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Zveme na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na  15. zasedání Zastu-

pitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

které se uskuteční ve  čtvrtek 1. června 

2017 od 15:00 hod. v sále Hankova domu. 

Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete si 

audiozáznam ze zasedání s  odstupem 

několika dní poslechnout na  interneto-

vých stránkách města www.mudk.cz v sekci 

Město / Orgány města / Zastupitelstvo 

města. 

(mik)

Upozornění na uzavření 
registru vozidel
Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 

25. května 2017 bude z  technických 

důvodů uzavřeno pracoviště registru vozi-

del sídlící v Nedbalově ulici čp. 574. Děku-

jeme za pochopení.

(mik)

Zápis do mateřských škol 
ve Dvoře Králové nad Labem
Zápis do  mateřských škol zřizovaných 

městem Dvůr Králové nad Labem se usku-

teční ve středu 3. května 2017 od 10:00 

do  14:00 hod. a  ve  čtvrtek 4. května 

2017 od 12:00 do 14:00 hod.

K mateřským školám zřizovaných městem 

Dvůr Králové nad Labem patří: Mateřská 

škola Drtinova 1444, Dvůr Králové nad 

Labem (včetně míst poskytovaného vzdě-

lávání MŠ Dvořákova, MŠ Roháčova, MŠ 

Lipnice a  MŠ Žireč) – www.msdrtinova.cz 

a Mateřská škola Elišky Krásnohorské 2428, 

Dvůr Králové nad Labem (včetně míst 

poskytovaného vzdělávání MŠ Slunečná, 

MŠ Verdek) – www.mskrasnohorske.cz.

K zápisu je třeba přinést vyplněnou žádost 

o  přijetí dítěte k  předškolnímu vzdělávání 

a  rodný list dítěte. Zákonný zástupce pro-

káže svoji totožnost platným občanským 

průkazem. Veškeré informace k  novému 

postupu přijímání dětí a  k  povinnému 

předškolnímu vzdělávání jsou k  dispozici 

na webových stránkách mateřských škol.

odbor školství, kultury a sociálních věcí

facebook.com/
mestodknl

Stavbaři zahájí opravu mostu Jana Palacha

Hokejisté HC Rodos postoupili do II. ligy

Sezonu snů završili hokejisté HC Rodos Dvůr Králové nad Labem postupem do druhé ligy. Ve fi nálovém dvojutkání kvalifi -

kace si poradili s ambiciózními Letňany. Domácí utkání vyhráli 6:2 a lepší byli také v odvetě, na pražském ledě zvítězili 3:2.

V celé sezoně, ve které získali titul krajského šampiona, dohromady vyhráli 37 utkání. Druhou ligu si hokejisté Dvora Krá-

lové zahrají poprvé v klubové historii. Gratulujeme. Tomáš Plecháč, foto: Miloslav Knap

Na začátku května začne oprava mostu Jana Pala-

cha. Stavební práce ovlivní dopravní obslužnost 

města, pro řidiče bude most od 10. května na dobu 

zhruba pěti měsíců zcela uzavřen. 

Stavbaři zahájí své práce za občasného omezení 

provozu. K úplné uzavírce komunikace na dobu 

minimálně pěti měsíců dojde od  10. května 

2017. „Během prvních tří týdnů se budou prová-

dět práce na spodní stavbě. Prosíme tedy řidiče, 

aby byli při přejíždění mostu obezřetní a pokud 

to bude třeba, aby se řídili pokyny pracovníků 

stavby,“ říká Jan Sedláček, vedoucí odboru 

dopravy a  silničního hospodářství na  Městském 

úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Po  úplném uzavření mostu přes Labe budou 

vyznačeny objízdné trasy. Ve směru na Hostinné 

bude nákladní doprava směrována ulicemi 

Nedbalova, Vrchlického a  Nerudova. Nákladní 

doprava ve  směru od  Hostinného bude odklá-

něna ulicemi Fügnerova a Sladkovského k oční 

škole tak, aby byly objízdné trasy pro nákladní 

dopravu jednosměrné. „V  tuto chvíli je totiž 

nákladní doprava ve  směru od  Hostinného 

odkláněna na  most Jana Palacha a  Benešovo 

nábřeží, což při opravě mostu nebude možné,“ 

vysvětluje Jan Sedláček a  pokračuje: „Tento 

model si řidiči již mohli vyzkoušet vloni, kdy byly 

most a část Benešova nábřeží uzavřeny.“ 

Nákladní doprava fi rem, které sídlí v  loka-

litě Slovany, bude umožněna okolo kostela 

sv. Jana Křtitele. V těchto místech tak opět dojde 

ke snížení počtu parkovacích míst.

Během opravy mostu Jana Palacha zůstane 

k  dispozici pro přejezd z  jedné strany Labe 

na  druhou pouze most Jana Opletala na  Deni-

sově náměstí. Řidiči tak musejí během opravy 

v následujících měsících počítat se zahuštěním 

dopravy a  drobným zdržením jak na  Benešově 

nábřeží, tak v ulicích 17. listopadu, 28. října nebo 

v  Heydukově ulici. Pěších se uzavření mostu 

Jana Palacha téměř nedotkne. V průběhu stavby 

bude zajištěn přechod buď přímo přes most, 

nebo po  provizorní lávce, která bude během 

stavby umístěna vedle mostu.

„Při opravě stavbaři na most Jana Palacha položí 

novou železobetonovou desku, na  kterou 

na  koncích mostu navážou přechodové desky. 

Na konzolových částech desky budou nové žele-

zobetonové chodníkové římsy, na  jejichž okra-

jích bude osazeno ocelové zábradlí. Na  místě 

dosavadního revizního schodiště bude nová 

železobetonová opěrná zeď. Spodní část mostu 

stavbaři staticky zajistí, odstraní nejvíce poško-

zené výztuže a  doplní výztuže nové,“ popisuje 

práce Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, 

investic a správy majetku. V rámci opravy mostu 

Jana Palacha bude zároveň provedena obnova 

komunikace, která zůstane dvoupruhová, obou-

směrná a dojde také k úpravě chodníků. 

Město Dvůr Králové nad Labem za  opravu 

mostu Jana Palacha, kterou provede společnost 

EUROVIA CS, a. s., zaplatí 7,6 mil. Kč. Na stavební 

práce přispěl dotací ve výši 5 mil. Kč Královéhra-

decký kraj.

Miroslava Kameníková
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Částečná uzavírka ulic 
R. A. Dvorského a Přímá
Z důvodu rekonstrukce plynového vedení 

a domovních přípojek, které realizuje spo-

lečnost innogy Česká republika, je v ulicích 

R. A. Dvorského a Přímá až do 7. srpna 2017 

částečně uzavřena komunikace. Provoz je 

v  dotčeném úseku řízen jedním jízdním 

pruhem. Žádáme občany o  respektování 

dočasného dopravního značení a  zvý-

šenou opatrnost při pohybu v  dotčené 

lokalitě. 

(ska)

Město prodává volné byty 
na Benešově nábřeží
Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 

k  prodeji formou obálkové metody měst-

ské byty v  domech na  Benešově nábřeží. 

V současné době je v nabídce devět byto-

vých jednotek. Dispozičně se jedná o byty 

velikosti 0+1, 1+1 nebo 2+1, nejčastěji 

o výměře okolo 50 m2. 

Nabízené byty:

• nábřeží Benešovo 1902, byt č. 41, IV. NP, 

47,60 m2 (1+1 – pokoj, kuchyň, předsíň, 

koupelna, WC, spíž), kauce 29.018 Kč, 

cena dle znaleckého posudku 535.000 Kč;

• nábřeží Benešovo 1902, byt č. 42, IV. NP, 

49,40 m2 (1+1 – pokoj, kuchyň, předsíň, 

koupelna, WC, spíž), kauce 30.713 Kč, 

cena dle znaleckého posudku 565.000 Kč;

• nábřeží Benešovo 1902, byt č. 44, IV. NP, 

47,90 m2 (2+1 – 2 pokoje, kuchyň, před-

síň, koupelna, WC, spíž), kauce 26.500 Kč, 

cena dle znaleckého posudku 530.000 Kč;

• nábřeží Benešovo 1988, byt č. 32, 

III.  NP, 50,80 m2 (2+1 – 2 pokoje, kuchyň, 

předsíň, koupelna, WC, sklep), kauce 

27.932 Kč, cena dle znaleckého posudku 

540.000 Kč;

• nábřeží Benešovo 1989, byt č. 12, 

I. NP, 51,55 m2 (2+1 – 2 pokoje, kuchyň, 

předsíň, koupelna, WC, sklep), kauce 

28.000 Kč, cena dle znaleckého posudku 

560.000 Kč;

• nábřeží Benešovo 1989, byt č. 13, I. NP, 

22,40 m2 (0+1 – pokoj, předsíň, WC, 

sklep), kauce 11.569 Kč, cena dle znalec-

kého posudku 220.000 Kč;

• nábřeží Benešovo 1989, byt č. 42, IV. NP, 

47,80 m2 (2+1 – 2 pokoje, kuchyň, před-

síň, koupelna, WC, sklep, balkon), kauce 

25.358 Kč, cena dle znaleckého posudku 

505.000 Kč;

• nábřeží Benešovo 1987, byt č. 22, 

II. NP, 46,90 m2 (2+1 – 2 pokoje, kuchyň, 

předsíň, koupelna, WC, balkon), kauce 

27.500 Kč, cena dle znaleckého posudku 

550.000 Kč;

• nábřeží Benešovo 1068, byt č. 22, 

II. NP, 47,40 m2 (2+1 – 2 pokoje, kuchyň, 

předsíň, koupelna, WC, komora), kauce 

31.750 Kč, cena dle znaleckého posudku 

635.000 Kč.

Více o nabízených bytech, včetně termínů 

prohlídek, naleznete na úřední desce (zdroj 

oznámení: OEMM) nebo je získáte na MěÚ 

Dvůr Králové nad Labem, kontaktní osoby 

Markéta Vohnoutová, e-mail: vohnoutova.

marketa@mudk.cz, tel: 499  318  147, nebo 

Martina Svobodová, e-mail: svobodova.

martina@mudk.cz, tel. č. 499 318 114.

(mik)

Rekonstrukce krajské silnice do Lipnice 
začne v červnu, vznikne i nový chodník

Návštěvníci Tyršova koupaliště se mohou v letošní 

sezoně těšit na opravené dětské brouzdaliště s del-

fínem, nově zde přibydou také skluzavka ve tvaru 

slona a vodní deštník. 

V  polovině dubna zahájila společnost Lacus 

Technology, s. r. o., Říčany opravu brouzdaliště 

na  Tyršově koupališti. Stavební práce by měly 

trvat do 15. června 2017 a město Dvůr Králové 

nad Labem za rekonstrukci zaplatí ze svého roz-

počtu téměř 2 miliony Kč bez DPH.

„Dno brouzdaliště bude natřeno novým poly-

uretanovým nátěrem, který je stoprocentně 

vodotěsný a  snadno se čistí. Stavbaři dále 

vybudují nové dnové výpusti včetně propojení 

v  šachtách. Ubourají a  znova vytvoří přelivný 

žlábek s  mřížkou po  obvodu bazénu,“ popsal 

práce investiční technik Josef Oulehla z odboru 

rozvoje, investic a  správy majetku Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem, a  pokračoval: 

„Odpadní potrubí ze žlábku stavbaři napojí 

na stávající odpadní potrubí v ochoze brouzda-

liště. Vybudují nové uzavírací šachty na ochoze 

a  na  kraji zpevněné plochy brouzdaliště bude 

do  podzemí zapuštěná strojovna čerpadel 

atrakcí.“

Nejen děti tak v opraveném bazénu potěší vodní 

deštník a  skluzavka ve  tvaru slona. Do  stávají-

cího delfína bude znovu zaveden přívod vody. 

Brouzdaliště bude i  nadále napouštěno vodou 

z artéské studně, změní se však systém napouš-

tění. „Původně voda přitékala trubkou přes okraj 

bazénku, nyní bude napouštěcí tryska osazena 

ve  stěně brouzdaliště,“ vysvětlil Josef Oulehla. 

Stejně jako dříve i  po  opravě se bude voda 

v bazénku měnit denně.

