli sou-

těžící rozděleni do  dvou kategorií podle svého 

věku. Díky hojné účasti 

47 závodníků byla sou-

těž rozdělena do  dvou 

kluboven. Pro mladší 

světlušky a  vlčata bylo 

úkolem navázat v co nej-

rychlejším čase pět uzlů: 

lodní smyčku, ambu-

lanční uzel, škotový uzel, 

dračí smyčku a  na  závěr 

zkracovačku. Pro skauty 

a  skautky bylo úkolem 

navázat o jeden uzel více, 

a  to rybářskou spojku. 

Do  výsledného hodnocení se počítal lepší čas 

ze dvou kol. V  mladší kategorii skončil na  prv-

ním místě Daniel Vojtíšek, na  druhém místě 

byla Nella Tauchmanová a  třetí Karolína Jež-

ková. Kategorii starších vyhrála Aneta Skutová, 

na  druhém místě skončila Alžběta Langfelne-

rová a třetí se umístila Nikola Skutová.

Závody proběhly bez problémů. Děkujeme 

organizátorům za  přípravu závodů a  všem 

účastníkům za  jejich připravenost, bojovnost 

a výborné časy.

Ing. Martin Stránský

Zima je za  námi a  sluníčko nás táhne ven... Při-

berme na toulky přírodou i opuštěné psy – na při-

lehlých Hrubých lukách je spousta prostoru, 

který můžete využít na  kratší i  delší procházku. 

Společně strávený čas ocení jistě „oba konce 

vodítka“. Během otevírací doby můžete přijít bez 

předchozího ohlášení (děti pouze v  doprovodu 

dospělých) a víkendovou otevírací dobu najdete 

vždy na www.utulek-dknl.estranky.cz.

Daniela Hoblová

Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Vzít ven můžete například tyto pejsky:

Jack – už si dvakrát 

zkusil být „doma“, ale 

pokaždé se mu poda-

řilo v  nestřeženém 

okamžiku utéci. 

Pokud bude dobře 

zajištěn, aby ve  chví-

lích volna nemusel 

hledat únikové cesty ze zahrady, stává se vese-

lým a přátelským kamarádem.

Žeryk – starší, milý, 

stále temperamentní 

pes. Celý život žil 

na  zahrádce se star-

šími lidmi a  zasloužil 

by si tak prožít i  svůj 

psí důchod. Je hodný 

také na děti, které ho vodí na procházky.

Ben – starší, ale stále 

velmi aktivní pes. 

K  lidem je velmi milý, 

v  novém domově 

by měl být ale spíše 

jedináčkem kvůli 

jeho nesnášenlivosti 

s ostatními psy.

Viki – tráví v  útulku 

již několik let i  pře-

sto, že je to bezvadný 

psí parťák, pokud se 

k  němu člověk chová 

důsledně a  klidně. 

Vášnivý aportér, takže 

nuda na zahrádce a na procházkách s ním není.

Vilík – mladý plašá-

nek, venku tempera-

mentní a stále do akce 

připravený, doma 

klidný. Vyžaduje dietní 

stravu a  spoustu 

aktivity.

Ježíšek – prožil si „psí 

dno“, ale nyní je to 

přátelský a tempera-

mentní pes. Vyžaduje 

dietní stravu, spoustu 

drbání za ušima a  čas 

na procházkách.

Psi umístění v královédvorském útulku

Základní škola a Praktická škola

Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479,

email: info@zs-dk.cz, tel.: 499 622 476

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
(79-01-C/01 Základní škola a 79-01-B/01 Základní škola speciální)

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18 se koná ve dnech:

• středa 19. dubna 2017 od 12:00 do 16:00 hod. 

• čtvrtek 20. dubna 2017 od 12:00 do 16:00 hod.

v hlavní budově ZŠ a PrŠ ve Dvoře Králové n. L.

S sebou přineste: rodný list dítěte, průkaz totož-

nosti zákonného zástupce (event. odborné lékař-

ské posudky, doporučení poradenského zařízení)

POSKYTUJEME ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮM:

•     se specifi ckými poruchami učení;

•     s vadami řeči;

•     s poruchami autistického spektra včetně 

       Aspergerova syndromu;

•     s mentálním postižením.