Vzhledem k  tomu, že stavební práce by měly 

trvat do  15. června 2017, zasáhnou s  největší 

pravděpodobností do  začátku letní sezony 

koupaliště, které se každoročně otevírá v závis-

losti na počasí na přelomu května a června. Pro 

návštěvníky to bude znamenat, že by zhruba 

dva týdny nemohli brouzdaliště využívat.  „Sta-

veniště bude řádně zabezpečeno a  oploceno, 

aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků kou-

paliště a  aby se do  něho nemohl dostat nikdo 

nepovolaný. Co se týká případných dalších 

omezení provozu, v současné době je neumíme 

odhadnout, uvidíme, jak budou stavební práce 

postupovat,“ uvedl Zbyněk Wolf z  Technických 

služeb města Dvora Králové nad Labem, který je 

vedoucím provozu Tyršova koupaliště.

Miroslava Kameníková 

Foto: Jan Skalický

Opraví brouzdaliště na Tyršově koupališti, 
přibyde skluzavka a vodní deštník 

Na  začátku června zahájí pra-

covníci společnosti M – Silnice, 

a. s., rekonstrukci dosud neopra-

veného úseku povrchu krajské 

silnice II/300, a to od vlečky v ulici 

Smetanova po  elektrickou roz-

vodnu v  Lipnici v  délce zhruba 

400 metrů. 

Během stavebních prací dojde 

k úplné uzavírce, která bude trvat 

od  5. června do 31. července 

2017. Objízdná trasa pro 

dopravu bude vyznačena 

a v obou směrech povede přes Bílou Třemešnou.

„Při rekonstrukci dojde k  odstranění stávající 

konstrukce vozovky, stavbaři upraví zemní pláň, 

zpevní podkladní vrstvy a upraví stávající beto-

nové obrubníky. Následně položí nový asfal-

tový kryt vozovky včetně nového vodorovného 

dopravního značení z hladkého plastu. V rámci 

rekonstrukce komunikace budou také obno-

veny stávající uliční vpusti a  výšková úprava 

stávajících šachet a šoupat, dojde k přeskládání 

dlažby a  dosypání asfaltovým recyklátem,“ říká 

Ctirad Pokorný, vedoucí oboru rozvoje, investic 

a správy majetku na Městském úřadu Dvůr Krá-

lové nad Labem. 

Kromě opravy silnice stavbaři vybudují nový 

chodník spojující Alešovu ulici se stávajícím 

chodníkem směřujícím do  Lipnice. Součástí 

stavebních prací bude také oprava stávajících 

autobusových zastávek, zřízení nových čekacích 

ploch apod. Dokončovací práce na  chodnících 

budou realizovány během srpna už jen za  čás-

tečného omezení provozu, tedy s  vyznačenou 

sníženou rychlostí, případně svedením dopravy 

do jednoho jízdního pruhu. 

Zatímco investorem rekonstrukce komunikace 

je Královéhradecký kraj, výstavbu chodníků 

zaplatí ze svého rozpočtu město Dvůr Králové 

nad Labem. Stavební práce přijdou v  souhrnu 

na necelých 6 mil. Kč – oprava komunikace bude 

stát 5,42 mil. Kč, chodníky 555 tisíc Kč. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický



4/2017 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

3www.mudk.cz

K zápisům do 1. ročníků 
základních škol přišlo 191 dětí
Na  začátku dubna se uskutečnily zápisy 

do  1. ročníků základních škol zřízených 

městem Dvůr Králové nad Labem. K zápi-

sům se dostavilo celkem 191 dětí. Z tohoto 

počtu žádají rodiče pro 37 dětí odklad 

povinné školní docházky.

K  zápisu do  ZŠ 5. května se dostavilo cel-

kem 47 dětí (z  toho požádáno o  odklad 

školní docházky pro 9 dětí). Škola otevře 

dvě první třídy. 

Do  ZŠ Podharť přišlo k  zápisu 37 dětí 

(odklad školní docházky bude mít 11 dětí) 

a ve škole bude otevřena jedna první třída. 

ZŠ Schulzovy sady přivítala u  zápisu cel-

kem 74 dětí (z  tohoto počtu bude mít 

odklad školní docházky 10 dětí). ZŠ Schul-

zovy sady otevře tři první třídy. 

K zápisu do ZŠ Strž přišlo 33 dětí (o odklad 

bylo požádáno u 7 dětí), škola otevře dvě 

první třídy, z  toho jednu v  odloučeném 

pracovišti ZŠ Žireč.

Hana Petrášová

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Veřejně prospěšné aktivity 
letos podpoří město půl 
milionem korun
Město Dvůr Králové nad Labem v  letoš-

ním roce opět vyhlásilo dotační program 

na  podporu veřejně prospěšných aktivit. 

V  rozpočtu města byla vyčleněna částka 

500 tisíc Kč.

Výše dotace pro jednotlivé projekty byla 

stanovena minimálně 3 tisíce Kč, maxi-

málně 50 tisíc Kč s tím, že maximální výše 

podílu dotace města na  celkových nákla-

dech činí 75%. 

Kulturní komise Rady města Dvůr Králové 

nad Labem vyhodnotila celkem 40 žádostí: 

v  oblasti činnost spolků 8, v  oblasti pod-

pory kulturních akcí na  území města 20, 

v  oblasti aktivit neformálního vzdělávání 

5 a  v  oblasti podpory kulturních akcí 

mimo město 7 žádostí. Seznam příjemců 

dotací i  jejich výši najdete na  stránkách 

www.mudk.cz v  sekci Radnice/Zprávy 

z odborů / Odbor školství, kultury a sociál-

ních věcí nebo v sekci Rozvoj.

(mik)

Regionální turistická hra 
Královédvorsko stále pokračuje
Až do 17. září 2017 pokračuje Regionální 

turistická hra Královédvorsko. Pokud máte 

zájem se hry, která podporuje cestovní ruch 

v regionu a místní podnikatele, zúčastnit, 

můžete si brožuru s pravidly a herním plá-

nem vyzvednout v Městském informač-

ním centru Dvůr Králové nad Labem, dále

v ZOO Dvůr Králové, Turistickém infor-

mačním centru Kuks a v Městském muzeu 

ve Dvoře Králové nad Labem. Slosování 

o hlavní ceny, kterými jsou zážitkové 

pobyty v ZOO Dvůr Králové, Hotelu Pod 

Zvičinou, na Kuksu a v Tadeášových 

domkách nebo 4 sady luxusního ložního 

povlečení od fi rmy ATOS Dana Dobrá, se 

uskuteční během slavnosti Rukopisné dny 

23. září 2017. Podrobné informace o turis-

tické hře naleznete na www.dvurkralove.cz.

Bc. Milena Rejlová, DiS.

manažerka propagace a cestovního ruchu 

Městské kulturní zařízení Han-

kův dům Dvůr Králové nad 

Labem a  Centrum kultury 

v Kamenné Hoře realizují v letoš-

ním roce v  rámci česko-polské 

spolupráce obou měst projekt 

s  názvem Společně v  hudbě 

a  v  tradicích. Během něho 

na jednotlivých akcích na obou 

stranách hranice představí 

české a polské zvyky a tradice. 

První společnou akcí byly 

v  sobotu 8. dubna 2017 

Barevné Velikonoce, které se konaly na náměstí 

v  polské Kamenné Hoře a  v  tamním Muzeu 

tkalcovství. Prodejci a řemeslníci z Královédvor-

ska seznámili návštěvníky akce s  českými 

velikonočními tradicemi a  zvyky, velký ohlas 

mělo například pletení pomlázek, které v  Pol-

sku neznají. Žáci královédvorské Střední školy 

informatiky a  služeb prostřeli tradiční české 

velikonoční stoly, na nichž nechyběly mazanec, 

velikonoční beránek nebo velikonoční nádivka. 

„Z jídel byl největší zájem o mazanec a nádivku 

a  také o  zdobené perníky,“ podotkla Zuzana 

Čermáková, ředitelka Hankova domu, která 

do Kamenné Hory vezla také recepty na tradiční 

česká velikonoční jídla. Město Dvůr Králové nad 

Labem na akci zastupovaly místostarostka Ale-

xandra Jiřičková a Petra Zivrová, vedoucí oddě-

lení kultury, sportu a cestovního ruchu na Měst-

ském úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Nejbližší akce, které obě strany připravují 

v  rámci společného projektu, budou zaměřeny 

na  hudbu. „Zahajovacím koncertem Králo-

védvorského hudebního léta bude ve  středu 

14. června 2017 vystoupení dětských souborů 

z  Kamenné Hory a  žáků ZUŠ R. A. Dvorského 

na  náměstí T. G. Masaryka. Do  konce června 

se žáci královédvorské ZUŠ naopak představí 

v Kamenné Hoře. Během dne si zde prohlédnou 

i podzemní chodby štoly Arado,“ říká Zuzana Čer-

máková. V červenci a v srpnu ve Dvoře Králové 

nad Labem na koncertech zaměřených na jazz, 

rock a  country kromě českých kapel vystoupí 

skupiny právě z  Kamenné Hory. A  konečně 

19. a  20. srpna 2017 zahrají čtyři české kapely 

na městských slavnostech v Kamenné Hoře.

Projekt Společně v hudbě a v tradicích zakončí 

prezentace vánočních zvyků. Zástupci Kamenné 

Hory přijedou do  Dvora Králové nad Labem 

na  slavnostní rozsvícení vánočního stromu, 

Královédvoráci zase představí české vánoční 

zvyky a  tradiční pokrmy na  vánočních trzích 

v Kamenné Hoře.

Miroslava Kameníková 

Projekt je spolufi nancován z prostředků EFRR 

prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Barevnými Velikonocemi odstartoval česko-
polský projekt Společně v hudbě a v tradicích 

Město Dvůr Králové nad Labem bude od  června 

letošního roku provozovat nové sezonní turistické 

informační centrum, které vznikne v  prostorách 

historické Štěrbovy vily ležící nad přehradou Les 

Království. Přehrada je od  roku 2010 vyhlášena 

národní kulturní památkou a  patří ke  stěžejním 

turistickým atraktivitám Královédvorska. 

Letos bude turistické informační centrum na pře-

hradě otevřeno od června do září denně od 10:00 

do 17:00 hod. „Pracovníci města zde budou nabí-

zet propagační materiály Královédvorska včetně 

turistických vizitek a známek, pohledů a dalších 

drobných suvenýrů. Chybět nebudou ani brožury 

s tipy na výlety v regionu a bude zde také výdejní 

místo brožury Regionální turistické hry Králo-

védvorsko,“ říká Petra Zivrová, vedoucí oddělení 

kultury, sportu a cestovního ruchu na Městském 

úřadu Dvůr Králové nad Labem.

Kromě turistického informačního centra 

nabídne Štěrbova vila turistům sociální zázemí, 

posezení s  občerstvením a  prostor pro zábavu 

dospělých i dětí. 

Na  zahradě Štěrbovy vily se uskuteční také 

1. ročník Kulturního léta na  přehradě. Jedním 

z vrcholů této akce bude již v pátek 30. června 

2017 koncert fenomenálního trumpetisty a jaz-

zové legendy Laco Decziho, který zahraje se 

skupinou Celula New York. Vstupenky nejen 

na tento koncert, ale také na další akce z pro-

gramu Kulturního léta na přehradě můžete 

již nyní zakoupit buď v městském informač-

ním centru na náměstí T. G. Masaryka, nebo ve 

videopůjčovně Tafi l. Během prázdnin se mohou 

návštěvníci Štěrbovy vily těšit také např. na kon-

cert Lenky Dusilové, Jiřího Schmitzera, Wabiho 

Daňka, na skupinu Zrní, vystoupení Oldřicha 

Kaisera s  Dášou Vokatou či na  představení 

brněnského divadla MALÉhRY. Více o programu 

Kulturního léta na přehradě naleznete na webo-

vých stránkách www.prehradaleskralovstvi.cz. 

Štěrbova vila je historické stavení z  počátku 

20. století z  původních pískovcových kvádrů, 

jež byly použity při výstavbě samotné přehrady, 

a  zároveň i  z  částí pískovcových prvků z  vyho-

řelého Rezlerova mlýna roku 1880. Ve  vile žili 

a  měli v  ní své zázemí při výstavbě samotné 

hráze stavbyvedoucí přehrady Les Království, 

bratři Ing. František Štěrba a Ing. Emil Štěrba. 

Miroslava Kameníková

Město otevře na přehradě Les Království 
nové sezonní turistické informační centrum
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Výběrové řízení na pozici 
sociálního pracovníka
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje 

výběrové řízení na pozici sociálního pra-

covníka – zajišťování sociálně-právní 

ochrany dětí odboru ŠKS MěÚ Dvůr Krá-

lové nad Labem. K náplni práce bude patřit 

agenda náhradní rodinné péče. Bližší infor-

mace podá vedoucí odboru ŠKS Kateřina 

Pištorová, tel.: 499 318 293. Uzávěrka při-

hlášek je 15. května 2017 ve 12:00 hod.

V mateřském centru diskutovali 
o domácím násilí
Ve  čtvrtek 6. dubna 2017 se v  Mateřském 

centru Žirafa uskutečnila beseda o  domá-

cím násilí s  vedoucí Intervenčního centra 

Hradec Králové Mgr. Lenkou Hodkovou. Ta 

představila sociální službu pomáhající obě-

tem domácího násilí a osobám ohroženým 

domácím násilím starším 16 let žijícím v Krá-

lovéhradeckém kraji. V intervenčním centru 

poskytují podporu, poradenství a  prová-

zení lidem ohroženým domácím násilím 

a  jejich blízkým. Služby nabízí bezplatně 

a diskrétně. Mgr. Lenka Hodková vysvětlila 

postup při vykázání násilníka z domu a prin-

cipy následné práce s obětí. Intervenční cen-

trum nabízí pomoc prostřednictvím krizové 

intervence, psychologického poradenství, 

podpůrné psychoterapie, sociálně právního 

poradenství (možnosti ochrany, rozvodová 

problematika, sociální dávky, problematika 

bydlení, návazné služby, doprovody do dal-

ších institucí atd.), právního poradenství, 

navázáním spolupráce s orgánem sociálně-

právní ochrany dětí a jinými institucemi.

Pracovnice intervenčního centra spolu-

pracují s  pracovnicemi městského úřadu, 

zajišťujícími sociálně-právní ochranu dětí 

a  se sociálními pracovnicemi pro dospělé 

osoby, které se besedy také zúčastnily, 

a jsou v případě potřeby místně dostupné. 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené 

domácím násilím – „Podporujeme život 

bez násilí“, tel.: 774 591 383.

Mgr. Kateřina Erlebachová

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Studentští zastupitelé se ve  čtvrtek 6. dubna 

2017 sešli nad přípravou prezentací pro své spo-

lužáky. Chtěli by jim tak osvětlit témata, která si 

sami vybrali a jež se jich bezprostředně dotýkají: 

užívání měkkých a tvrdých drog, šikana, sexuální 

odpovědnost a terorismus.

„Už na  předchozím zasedání se studentští 

zastupitelé rozdělili do  čtyř skupin a  vytvořili 

si osnovu jednotlivých prezentací. Dubnového 

zasedání se pak účastnili také odborníci z  řad 

Policie ČR, RIAPSu a Farní charity, kteří měli stu-

dentským zastupitelům pomoci, osnovy s  nimi 

projít a poradit jim, z jakých zdrojů ještě mohou 

získat další důležité informace,“ uvedla místosta-

rostka města Alexandra Jiřičková. 

Na  příštím zasedání si již studentští zastupi-

telé vyzkouší prezentaci jednotlivých témat. 

„Výsledky své skupinové práce představí ve čtvr-

tek 22. června 2017 na  2. ročníku Královédvor-

ských sportovních her, kterých se zúčastní žáci 

všech základních škol ve městě včetně základní 

školy a  praktické školy a  nižších ročníků více-

letého gymnázia. Věříme, že s  organizací akce 

pomůžou i  žáci Střední školy informatiky 

a  služeb,“ poznamenala Alexandra Jiřičková. 

Hry se uskuteční na  letním atletickém stadi-

onu, kde se žáci utkají v řadě disciplín a zároveň 

zde budou připraveny prostory pro prezentace 

vybraných témat. „Podle všeho žáky nejvíce 

trápí otázka šikany a užívání drog a svými pre-

zentacemi by chtěli svým spolužákům přede-

vším pomoci nebo poradit,“ vysvětlila místosta-

rostka města. 

Na  květen pak studentští zastupitelé napláno-

vali jarní úklid města. Akce se uskuteční v sobotu 

20. května 2017 od  10:00 hod., lokalita úklidu 

bude ještě upřesněna. „Nabízeli jsme student-

ským zastupitelům, zda by akci nechtěli spojit 

například s akcí Ukliďme Česko, do které se zapo-

jilo i město Dvůr Králové nad Labem. Chtějí však 

deklarovat svou samostatnost a akci uspořádat 

nezávisle na ostatních. Rádi by, aby se do úklidu 

zapojili také zvolení zastupitelé města, spolužáci 

a veřejnost,“ dodala Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Fotogalerii ze setkání najdete na: www.mudk.cz 

v sekci Město / Studentské zastupitelstvo.

Studentští zastupitelé připravují na 2. ročník sportovních her 
pro své spolužáky prezentace o aktuálních problémech

Pracovnice Pečovatelské služby Města Dvůr Krá-

lové nad Labem (dále jen PS) mohou od  pátku 

31. března 2017 využívat nový služební vůz značky 

Dacia Dokker, který zajistila fi rma Kompakt, spol. 

s  r. o., Poděbrady. „Jedná se již o  třetí automobil, 

který pro nás tato společnost pořídila z prostředků 

místních veřejných a  podnikatelských subjektů. 

Tentokrát přispělo 47 našich podporovatelů,“ 

uvedla Marcela Hauke, ředitelka PS. 

Jak poznamenala při přebírání klíčů od  auto-

mobilu, k němuž došlo v Domě s pečovatelskou 

službou (DPS) Sadová, jednalo se o  velmi slav-

nostní příležitost. „Dostávat peníze od sponzorů 

se nám totiž každý den nepodaří,“ vysvětlila 

a  přítomným hostům poté blíže představila 

fungování pečovatelské služby ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem: „Historicky jsme byli první, 

kdo na  našem území zajišťoval pečovatelskou 

službu, a to zhruba od 70. let 20. století, od roku 

2006 fungujeme jako příspěvková organizace 

města.“

Zpočátku byla pečovatelská služba jedinou služ-

bou, kterou organizace poskytovala seniorům 

a zdravotně postiženým jak ve městě, tak v okol-

ních obcích. Teprve později začaly přibývat další 

sociální služby – v roce 2011 azylový dům, o dva 

roky později noclehárna. Pečovatelská služba 

má na  starosti také dva domy DPS s  celkem 

85 byty, kde žijí senioři a  osoby se zdravotním 

postižením. A  v  neposlední řadě pořádá i  cha-

ritativní akci Noc venku na  podporu osob bez 

domova, letos se uskuteční již 4. ročník. „Šíře 

sociálních problémů je u  klientů rozsáhlá, naší 

nejpočetnější cílovou skupinou jsou ale seni-

oři, což se ukazuje nejen s ohledem na stárnutí 

populace. I proto jsem ráda, že ve městě existuje 

rozsáhlá síť sociálních služeb. Na  řadě aktivit 

spolupracujeme s  fi rmami a  dalšími organiza-

cemi, našimi podporovateli a mecenáši. A řadu 

služeb poskytujeme v terénu, což by bez vozidel 

nebylo možné,“ poznamenala Marcela Hauke.

V  současné době má PS rozsáhlý vozový park 

čítající jedenáct automobilů. „Prakticky každá 

pečovatelka v terénu potřebuje své auto. Velmi 

žádané jsou doprovody k  lékaři, na  nákupy, je 

třeba také zajistit péči na obcích. Z toho vyplývá, 

že vozidel k dispozici, alespoň u nás, není nikdy 

dost,“ podotkla ředitelka PS Marcela Hauke. 

Ta v  závěru ještě jednou poděkovala sponzo-

rům a zřizovateli, tedy městu Dvůr Králové nad 

Labem, za podporu sociálních služeb ve městě 

a  také fi rmě Kompakt, která potřetí přispěla 

na  vozidlo a  zajistila jeho dodání, tentokrát 

v rekordním čase, během tří měsíců.

Miroslava Kameníková

Pečovatelská služba získala nový 
automobil pro terénní službu

PS hledá brigádnice pečovatelky
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové 

nad Labem nabízí brigádu pro pečovatelky 

k dlouhodobé, ale nepravidelné spolupráci 

zejména ve Dvoře Králové nad Labem. 

Datum nástupu je ihned, případně podle 

dohody. V případě zájmu kontaktujte, pro-

sím, vedoucí pečovatelské služby Bc. Petru 

Hlušičkovou, DiS., tel.: 731 637 970. Více 

info najdete na www.psdvurkralove.cz.

Mgr. Marcela Hauke

ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové  n. L.
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Technické služby informují MěVaK informuje 
odběrateleV uplynulém měsíci pracovníci údržby komuni-

kací uklízeli a odváželi štěrk z chodníků a komu-

nikací po zimním posypu. V březnu jsme také 

začali se strojovým úklidem. Na našich webo-

vých stránkách i na stránkách města průběžně 

informujeme o blokovém čištění ulic. Na čištění 

vždy upozorňuje přenosné dopravní značení

v dané lokalitě, a tímto žádáme občany o spolu-

práci a včasné přeparkování vozidel. 

Dále jsme v rámci tohoto střediska čistili pří-

kopy, propustky a dešťové vpusti. Probíhá 

nátěr a renovace prken určených k výměně na 

lavičkách.

Na středisku zeleně pracovníci dokončili kácení 

stromů, povolených odborem životního pro-

středí Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem, uklidili dřevo po kácení, řezem upravili 

koruny malokorunných stromů. V parku Schul-

zovy sady a na koupališti uklidili zbytky listí. 

Na městském hřbitově ve Dvoře Králové nad 

Labem uklidili listí a popadané větvě.

Zimní stadion ukončil svůj provoz v pátek

7. dubna.

Od pondělí 10. dubna začaly přípravné práce na 

koupališti před nadcházející sezonou.

Na letním stadionu byla 

provedena výměna dveří 

a vrat v průjezdu hlavní 

tribuny, staré dřevěné byly 

nahrazeny plastovými, včetně sekčních vrat (viz 

foto).

Více informací o činnosti TSm najdete na strán-

kách www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Opravy poruch
• propustek VDJ 

Kocbeře;

• porucha vodo-

vodu – ulice Ve Strži;

• porucha vodovodu – ulice Macharova;

• porucha vodovodu Lužánky;

• porucha vodovodu – ulice Hradecká;

• porucha kanalizace – ulice El. Krásnohorské. 

Stavební investiční akce 
• rekonstrukce armaturní komory starý vodo-

jem – dokončení;

• výměna kanalizace – ulice Karolíny Světlé.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku

Další informace najdete na mevakdknl.cz.

Radní města na své schůzi 4. dubna 2017 souhla-

sili s podáním žádosti o dotaci na pořízení nového 

dopravního automobilu pro jednotku SDH Dvůr 

Králové nad Labem – Žireč. Žirečští hasiči, kteří 

jsou od  1. července 2016 výjezdovou jednotkou 

kategorie JPO V s působností na území obce mají 

v  současné době k  dispozici přes třicet let starou 

avii. Žádost zpracoval odbor rozvoje, investic 

a  správy majetku Městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem.

„Pro kvalitní plnění úkolů požární ochrany 

a  také pro přípravu mladých hasičů je nutné 

zlepšit vybavení jednotky dobrovolných hasičů. 

Generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru vypsalo v  letošním roce investiční úče-

lové dotace, jedna z  výzev je právě na  pořízení 

nového dopravního automobilu. Ten by jednotka 

využívala hlavně při zásazích, odborné přípravě 

a soutěžích,“ uvedl Pavel Lev, manažer krizového 

řízení města Dvůr Králové nad Labem, který spo-

lupracoval na zpracování žádosti o dotaci. 

V  případě, že by město dotaci obdrželo, 

k nákupu nového automobilu dojde v roce 2018. 

Předpokládaná pořizovací cena je od 900 tisíc Kč 

do 1 milionu Kč a dotace z GŘ HZS může dosáh-

nout až 50 % nákladů, maximálně však 450 tisíc 

Kč. V případě přidělení dotace by na automobil 

přispěl také Královéhradecký kraj, maximálně 

však částkou do výše 300 tisíc Kč. 

Výjezdová jednotka SDH Dvůr Králové nad 

Labem – Žireč plní základní úkoly při požárních 

zásazích, záchranných pracích při živelných 

pohromách a  také na  úseku ochrany obyvatel-

stva (zvláště při evakuaci obyvatelstva).

Miroslava Kameníková

Město požádá o dotaci na nový 
dopravní automobil pro JSDH Žireč

V opravených prostorách budovy v Komenského ulici bude nově 
spisovna, speciální archiv i kanceláře pracovnic OSPODu
Na konci května by měla skončit další etapa rekon-

strukce budovy v  Komenského ulici čp. 795 pro 

účely Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

která začala v  listopadu roku 2016. Za  stavební 

práce, které realizuje Stavební společnost Žižka, 

spol. s r. o., Dvůr Králové nad Labem, zaplatí město 

ze svého rozpočtu přes 5 mil. Kč bez DPH. 

„V tuto chvíli jsou v prvním nadzemním podlaží 

dokončené hrubé práce, stavbaři obkládají soci-

ální zařízení, budou se pokládat podlahy a mon-

tovat regály,“ upřesňuje Ctirad Pokorný, vedoucí 

odboru rozvoje, investic a  správy majetku 

na  královédvorském městském úřadu. Je třeba 

také připravit elektrické rozvody.

V  červnu by se do  opravených prostor měla 

přestěhovat část pracovníků Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. „Bude zde spisovna 

úřadu, speciální archiv odboru výstavby a územ-

ního plánování nebo dále studovna. V  prosto-

rách, kde byly původně školní šatny, vznikne 

také několik kanceláří pracovnic OSPODu, tedy 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí odboru 

školství, kultury a sociálních věcí, a zasedací 

místnost,“ dodává Ctirad Pokorný.

Na tyto práce by měla v horizontu dvou až tří let 

navázat rekonstrukce dalších poschodí včetně 

vybudování výtahu kvůli bezbariérovému pří-

stupu budovy.

Nyní se v  budově čp. 795 v  Komenského ulici 

nachází část pracovníků odboru dopravy a  sil-

ničního hospodářství, kteří mají na starosti pře-

stupková řízení, a  některá pracoviště odboru 

informatiky.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Chcete se podílet na zlepšení 
služeb v odpadovém 
hospodářství v našem městě?
Vážení spoluobčané, v rámci zlepšení služeb 

v odpadovém hospodářství ve Dvoře Krá-

lové nad Labem jsme připravili dotazník 

o  nakládání s  odpady v  našem městě. 

Cílem dotazníku je zjistit, jak jste spoko-

jeni se službami, které vám město v rámci 

nakládání s  odpady poskytuje, a  získat 

tak podněty pro další zlepšování systému. 

Dotazník si můžete v papírové podobě 

vyzvednout na  recepci městského úřadu 

(náměstí T. G. Masaryka čp. 38), na odboru 

životního prostředí (náměstí T. G. Masaryka 

čp. 59) nebo v městském informačním cen-

tru (náměstí T. G. Masaryka čp. 2). Dotazník 

lze stáhnou i  v  elektronické podobě na 

www.mudk.cz v sekci Radnice/Zprávy 

z odborů/Životní prostředí a vyplnit 

elektronicky. 

Vyplněný dotazník můžete odevzdat 

do  31. května 2017 na  výše uvede-

ných místech, případně zaslat e-mailem 

na  adresu sirkova.eva@mudk.cz. Za  vypl-

nění dotazníku předem děkujeme.

Ing. Eva Šírková

vedoucí odboru životního prostředí
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – březen 2017

Druh zásahu březen 2017 

BESIP přestupky  109

Dopravní nehody  1

Veřejný pořádek (přestupek) 10

Součinnost s PČR, MěÚ,... 14

OZV o volném pohybu psů  10

Občanské soužití (přestupek)  6

Majetek (přestupek) 12

Ztráty a nálezy  2 

Trestný čin  2

Prevence (opatření a úkony) 15

Pomoc v nouzi  4  

Doručení písemnosti 2

Odchyt zvířete (opatření) 7

Stížnosti  7 

Celkem přestupků a trestných činů:  223 

 

Pokuty v blokovém řízení:  30

Na místě nezaplacených 

blokových pokut: 10

Předáno Policii ČR:  5 

Předáno na správní odbor MěÚ:  4 
Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Žáci ZUŠ R. A. Dvorského uspěli 
na 18. Výtvarném salonu

Až do 14. května se v přednáškovém sále 

Centra Bohuslava Martinů v Poličce koná 

18. Výtvarný salon královských věnných 

měst na téma Symboly měst. Na výstavě si 

můžete prohlédnout díla žáků základních 

uměleckých škol včetně ZUŠ R. A. Dvor-

ského ze Dvora Králové nad Labem. Mladí 

umělci na letošním ročníku výtvarného 

salonu uspěli se svými linoryty, za něž 

obdrželi diplom za 2. místo. Gratulujeme. 

(mik)

Krizová komunikace – kdy i slova 
strážníků mohou zachránit životy

Dne 6. dubna 2017 proběhl ve spolupráci s Farní 

charitou Dvůr Králové nad Labem, konkrétně 

s  Nízkoprahovým klubem Střelka a  SAS Klub 

Labyrint, již druhý informační seminář s názvem 

„Dejme šanci životu!“. 

Program se konal v  Nízkoprahovém zařízení 

pro děti a  mládež Střelka ve  Dvoře Králové 

nad Labem a zúčastnilo se ho celkem 29 osob. 

Všichni účastníci měli možnost si pod vedením 

zkušeného lektora na  vlastní kůži vyzkoušet, 

jestli by zvládli zachránit někomu život, zda 

by uměli zavolat pomoc, a  jak by postupovali 

v případě nehody. Také měli možnost vyzkoušet 

nepřímou masáž srdce a  obvazování různých 

ran. Program byl laděn velice prakticky, aby si 

z něho mohli děti i dospělí odnést co nejvíce pro 

běžný život. Všechny účastníky, především ty 

mladší, velice zaujala praktická cvičení, ukázky 

a hry o odměny. Celým programem nás provedl 

Jan Štípek, kterému bychom chtěli tímto způso-

bem poděkovat.

Proběhlá akce je součástí individuálního pro-

jektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální 

oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje, 

do  kterého se město Dvůr Králové nad Labem 

zapojilo. V období 2017–2019 proběhnou i další 

informační aktivity, které přispějí ke  zvýšení 

informovanosti široké a odborné veřejnosti.

Bc. Nikol Drbohlavová

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka

Konal se seminář „Dejme šanci životu!“

Výuku základů poskytování první pomoci připravil 

pro žáky 3. tříd ze ZŠ Strž Jan Štípek, manažer pre-

vence kriminality na Městském úřadu Dvůr Králové 

nad Labem. Akce se uskutečnila v rámci projektu 

„Umíme pomoci“, a to ve středu 5. dubna 2017.

„Žáci si vyzkoušeli, jak správně přivolat pomoc, 

jak dbát na své bezpečí, když pomáhají druhým, 

jak zastavit masivní krvácení, a také si mohli 

vyzkoušet resuscitaci na resuscitační fi guríně,“ 

říká Jan Štípek, který je akreditovaným instruk-

torem první pomoci MŠMT, a dodává: „Velice si 

cením toho, že vedení města tyto preventivní 

aktivity podporuje. Osobně považuji získávání 

znalostí v oblasti poskytování  první pomoci  za 

jednu z nejdůležitějších priorit. Ostatně, co je 

důležitější než umět nejen sobě, ale i někomu 

dalšímu pomoci, nebo mu dokonce zachránit 

život.“ 

Miroslava Kameníková

Školáci se učili, jak poskytnout první pomoc

Představte si školní třídu plnou vyděšených dětí, 

po  které se prochází muž v  maskáčích s  pistolí, 

který přes zavřené dveře křičí: „Mám u sebe bombu, 

a  jestli tady do  hodiny nebude někdo z  televize, 

tak je tu všechny zabiju!“ I tak může vypadat den 

strážníků městské policie. Co teď, jak se zachovat?

Jedním z  lidí, pro které není taková situace 

neznámá, je Mgr.  Pavel Černý, podplukovník 

Policie ČR ve  výslužbě a  dlouholetý profesio-

nální policejní lektor, specializující se na  školení 

rizikových zákroků pro ozbrojené složky v  ČR 

i po celém světě. Pod jeho vedením se v březnu 

2017 zúčastnili vybraní strážníci Městské policie 

Dvůr Králové nad Labem (MPDK) dvoudenního 

kurzu v  rámci programu Tactical Rescue Aca-

demy zaměřeného na speciální postupy a krizo-

vou komunikaci. Cílem bylo strážníky připravit 

na  situace, kdy dobře zvolený postup může 

pomoci odvrátit hrozící násilí, nebo i  zachránit 

životy, ať už budou přivoláni k situaci s ozbroje-

nou či duševně nemocnou osobou, sebevrahem 

nebo zločincem pod vlivem drog či alkoholu. 

Iniciátorem uspořádání kurzu pro královédvor-

ské strážníky byl Jan Štípek, zastupitel pověřený 

vedením MPDK: „Komunikace je každodenně 

vyžívaný nástroj strážníků. O  to víc mě těší, že 

jsem přesvědčil Pavla Černého, aby strážníky 

vyškolil. Je špičkou v oboru. Kurz hodnotím jako 

velice povedený a  přínosný, strážníci si mohli 

vyzkoušet různé modelové situace od  zoufa-

lého opilého člověka, který chtěl ukončit svůj 

život střelnou zbraní, přes nevyléčitelně nemoc-

ného, který chtěl spáchat sebevraždu skokem 

z budovy, po zoufalý čin muže, který si vzal jako 

rukojmí děti ve škole, aby dosáhl svého cíle.“

Při přípravě a  vedení kurzu i  modelových situ-

acích autoři vycházeli z  letitých zkušeností 

a  prověřených postupů policejních sborů např. 

v  USA, Kanadě a Velké Británii, které ukazují, že 

při použití určitého způsobu komunikace lze 

výrazně zvýšit šance na  odvrácení násilného či 

drastického řešení situace. „Cílem kurzu není 

ze strážníků vycvičit policejní vyjednavače ani 

zásahovou jednotku, ale musejí být schopni řešit 

krizové situace až do  příjezdu specialistů. Často 

se stává, že strážníci vyrážejí k zdánlivě banálně 

vypadajícím oznámením, například o rušení noč-

ního klidu, a  až na  místě se zjistí, že jde o  zcela 

něco jiného,“ pokračuje Jan Štípek a dodává: „Rád 

bych poděkoval Pavlu Černému za  perfektně 

zorganizovaný kurz, strážníkům za  jejich nasa-

zení a majitelům areálu na Slovanech za poskyt-

nuté prostory k výcviku. Také bych rád poděko-

val vedení a  žákům Střední školy informatiky 

a služeb za pomoc při závěrečném cvičení. Věřím, 

že pro mnohé to byl nezapomenutelný zážitek.“

Text a foto: Jan Skalický

Celý článek a foto najdete na www.mudk.cz.
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Volné pracovní místo ekonom-
účetní v DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička vyhlašuje 

výběrové řízení na pozici ekonom-účetní 

a mzdová účetní. Zájemci mohou zasí-

lat přihlášky do pátku 5. května 2017 na

e-mail: info@ddmdvurkralove.cz nebo 

adresu: DDM Jednička, Spojených národů 

1620, Dvůr Králové nad Labem. Více na 

stránkách DDM Jednička http://ddm1.cz, 

nebo kontaktujte ředitelku Sylvii Černoto-

vou, DiS., e-mail: info@ddmdvurkralove.cz 

nebo tel.: 499 320 353.

(ska)

Královská věnná města mají 
novou královnu
Veronika Červin-

ská z  Dobrušky 

(na  snímku) je 

královnou Králov-

ských věnných 

měst pro rok 2017. 

Rozhodli o  tom 

hlasující, kteří ji 

podpořili svými 

hlasy. Již třetím rokem probíhalo focení 

dívek a  žen na  veletrhu Infotour a  cyklo-

turistika v  Hradci Králové. Fotografi e byly 

poté umístěny na  webových stránkách 

a na  facebooku svazku. Letos o  post krá-

lovny bojovalo třicet soutěžících. Veronika 

Červinská získala 544 hlasů a vyhrála noc-

leh na  hradě Svojanově, který věnovalo 

město Polička. Kromě toho navštíví i město 

Poličku a jeho atraktivity. 

Královská věnná města

Ulice v Městské Podstráni mají nový asfaltový povrch, před 
dokončením je také demolice domu ve Vrchlického ulici
Město Dvůr Králové nad Labem pokračuje v inves-

ticích do  oprav komunikací ve  svém majetku. 

V současné době se realizuje nebo je před dokon-

čením několik projektů. 

Pracovníci společností M – Silnice, a. s., a  ROP 

– STAV, s. r. o., dokončili opravu komunikací 

v  lokalitě Městská Podstráň. Původně štěrkové 

cesty nahradil v  ulicích Bohuslava Martinů, 

Jiřího Šlitra, Leoše Janáčka, Bubeníkova a Josefa 

Suka nový asfaltový povrch (viz horní snímek). 

„Hlavní stavební práce na  rekonstrukci komu-

nikace skončily. V  rámci schváleného projektu 

došlo k prodloužení ulice Josefa Suka. Byly zde 

pokáceny dvě náletové vrby, náhradou za  ně 

bude rozšířena stávající výsadba hlohů. Během 

dubna byly dále provedeny terénní a dokončo-

vací práce,“ říká Ctirad Pokorný, vedoucí odboru 

rozvoje, investic a  správy majetku městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem. Stavbaři stej-

ných společností během uplynulých dní dokon-

čili i rekonstrukci povrchu komunikace v  Sou-

kupově ulici v Podharti, která také dostala nový 

asfaltový kryt. Plánovaný termín dokončení 

všech prací v obou lokalitách, který byl stanoven 

na 21. dubna, byl tak splněn.

Město Dvůr Králové nad Labem za  stavební 

práce v  obou lokalitách zaplatilo ze svého roz-

počtu přes 5 mil. Kč bez DPH.

Finišuje i demolice domu čp. 587 v ulici Vrchlic-

kého. „Během uplynulých dní stavbaři zateplili 

štítovou stěnu sousedního objektu a  odstranili 

zbývající obvodové zdi objektu podél chod-

níku,“ podotýká Ctirad Pokorný. 

Demolice domu navazuje na  rekonstrukci 

mostu přes Hartský potok v  Nedbalově ulici, 

k  níž došlo v  roce 2015, a  pravděpodobně 

v  roce 2019 by měla následovat rekonstrukce 

křižovatky ulic Vrchlického a  Nedbalova, která 

povede ke  zpřehlednění celého území. „Sta-

vební úřad v  současnosti řeší územní řízení 

na novou podobu křižovatky, která do této loka-

lity razantně zasáhne. Zvětší se poloměr zatáčky, 

změní se přednost v  jízdě, již nyní se výrazně 

k  lepšímu změnily rozhledové podmínky křižo-

vatky ulic Nedbalova a Vrchlického,“ vysvětluje 

Ctirad Pokorný a dodává: „Po vydání územního 

řízení bude pokračovat projekční kancelář 

Ing.  Ivan Šír – Projektování dopravních staveb, 

a. s., s  pracemi na  dokumentaci pro stavební 

řízení včetně inženýrské činnosti. Po  jejich 

dokončení bude na  speciální stavební úřad 

podána žádost o  vydání stavebního povolení. 

Případná realizace křižovatky se předpokládá 

nejdříve v  roce 2019, pokud to umožní vedení 

objízdných tras při plánovaných opravách jiných 

komunikací ve městě.“

Součástí záměru je také propojení stávajícího 

chodníku mezi mostem v  Nedbalově ulici 

a  chodníku podél budovy TMW, a. s. Zde je 

projednaná a  schválená studie, jejíž součástí 

je úprava polohy přechodu pro chodce a auto-

busové zastávky tak, aby byla zajištěna bezba-

riérovost a  lépe defi nován vjezd na  parkoviště 

společnosti TMW. Realizace nového chodníku se 

předpokládá současně s úpravou křižovatky ulic 

Vrchlického a Nedbalova.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

O dostavbě operačních sálů v nemocnici 
jednala i rada kraje a krajský zdravotní výbor
Na  březnovém zasedání podpořili zastupitelé 

dostavbu operačních sálů, které by měly vzniknout 

v podlaží nad novými laboratořemi v areálu Měst-

ské nemocnice Dvůr Králové nad Labem. 

Ze strany Královéhradeckého 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. Vedením budoucích jednání s Královéhra-

deckým krajem, Zdravotnickým holdingem Krá-

lovéhradeckého kraje (dále ZH KHK) a s dalšími 

zainteresovanými subjekty byl pověřen zastupi-

tel a radní MUDr. Libora Seneta, který v městské 

nemocnici pracuje, působí jako ombudsman

ZH KHK a  je místopředsedou Zdravotního 

výboru zastupitelstva kraje.

„V  souladu s  pověřením zastupitelstva jsem 

o  dostavbě operačních sálů hovořil s  Alešem 

Cabicarem, náměstkem hejtmana Královéhra-

deckého kraje, který je zodpovědný za  zdra-

votnictví. Při té příležitosti jsem ho pozval 

na schůzku s vedením města. Jednal jsem také 

s  předsedou představenstva Zdravotnického 

holdingu Královéhradeckého kraje Miroslavem 

Procházkou,“ uvedl MUDr. Libor Seneta.

Dostavbu operačních sálů doporučil také Zdra-

votní výbor krajského zastupitelstva, jehož jed-

nání byl MUDr. Libor Seneta přítomen. Na tomto 

jednání projekt významně podpořil svým 

vystoupením také senátor Jiří Hlavatý. 

O  dostavbě operačních sálů jednala na  konci 

března také Rada Královéhradeckého kraje 

a  projednáním projektu se všemi dotčenými 

subjekty pověřila náměstka hejtmana Aleše 

Cabicara. 

„Rada projednala možnosti provedení staveb-

ních příprav pro přístavbu operačních sálů 

královédvorské nemocnice. Náklady na  tuto 

přístavbu, a  to jen na  hrubou stavbu, by se 

pohybovaly kolem 25 milionů korun bez DPH. 

Cena za kompletní nástavbu dle projektu je pak 

65,5 milionu korun bez DPH,“ informoval. O dal-

ším postupu rozhodne nejprve krajská rada, ale 

poslední slovo bude mít krajské zastupitelstvo. 

„Věřím, že radě kraje, potažmo zastupitelstvu 

navrhnu smysluplné řešení, které bude při-

jatelné jak fi nančně pro krajský rozpočet, tak 

i zohlední strukturu poskytované péče s výhle-

dem do  dalších let a  zajistí Městské nemocnici 

ve Dvoře Králové nad Labem, jejímu personálu 

i občanům Dvora Králové a okolí zázemí moder-

ního nemocničního zařízení,“ dodal Aleš Cabicar.

Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad 

Labem je součástí ZH KHK a  v  uplynulém roce 

začala v  jejím areálu výstavba nových bioche-

mických laboratoří. Realizaci tohoto projektu 

za 35 mil. Kč se podařilo dosáhnout především 

díky významné pomoci a  fi nančního přispění 

senátora Ing. Jiřího Hlavatého, jehož společnost 

JUTA na stavbu přispěla 10 mil. Kč. 

Mgr. Dan Lechmann

tiskové oddělení, Královéhradecký kraj

Miroslava Kameníková
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Vedení města na posledním jednání zastupitel-

stva schválilo návrat k  „socialistickému“ řízení  

Technických služeb města (Tsm). Nepochopilo 

výhodu nastaveného a  dobře fungujícího sys-

tému, který spočíval v tom, že se Tsm platilo až 

za skutečně odvedenou a řádně předanou práci. 

Jejíž převážná část byla účtována v měrných jed-

notkách bm, m2, m3. Tím bylo dosaženo zlepšení 

v její kvalitě a množství. Všichni jsme si tak mohli 

udělat obrázek o tom, v jaké kvalitě a čase byla 

práce prováděna. Byl to pracně vybudovaný sys-

tém, který několik let dobře fungoval. Občané 

si po  jeho zavedení začali všímat těchto změn, 

o čemž svědčily jejich pozitivní reakce. Přineslo 

to i podružný efekt, najednou jsme všichni byli 

překvapeni zjištěním, kolik mají ve  skutečnosti 

Tsm zaměstnanců. Neboť v  každé části města 

byli jejich pracovníci vidět po  celou pracovní 

dobu při plnění určených úkolů, což nebylo 

před tím běžné. A teď toto vše bylo jedním neu-

váženým rozhodnutím zrušeno. 

Vážení spoluobčané, sledujte v  letošním roce 

změny, které v údržbě majetku města ve správě 

Tsm nastanou. Garantuji vám, že za více peněz, 

které Tsm letos od vedení města dostanou, bude 

méně odvedené práce. Už se nebude platit 

za množství a kvalitu. Vracíme se zpět o několik 

let. Zjednodušeně, ať pracovníci budou nebo 

nebudou pracovat, vždy mají zajištěnou mzdu. 

Ať mechanizmy vyjedou nebo ne, vždy mají Tsm 

zajištěný každý měsíc přísun peněz. Dostanou 

peníze na  mzdy, provoz a  veškerou režii. Tato 

změna nebude nikoho motivovat ke  zlepšení 

práce. Takhle se bude opět mrhat penězi nás 

všech. Tsm budou opět pracovat bez systema-

tického řízení a bez potřeby hlídání výše provoz-

ních nákladů. 

Pane starosto Jarolíme, není to tak dlouho, co 

jste chválil ředitele Tsm, jak pod jeho vedením 

tato fi rma vzkvétá. Své „manažerské schopnosti“ 

nám předvedl v  přímém přenosu již začátkem 

tohoto roku při nezvládnutí zimní údržby komu-

nikací. Stejné to bude v  létě s  údržbou zeleně, 

komunikací a ostatně se vším jako v roce 2016. 

Snad kromě svozu popelnic, kdy by byl výpadek 

v  jejich svozu hned vidět a  každý by se bránil, 

že za jeho peníze mu popelnici nevyvezli. Tako-

vou zpětnou vazbu měl původní systém u všech 

prací, který jsem ve  svém článku zmínil, jen 

za peníze města. 

Zatím pro mne nadále zůstávají nezdůvodněné 

vyšší náklady o  několik miliónů korun v  roce 

2016, než které byly původně schválené Tsm 

v  rozpočtu. O  zdůvodnění jsem žádal ředitele 

na březnovém zastupitelstvu, na odpověď zatím 

čekám marně. 

Jan Bém

zastupitel (ODS)

I bez práce jsou koláče

I Dvůr Králové nad Labem se dostal na mapu 

celorepublikové dobrovolnické úklidové akce 

Ukliďme svět, ukliďme Česko. Opět to bylo díky 

místní organizaci ČSSD, která se do úklidu, jako 

jediný organizátor na celém Královédvorsku, 

zapojila. 

Je to již třetí rok, kdy se schází několik dobrovol-

níků, aby pomohlo uklidit kousek našeho města 

od odpadků. Je škoda, že nás ani tentokrát 

nebylo moc, ale přesto jsme během sobotního 

dopoledne posbírali v příkopech podél komuni-

kace v Krkonošské ulici 4 pytle odpadků. Likvi-

daci sebraného odpadu zajistí technické služby 

města, děkujeme. 

Dušan Kubica

zastupitel (ČSSD)

Ukliďme Česko 
opět i ve Dvoře

Tento příspěvek podepisuji jako senátor, se 

šancí, že vyjde, protože podepsat se jako 

ředitel Juty by mohlo znamenat, že článek 

redakce nedovolí zveřejnit tak, jak se už stalo 

nedávno řediteli závodu Juty panu Špačkovi. 

V  březnovém čísle Novin královédvorské rad-

nice jsme se dozvěděli, že zastupitelstvo pod-

pořilo výstavbu operačních sálů usnesením,

a současně si i přečetli vyjádření MUDr. Senety, 

cituji: „Je jen škoda, že zastupitelé nebyli zcela 

jednotní a  v  tomto důležitém bodě několik 

zastupitelů návrh nepodpořilo...“ Jeho vyjádření 

bylo vedené s cílem ukázat prstem na opoziční 

zastupitele, kteří usnesení nepodpořili. Bohužel, 

neuvedl důvody, které je k tomu vedly, přestože 

on sám tyto důvody znal. Samozřejmě, že i opo-

zice jednomyslně podporuje výstavbu nových 

operačních sálů, ale problémem byl pro ně

MUDr. Seneta, pověřený vedením radnice vést 

budoucí jednání za  město, když oprávněně 

poukazovali na  možný jeho konfl ikt zájmů při 

hlasování na zdravotním výboru kraje. Opozice 

čekala, že bude místo něj navržen někdo jiný, 

třeba pan starosta. Začal snad politický boj 

na radnici o to, kdo si přivlastní zásluhy za sály 

a  na  koho případný neúspěch svést? Vyjádření 

pana MUDr. Senety bylo podle mne zbytečné 

a  reakce kraje nedala na  sebe dlouho čekat. 

Dalo mi hodně práce vysvětlit ve  vedení kraje 

a na zdravotním výboru, jak vše ve skutečnosti 

bylo a  že dvorské zastupitelstvo je v  potřebě 

nových sálů jednotné.

Nové laboratoře daly částečnou perspektivu 

naší nemocnici, a protože jsme byli v Jutě pře-

svědčeni o  nutnosti nových operačních sálů, 

tak jsme objednali a zaplatili celý jejich projekt. 

První jednání o nich s vedením kraje jsem měl již 

v červenci 2016, další jednání následovala a nové 

vedení kraje jsem o  jejich realizaci požádal 

na  schůzce 22.12.2016. Myslel jsem si, že život 

po šedesátce je nuda a že mě nic už nemůže pře-

kvapit, ale při mnoha setkáních s vedením kraje 

i jeho zastupiteli jsem čelil rozumným argumen-

tům, na  které jsem i  někdy těžko hledal odpo-

věď. Není nic rozhodnuto, ale cítím, že jsme 

na dobré cestě k realizaci sálů. První krok učinil 

zdravotní výbor kraje v pondělí 10. dubna, když 

odhlasoval doporučení pro červnové zastupitel-

stvo sály realizovat. Tento bod jednání trval více 

než hodinu a  byl jsem při něm přítomen jako 

host a  samozřejmě i  několikrát vystoupil. Celé 

jednání bylo plné výměny názorů pro a proti, ale 

bylo vedeno velice korektně.

Ing. Jiří Hlavatý, senátor

Jsme na dobré cestě k realizaci operačních sálů v městské nemocnici

Coolfest opět přiveze divadlo, hudbu a tanec
Po  loňském úspěšném 1. ročníku Coolfestu se

i letos vrátí do Dvora Králové nad Labem student-

ský festival divadla, hudby a  tance, který pořádá 

Mezinárodní konzervatoř Praha ve  spolupráci 

s Hankovým domem. 

V termínu od 8. do 10. června 2017 se tak Krá-

lovédvoráci mohou těšit na  třídenní program 

v  podání studentů konzervatoře a  pod taktov-

kou jejich zkušených pedagogů v čele s hereč-

kou Veronikou Žilkovou, ředitelkou festivalu. 

„Na  šesti scénách, mimo jiné na  náměstí Vác-

lava Hanky, v Hankově domě nebo v prostorách 

královédvorského gymnázia či Střední škole 

informatiky a  služeb, se diváci mohou těšit 

na  divadelní představení, například Tři sestry 

a Manon nebo Shakespeare; muzikály Jeptišky, 

Modroočko nebo Ježíš Kristus, či taneční show 

a  hudební vystoupení všech žánrů,“ říká ředi-

telka Hankova domu Zuzana Čermáková.

Připraveny budou také tematicky zaměřené 

workshopy, které povedou mimo jiné zpěvačka 

Marcela Březinová či muzikant Ota Balage. 

Diváci také budou mít možnost zvolit Popstar 

Coolfestu – začínající pěveckou hvězdu z řad nej-

talentovanějších studentů Mezinárodní konzer-

vatoře Praha. A natáčet se bude i zábavný pořad 

Tobogán s Alešem Cibulkou. Festival se zapojí 

také do noci kostelů, která se uskuteční v pátek 

9. června. Připraven je např. koncert chrámo-

vého zpěvu v kostele sv. Jana Křtitele. 

Podrobný program 2. ročníku Coolfestu najdete 

v příštím čísle Novin královédvorské radnice.

Miroslava Kameníková
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Provádíme čištění studní, tel.: 604 519 099, 

e-mail: studnydk@seznam.cz

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 – neděle / 100 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

Společnost TMW, a. s., se sídlem ve Dvoře Králové n. L.,

hledá pro další rozšiřování výroby kandidáty na tyto pozice:

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

• PRACOVNÍK ODDĚLENÍ TECHNICKÉ KONTROLY

• ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU
 Požadavky: vyučen v oboru strojírenství, praxe vítána

• PRACOVNÍK EXPEDICE VÝROBKŮ

Bližší informace na:

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

Nabízíme: – odpovídající ohodnocení     – zaměstnanecké benefi ty

                         – zajímavou a tvořivou práci   – další vzdělávání v oboru

... užitek a tradice

Hasiči, policie a záchranáři představí svou činnost a techniku
Simulace dopravní nehody, vyproštění z  vozu, 

ošetření zraněného, zadržení pachatele, záchrana 

ve výšce nebo ukázky techniky. Tak nejen na to se 

mohou v  sobotu 3. června 2017 těšit návštěv-

níci královédvorského náměstí T. G. Masaryka. 

Uskuteční se zde totiž akce s  názvem Prezen-

tace IZS. Během ní se představí základní složky 

integrovaného záchranného systému – profesi-

onální hasiči, zdravotníci nebo policisté a také 

dobrovolní hasiči z Verdeku a Žirče nebo strážníci 

Městské policie Dvůr Králové nad Labem. Chybět 

nebude ani simulátor nárazu BESIP.

„Hned dvakrát se během odpoledne předve-

dou hasiči, policisté a  záchranáři při společ-

ném komentovaném zásahu, např. u  dopravní 

nehody. Na  své si přijdou i  milovníci zásahové 

či historické techniky,“ říká Pavel Lev, manažer 

krizového řízení na Městském úřadu Dvůr Krá-

lové nad Labem, a pokračuje: „Přestože hlavní 

program startuje až ve  14:00 hod., na  náměstí 

přijďte i dopoledne. Od  10:00 hod. bude při-

praven program určený především pro děti. Ty 

se mohou něco přiučit při dopravní výchově, 

seznámit se s požárním sportem nebo si zahrát 

o ceny.“ Během dopoledne se na náměstí zastaví 

také účastníci 8. ročníku veřejné cyklotour 

Na  kole dětem, projektu na  podporu onkolo-

gicky nemocných dětí. 

Součástí Prezentace IZS bude i  kulturní pro-

gram, během něhož vystoupí královédvorské 

kapely Green Day revival, Silmaril, The Oast 

a The Arcane Legacy. 

Upozorňujeme občany, že v souvislosti s koná-

ním akce bude náměstí T. G. Masaryka pro 

dopravu od 8:00 do 20:00 hod. zcela uzavřeno.

Miroslava Kameníková

       
     Nové značky u nás:

Petr Munzar – Sylvárov
PRODEJ, OPRAVY, PŮJČOVNA

Akce květen:
Ke každému novému kolu funkční prádlo Moira
tel.: 603 534 248 e-mail: petr-bike@seznam.cz

Máte zájem inzerovat v Novinách královédvorské radnice?

Kontaktujte nás na tel.: 499 318 258, e-mail: noviny@mudk.cz
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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
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Noví občánci města
V březnu 2017 se narodilo v našem městě 10 občánků – 4 chlapci a 6 dívek.

Ing. Eva Hrušková, evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci březnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 18 lidí, z toho bylo 

9 královédvorských občanů, 5 mužů a 4 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

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

David Zakouřil a Markéta Bauerová   – 25. 3. 2017

Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubile-

ích v  březnu 34 občanů s  gratulací a  kytičkou. V  tomto období oslavily 

4 manželské páry stříbrnou svatbu.

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Zleva: Vilemína Tauchmanová, Anežka Leiblová, Tereza Krejcarová, Ela Hamplová, Emily 

Palmová.

Zleva: Jaromír Dvorský, Šimon Szedela, Laura Fejksová, Liliana Baťová. 

Pochod Život Srdcem 2017 zavede účastníky 
z DDM Jednička na přehradu Les Království
V  sobotu 24. června 2017 se uskuteční již

3. ročník charitativního pochodu na  pomoc 

onkologicky nemocným dětem Život Srdcem 

2017. Během předchozích dvou ročníků se díky 

účastníkům se snahou pomoci druhým ze Dvora 

Králové nad Labem a  okolí podařilo dětskému 

onkologickému centru ve  FN Hradci Králové 

darovat v plné výši 231 tisíc Kč.  „Rád bych pozval 

všechny Královédvoráky. Třetí ročník považuji 

za zlomový a věřím, že akci, ať už pochod nebo 

odpolední program, podpoří opět velký počet 

účastníků,“ říká organizátor Michal Karadzos.

Letošní ročník je ve  znamení několika novinek 

a  nese podtitul Vánoce naruby! „Je to z  proza-

ických důvodů. Protějškem k 24. červnu je totiž 

24. prosinec,“ vysvětluje s úsměvem organizátor. 

Novinkou je start pochodu, a  to od  10:00 hod. 

z DDM Jednička, kde účastníci dostanou na ruku 

refl exní pásku, mapku, děti navíc zdarma sva-

činku. Další novinkou je pak zkrácení trasy 

a především cíl. „Trasa letos účastníky pochodu 

zavede na  přehradu Les Království. S  tím také 

souvisí zkrácení trasy z původních osmi na čtyři 

kilometry,“ podotýká Michal Karadzos.

Po cestě čekají na startující dvě zastávky. „Na té 

první se mohou těšit na čerty, Mikuláše a anděly, 

kteří si popovídají s dětmi, ale také s dospěláky. 

Na  dalším stanovišti bude nachystáno občer-

stvení. V  cíli pak bude připravena zapečetěná 

kasička NF Kapka naděje. Výše příspěvku je zcela 

dobrovolná a  výtěžek bude formou fi nančního 

daru použit na  nákup přístrojů pro Dětskou 

onkologickou kliniku ve FN Hradec Králové,“ říká 

Michal Karadzos. 

Odpolední doprovodný program, kterým bude 

provázet moderátor Josef Mádle, začne na  pře-

hradě Les Království v  12:30 hod. Návštěvníky 

čeká hudební, taneční a divadelní show pro malé 

i  velké. Chybět nebudou tvořivé dílny pro děti, 

stejně jako v předchozích letech bude připraveno 

balonkové stanoviště a  dojde opět k  vypuštění 

červených balonků. Pozvání na akci přijal mimo 

jiné ambasador Života Srdcem prof.  MUDr.  Petr 

Sedláček, CSc., vedoucí lékař transplantační jed-

notky na  Klinice dětské hematologie a  onkolo-

gie FN Motol, dále zástupci Dětské onkologické 

kliniky FN Hradec Králové a přijede také Vendula 

(Svobodová) Pizingerová s  rodinou, prezidentka 

a  zakladatelka NF Kapky naděje. Z  kulturních 

vystoupení se účastníci mohou těšit na  koncert 

brněnské kapely BomBarďák, taneční skupinu 

Attitude, na  kutnohorský divadelně hudební 

soubor Kůzle Hu.Sou a  v  podvečer zahrají Wal-

dovy Matušky. Program skončí okolo 19. hodiny 

vyhlášením vybrané částky na  pomoc onkolo-

gicky nemocným dětem. 

„S  velkým časovým předstihem nám volá řada 

organizací a lidí, jak nám mohou pomoci. A za to 

všem moc děkuji. Jedním ze zásadních momentů 

je i pomoc královédvorských základních škol, a to 

nejen ve smyslu účasti žáků a učitelů na akci, ale 

také natáčením motivačních videí, která budou 

umístěna na našem facebookovém profi lu Život 

Srdcem 2017,“ dodává Michal Karadzos. 

Život Srdcem 2017 se koná pod záštitou místo-

předsedy vlády ČR Pavla Bělobrádka, starosty 

města Jana Jarolíma a ve spolupráci s NF Kapka 

naděje a DDM Jednička. Partnery pochodu jsou 

zdravotnické společnosti Celgene a Bristol-Myers 

Squibb. Více najdete na www.zivotsrdcem.cz. 

Život Srdcem, z. s.

Společenská rubrika

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo slavnostně v dubnu přivítáno 9 novorozených 

občánků našeho města. 

Gratulace k výročí
Před 55 lety si vzala mladá Ivanka pohledného Františka Zoufalého. Dnes už 

přibyla nějaká ta vráska, ubyl nějaký ten vlas, ale jste spolu, máte se rádi. Gra-

tulujeme a děkujeme za všechny krásné roky s vámi, které byly a ještě budou.

Klan šťastných Zoufalých

Poděkování
Ráda bych se s vámi podělila o zážitek ze setkání s poctivým člověkem. Je 

jím paní Monika Šaferová z Rehabilitace Bořek. Dne 27. března ztratil syn 

u autobusového nádraží mobil Aligátor, tam se však nikdo poctivý nepohy-

boval, i když číslo na matku bylo funkční. Paní Šaferová mobil mého nemoc-

ného syna našla 3. dubna a vrátila mi ho. Tímto jí patří můj veliký dík. 

Miroslava Kellerová

Ráda bych poděkovala starostovi města Ing.  Janu Jarolímovi za  přání 

k mému životnímu jubileu.
Ludmila Šebová

Děkuji oddělení následné péče v 1. patře královédvorské městské nemoc-

nice, všem sestřičkám a ošetřovatelům za vzornou péči, kterou věnovali mé 

babičce Magdaléně Bouškové. Děkuji za jejich obětavou a náročnou péči.

Jaroslava Karlová 

Vzpomínka
Dne 3. května vzpomeneme stého výročí narození pana Jana Vavřiny pod-

nikového ředitele n.p. TIBA z let 1950–1970, který již mezi námi není deset 

a půl roku. Všem, kteří jste ho znali, ze srdce děkuji za tichou vzpomínku 

na tohoto vzácného a šlechetného člověka. Čest jeho památce. 

Božena Vavřinová, manželka
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Zprávy z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem

Opět po roce se ve středu 5. dubna uskutečnila 

exkurze třetích ročníků gymnázia do  Prahy. Již 

dopředu jsme věděli, že program bude nabitý 

a  že o  zážitky nebude nouze. A  jak již bývá 

u  školních exkurzí GDK zvykem, očekávání se 

potvrdila.

Brzkým vlakem jsme již krátce po osmé hodině 

ranní dorazili na  pražské hlavní nádraží a  rov-

nou jsme se vydali do  budovy Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Karlovy, kde náš program 

začínal. Jako první byla na  řadě návštěva míst-

ních chovů (kde jsme mohli spatřit nemálo 

exotických ryb a  plazů), po  které následovala 

krátká přednáška v  sále s  preparáty lihovými 

a  dermoplastickými (ten, kdo ještě neměl to 

štěstí exkurzi absolvovat, nechť si pod tímto 

akademicky znějícím slovem představí klasickou 

vycpaninu). Dále nás pak čekala hodinka v krás-

ném prostředí botanické zahrady poblíž fakulty, 

kde jsme si příjemně odpočinuli.

Poté jsme se vydali na Karlovo náměstí na Nevi-

ditelnou výstavu. Tato expozice je unikátní tím, 

že se celá nachází v naprosté tmě a návštěvníky 

zde provází nevidomý průvodce či průvod-

kyně. Je třeba spolehnout se na  zbylé smysly 

(především hmat), pomocí kterých pak člověk 

poznává, v  jakém prostředí zrovna je a  jaké 

předměty se v dané části expozice nacházejí. Pro 

mnohé z nás to byla nejzajímavější část celého 

dne a vpravdě nezapomenutelný zážitek.

Poslední zastávka se pak opět nacházela v pro-

storách Přírodovědecké fakulty, kde jsme zaví-

tali do sálů Hrdličkova muzea. Zhlédli jsme zde 

množství vystavených exponátů týkajících se 

antropologie a  vývoje člověka, a  to jak jednot-

livce, tak i celé lidské rasy. A jak již bylo řečeno, 

touto prohlídkou byla vzdělávací část exkurze 

zakončena. Poskytnut nám byl ještě krátký roz-

chod na Václavském náměstí a  ve  čtyři hodiny 

jsme již zpátečním vlakem vyrazili vstříc našemu 

podkrkonošskému domovu.

Děkujeme tedy paní profesorce Janě Dobroru-

kové, že pro nás celou exkurzi připravila a naplá-

novala, a slibujeme, že se budeme nově nabyté 

informace snažit v co největší míře upotřebit.

Vojtěch Hojný (5. C)

Přírodovědná exkurze do Prahy

Stalo se již tradicí, že studenti našeho gymnázia 

obsazují v  krajském kole konverzační soutěže 

v  ruském jazyce přední místa. Nejinak tomu 

bylo i  letos. V  kategorii základních škol jsme 

měli 2 zástupce – Anička Mokrá obsadila krásné 

3. místo a Martin Kazmirowski (oba 2. C) 1. místo! 

V kategorii SŠ I se Kamila Odrášková (2. A) umís-

tila na  2. místě a  Terka Kazmirowská (5. C) na 

1. místě! A  postoupila do  kola ústředního, které 

se konalo v  Praze. Vzorně nás reprezentovali 

i studenti anglického a německého jazyka. Anna 

Kozáková (2. C) obsadila v  kategorii II B v  ang-

ličtině 2. místo v  okresním kole a  v  krajském 

krásné 4. místo! Vojtěch Hojný (5. C) na  olym-

piádě v  německém jazyce byl v  okresním kole 

2. a v krajském kole 8. Všem gratulujeme a děku-

jeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Mgr. Dana Dalibabová

Cizí jazyky u nás 
učit umíme!

Již počtvrté se přidávají k  celorepublikové akci 

podporující fair traide, poctivý obchod a  regio-

nální produkty také Dvoráci. K  tradici se přidala 

v roce 2014 skupina studentů. V příjemném pro-

středí gymnaziální zahrady se i letos mají možnost 

potkat všichni, kteří chtějí po sousedsku posnídat. 

Princip je jednoduchý – navrátit se k běžné místní 

stravě, výrobkům domácí kuchyně, regionálním 

potravinám, obyčejné kuchyni našich babiček, 

pohostit sousedy a  ochutnat jejich výrobky. Je 

to návrat ke kořenům, k uvědomění si důležitosti 

práce zemědělců, uvědomění si toho, že člověk 

by měl jíst potraviny, které vyrostou v místě, kde 

žije. Každý je vítán. Letošní snídaně proběhne 

13. května 2017, ve  Dvoře Králové nad Labem 

od 9:30 hod. dopoledne.

Mgr. Blanka Hofmanová

Férově posnídáme

Duben byl bohatý na výjimečné události, jež 

významně ovlivňují další život studentů i školy.

V úterý 11. dubna začaly písemné maturitní 

zkoušky, a to v podobě slohové práce z českého 

jazyka. Jejich uspíšení o tři týdny oproti před-

chozím letům je způsobeno změnou opravování 

slohových prací, jež budou tentokrát místo uči-

telů provádět speciálně proškolení hodnotitelé 

společnosti CERMAT. Zbylé písemné části státní 

maturity nastanou počátkem května. Výsledky 

by se měli maturanti dozvědět do zahájení ústní 

části maturitních zkoušek. Ty u nás proběhnou 

ve dnech 16.–19. května (atypicky od úterý, pro-

tože maturitní vyhláška je neumožňuje zahájit 

do 15. května).

Pro 3. a 4. ročníky jsme na 12. dubna zajistili 

pilotáž testů společnosti Scio. Studenti 5. C 

a 3. A si zkusili testy obecných studijních před-

pokladů, jež slouží k přijímacím zkouškám na 

řadě vysokých škol. Díky této zkušenosti mohou 

včas zvážit podobu další přípravy pro příští jaro. 

Pro studenty 6. C a 4. A šlo o poslední kontrolu 

jejich formy a znalostí před maturitou a přijí-

macím řízením, proto vedle povinné angličtiny 

psali testy podle svých maturitních a volitel-

ných předmětů (matematika, biologie, chemie, 

základy společenských věd, obecné studijní 

předpoklady). Díky této pilotáži by měli být ještě 

lépe připraveni na skutečné testy. 

Přijímací řízení na střední školy je letos poprvé 

centrální. Všichni uchazeči píší jednotné testy 

z matematiky a českého jazyka v celostátně sta-

novených termínech. Následující týdny budou 

čekat na jejich výsledky, proto se tentokrát 

o přijetí ke studiu rozhodne později než obvykle.

Během jara pokračují přípravy studentského 

divadelního festivalu Coolfest, jehož druhý 

ročník proběhne od čtvrtka 8. do soboty 

10.  června 2017. Mezi-

národní konzervatoř 

Praha připravila pestrý 

program s desítkami 

vystoupení, Městské 

kulturní zařízení Hankův dům organizuje jeho 

předvedení. Naše škola byla i letos oslovena 

hlavní organizátorkou Veronikou Žilkovou, takže 

jsme mohli přispět svými podněty k programu, 

podílíme se na přípravě informačních materiálů, 

budeme hostit část vystoupení na gymnaziální 

zahradě a v aule, zajistíme pro ně pořadatelskou 

službu a především zapojíme festival do chodu 

školy tak, aby naši studenti mohli využít co nej-

více jeho přínos. Na tato představení bychom 

chtěli pozvat i co nejvíce dalších zájemců o kul-

turu z řad veřejnosti! 

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.

ředitel školy

Studenti 2. C Gymnázia Dvůr Krá-

lové nad Labem připravili ve  středu

5. dubna pro obyvatele Domů s pečo-

vatelskou službou další milé setkání.

Na  společné setkání s  gymnazisty 

a  jejich třídní učitelkou Mgr.  Pavlí-

nou Flídrovou se senioři po  předchozí 

zkušenosti velmi těšili. Studenti a  stu-

dentky připravili pro seniory velmi 

zajímavý program, vztahující se k blíží-

cím se Velikonocům. Společně pletli 

pomlázky, zdobili vajíčka, dokonce dva 

studenti pekli i  mazanec. Opět došlo 

i na životní příběhy.

Těsto na  mazanec připravil jeden ze 

studentů a  pekl ho se spolužákem v  místní 

troubě, která po  třiceti letech zažila zřejmě 

svou premiéru (a  nejspíše i  derniéru). Tomu 

odpovídal i výsledek. Spálený mazanec všechny 

pobavil a s velkou odvahou ho všichni přítomní 

ochutnali.

Nálada a  atmosféra byla otevřená, radostná 

a báječná. Pan Podrazil poděkoval slovem i písní 

studentům a paní učitelce a se svou paní přinesli 

pro všechny přítomné drobné občerstvení.

Z fotografi í je patrné, že se všichni skvěle bavili 

a  už se těší na  další setkání, které se tentokrát 

uskuteční na půdě gymnázia.

Děkuji všem za báječné odpoledne!

Mgr. Marcela Hauke

ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové n. L.

Velikonoční setkání s extra třídou 2.C
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Informace ze ZŠ Strž 

Aktuality ze ZŠ Podharť
Exkurze 6. A v IQlandii Liberec
Ve čtvrtek 6. dubna naše třída 6. A. vycestovala 

do  Liberce navštívit IQlandii, abychom si rozší-

řili naše obzory v zeměpisu a přírodopisu. Cesta 

vlakem uběhla rychle. V IQlandii jsme si nejprve 

prošli expozici věnovanou geologickým proce-

sům na  planetě Zemi. Pozorovali jsme animaci 

pohybů zemských desek, vývoj povrchu Země 

od  prvohor do  dnešní doby, dozvěděli jsme 

se zajímavosti o  zkamenělinách a  poznávali 

nerosty a  horniny. V  přízemí jsme si vyzkoušeli 

různé způsoby využití síly vody člověkem.

Prošli jsme po  schodišti, představujícím cestu 

z  jádra Země na  její povrch, do  vyššího patra 

a začali jsme zkoumat přírodní živly. Vyzkoušeli 

jsme si, co dokáže zemětřesení a uragán. Viděli 

jsme dokumentární záběry z  přírodních kata-

strof. Pozorovali a poslouchali jsme také symfo-

nii blesků a mnohé další přírodní jevy. 

Po  krátkém občerstvení jsme šli do  planetária 

na  domluvený program. Ve  speciální místnosti 

s  kulatým stropem jsme pozorovali pohyby 

Země, Slunce a Měsíce a střídání ročních období. 

Měřili jsme, jak postavení Země ovlivňuje teploty 

na zemském povrchu a „viděli“ dokonce černou 

díru. Po programu jsme pokračovali v prohlídce 

expozic o  cestování vesmírem. Ti odvážnější 

z  nás usedli do  křesla kosmonautů a  zkusili si 

výkruty a  lopingy. Úžasná byla expozice o  lid-

ském těle, kde jsme otestovali naše smysly, sílu 

a  rychlost, změřili si tep, laparoskopicky jsme 

operovali a promluvili jsme si s robotem.

Určitě jsme nestihli všechno prozkoumat. Byli 

jsme obklopeni zajímavými a důležitými informa-

cemi o našem světě. I cesta domů byla zajímavá. 

Díky vyvrácenému stromu na vlakových kolejích 

jsme část cesty museli překonat náhradní auto-

busovou dopravou. Tolik lidí v autobuse asi nikdo 

z nás ještě nezažil! Cestou v něm jsme ale řešili víc 

to, co se nám v IQlandii nejvíc líbilo. 

Marta Mokrá a Ivana Codrová 

Vítáme jaro

Úterní odpoledne 4. dubna bylo pro mnoho 

dětí ze školní družiny nabité jarní atmosfé-

rou. Přes deštivé ráno a  dopoledne se počasí 

umoudřilo (asi se domluvilo s  jarem), proto se 

děti mohly rozloučit se zimou prostřednictvím 

staré lidové tradice – vynesením Moreny. Tu 

si vyrobily společně se svými vychovatelkami 

v družince. Za zpěvu, zvuků rytmických nástrojů 

a  doprovodu několika rodičů se průvod vydal 

k Hartskému potoku, kde se jednotlivá oddělení 

ŠD rozloučila s  Morenou lidovými říkadly a  pís-

ničkami o  jaru. Zapálenou Morenu pak všichni 

svými pohledy doprovázeli, dokud ji neodnesly 

vlnky Hartského potoka z dohledu. Děvčata při-

vítala jaro vhozením březových věnečků do vody 

za odplouvající „paní Zimou“. Všichni zúčastnění 

svým hlasitým voláním „Haló, haló, voláme tě, 

jaro!“ přivolali k nám do Podhartě jaro.

Markéta Hošková, Marcela Jarošová, 

Mgr. Nikola Prouzová a Hana Pfeiferová, vychovatelky

 Mgr. Šárka Ruprichová a Mgr. Hana Havlíčková, učitelky

Jarní dílničky v družině

V  sobotu 1. dubna nebyl pro děti z  Podhartě 

žádný apríl, ale skutečné tradiční setkání v  pří-

zemí naší budovy. A  tak nešvitořila jen příroda, 

nýbrž i jinak klidná sobotní škola. Pracovní atmo-

sféra okamžitě všechny pohltila, 67 účastníků 

se kupodivu velice ukázněně přesouvalo mezi 

jednotlivými stanovišti a za chvíli si už odnášely 

děti jednotlivé výrobky, které vznikaly pod šikov-

nýma rukama našich nejmladších. Slepičky jistě 

vyzdobí okna hned odpoledne a za složitější zápi-

chy do  květináčů se také nemusí nikdo stydět. 

Velikonoční beránek tentokrát nebude pouze 

k  snídani, ale potěší oči nejen rodičů přes celé 

svátky. Teď už zbývá jen oprášit v paměti koledy 

a očekávané dny volna mohou s úsměvem začít. 

Poděkování též patří všem vychovatelkám i uči-

telkám z 1. stupně, které se na přípravě i průběhu 

celého dopoledne podílely a bez jejichž pomoci 

by se dílničky nemohly konat.

Markéta Hošková,vedoucí vychovatelka

Matematické soutěže
I  letos hodnotíme účast našich žáků v  mate-

matických soutěžích. Následný výčet je podle 

data konání ve  školním roce 2016/2017. Jedná 

se o  Logickou olympiádu, kterou žák sám řeší 

doma u  svého počítače. Zde se podařil Sáře 

Erbenové ze 7. B postup do krajského kola. Dále 

Matematický orienťák v  Hradci Králové pořá-

daný Gymnáziem J. K. Tyla. Žáci naší školy se 

zúčastnili také soutěže Pangea a Matematického 

klokana, obě soutěže řešené v rámci vyučování 

v  budově školy. Poslední ve  výčtu soutěží je 

Matematická olympiáda, ve které Dominik Totka 

z 9. A  postoupil do  krajského kola. Chci touto 

cestou poděkovat žákům za účast ve všech sou-

těžích. Někdy nám postup do  dalších kol unikl 

o pověstný vlásek. Obecně hodnotím naši účast 

velmi kladně a doufám, že i v dalších ročnících si 

povedeme stejně dobře, nebo ještě lépe. 

Ing. Jiří Kotmel

Soutěž ve zpěvu
První jarní den patřil písničkám a mladým zpě-

váčkům. V Trutnově se konalo okresní kolo sou-

těže ve zpěvu. Zástupci jednotlivých kategorií si 

vybrali lidové i umělé písně. Prvňáčky reprezen-

toval Tomášek Schwarzer s písničkou „Marjánko, 

Marjánko“. V  kategorii druhých a  třetích tříd 

zpívala Káťa Široká českou lidovou „Nestarej se, 

ženo má“. S  melodií „Proč mě nikdo nemá rád“ 

soutěžila žákyně 5. ročníku Justýna Anna Malá. 

I druhý stupeň měl svého zástupce, a to Aničku 

Šturmovou s těžkou písní „Dvě malá křídla“.

Radost nám udělali všichni účinkující už jen tím, 

že se odhodlali zpívat před publikem a  poro-

tou. Velkým úspěchem bylo zvláště vystoupení 

Justýny Anny Malé, která si ze soutěže odvezla 

2. místo. Zaujala přirozeným zpěvem i  dobrou 

volbou písničky ze ,,staré“ Popelky. Všem žákům 

moc děkujeme a Justýně Anně ještě jednou bla-

hopřejeme. A co na závěr? Děti, zpívejte! 

Mgr. Jana Hronešová

Velikonoční den
Aby si žáci připomněli, o  čem jsou svátky Veli-

konoc a  proč je vlastně slavíme, rozhodli jsme 

se jim věnovat jeden den. Uskutečnila se soutěž 

tříd „Velikonoční stůl“ o  nejlépe vyzdobenou 

lavici. Lavice musela obsahovat vlastnoručně 

vyrobenou pomlázku, vajíčko – kraslici, beránka 

a další bylo na fantazii žáků. Všechny třídy dostaly 

diplomy a nejlepší žáci navíc odpustek = osvobo-

zení z jednoho zkoušení. Čtvrtou hodinu jsme si 

povídali o vzniku Velikonoc a souvisejících tradi-

cích. Následovala tělocvična a basketbalový mini-

turnaj – hráli žáci i učitelé. Snad se nám podařilo 

Velikonoce žákům více přiblížit, ale  jinak to byl 

opravdu prima den.

Mgr. Stanislav Ježek

Žáci si vyměnili místo s učiteli
V úterý 28. března jsme my, žáci, měli možnost 

zasednout na učitelskou židli. Byla to velká zku-

šenost. Zjistili jsme, že to učitelé nemají lehké. 

Na  každou hodinu se musí připravit. Hodina 

musí být zajímavá, aby žáci nevyrušovali a dávali 

pozor. Já a  moje kamarádka jsme si připravily 

hodinu českého jazyka pro 9. A  a  společně se 

třemi dalšími kamarády hudební výchovu pro

1. A a 1. B. Všichni si to moc užili! Jak vyučující, 

tak žáci. Myslím si, že byl moc dobrý nápad 

vyměnit si na jeden den  role.

Aneta Sováková, 9. A

Laboratorní práce pro žáky
1. a 2. stupně
Ve čtvrtek 23. března jsme si s žáky naší školy zašli 

udělat laboratorní práci do laboratoří na Střední 

školu informatiky a  služeb. Naši pracovní sku-

pinu tvořili žáci od 1. do 9. třídy, kteří mají chuť 

dělat něco nad rámec výuky. V laboratořích si pro 

nás studenti čtvrtého ročníku oboru Aplikovaná 

chemie připravili několik zajímavých pokusů. 

Tyto pokusy se všem velmi líbily, hlavně našim 

nejmenším. Druhou část naší návštěvy tvořila 

laboratorní práce, do které se už aktivně zapojili 

naši žáci. Každý si mohl vyzkoušet základní che-

mické dovednosti: rozpouštění látek, skládání 

fi ltračního papíru i  vlastní fi ltraci. Právě ta byla 

naším hlavním úkolem. Všichni žáci se snažili 

a práce je bavila. Hlavně, na každém bylo vidět, 

že chemie není nuda, a  to je to nejdůležitější. 

Na  závěr bych chtěl poděkovat učitelům a  stu-

dentům SŠIS za to, že nám umožnili strávit velmi 

příjemnou část dopoledne v  jejich laboratořích, 

a pochválit naše žáky za snahu a pracovitost. 

Mgr. Vratislav Kacetl
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Novinky ze ZŠ Schulzovy sady

Události na ZŠ 5. května
Úspěšní řešitelé matematické 
olympiády
V úterý 4. dubna 2017 se v Trutnově konalo 

okresní kolo matematické olympiády. Naši školu 

reprezentovali žáci 6. ročníku, kteří postoupili 

ze školního kola, jako jediní ve třídě vypracovali 

6 úloh. Jan Jarolím získal v okresním kole v kate-

gorii Z6 plný počet bodů – 18, s dalšími dvěma 

žáky se podělil o pomyslnou zlatou příčku a Jan 

Všetečka skončil se 14 body na 10.–11. místě. 

Oběma chlapcům gratulujeme a děkujeme za 

úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Hana Špůrová,vyučující 

Škola příběhů – mediální projekt
Jak už jsme v předchozích vydáních informovali, 

na podzim se naši páťáci a šesťáci zapojili do pro-

jektu Škola příběhů – Jak se tvoří příběh. Každá 

třída vybrala několik místních osobností, které 

děti nějak oslovily svým životem, úspěchy, ale 

hlavně tím, že byly ochotny pro děti něco dělat. 

Žáci pak se svými favority natočili rozhovor a 

video-medailonek. Šestá třída natočila krátké 

video s paní Janou Dobrorukovou, vyučující na 

gymnáziu, v páté třídě prošla nominací nejlépe 

Lucie Sýkorová, vedoucí úspěšné taneční sku-

piny Attitude. Na vlastní fi lmování jsme si s ní 

domluvili setkání v centru dění, cvičebním sále 

skupiny Attitude na Slovanech. Z naší skupinky 

žáků většina dívek Lucii Sýkorovou zná, neboť

u ní tancují, nebo tancovaly. To pomohlo vytvo-

řit bezprostřední atmosféru. Všichni byli napjatí, 

jak bude vypadat skutečné fi lmování. Pan režisér 

a paní produkční byli velice ochotní a žáci si 

vyzkoušeli práci kameramana, moderátora, zvu-

kaře, technika, produkčního i klapky. Uvědomili 

si tak velice dobře, kolik práce je kolem natočení 

jediného spotu. Nakonec si společně před kame-

rou zatančili. Po návratu jsme si povídali o tom, 

co kdo dělal, co ho při práci překvapilo, a bese-

dovali s ostatními žáky, kteří se akce neúčastnili.

V pátek 24. března 2017 odpoledne bylo možné 

oba krátké dokumentární snímky zhlédnout při 

příležitosti Královédvorského fi lmového festi-

valu v kině Svět, kde se konala tradiční přehlídka 

fi lmů – Juniorfi lm. Naše nesoutěžní snímky spo-

lečně s těmi ze ZŠ Strž celou víkendovou akci 

zahajovaly. Výsledné snímky můžete zhlédnout 

na www.youtube.com/watch?v=edTCpJOsW5o 

a na www.youtube.com/watch?v=zKdapJXFf68.

Chtěli bychom poděkovat touto cestou paní 

Janě Dobrorukové a Lucii Sýkorové za jejich čas, 

ochotu a trpělivost při práci s našimi dětmi. Kate-

řině Jonášové – dramaturgyni, Stanislavu Adám-

kovi – režisérovi a Silvii Pýchové – manažerce 

programů EDUin za spolupráci na projektu.

Mgr. Markéta Haasová, Mgr. Miluše Urbánková

vyučující 

Úspěchy břišních tanečnic

O víkendu 8. a 9. dubna 2017 se konal v Han-

kově domě ve Dvoře Králové nad Labem další 

ročník nepostupové taneční přehlídky Dvor-

ská Jednička, která je určena různým tanečním 

stylům. Sobotní dopoledne patřilo orientálním 

tancům, kde nechyběly ani tanečnice z naší 

školy, které trénuje lektorka Khattya. Letos dívky 

získaly zlato a stříbro. Obě stříbrné pozice dělil 

od zlata pouhý jeden bod! Skupina Malika zís-

kala 1. místo, Lucie Meissnerová se svým sólem 

2. místo a rovněž druhou pozici obsadilo duo 

Pavla Tafi lová a Eliška Břízová. Tanečnice se 

v letošním roce účastnily i soutěže určené pouze 

pro břišní tanečnice. Ta se konala v Náchodě, 

kde dětská skupina Malika vyhrála v ohromné 

konkurenci místo druhé. Z úspěchů máme vel-

kou radost. Těšíme se na další soutěže a vystou-

pení, která nás v nejbližší době čekají.

Katka Krupková, lektorka 

Úspěchy malých zpěváků

V  tomto školním roce se děti zúčastnily hned 

několika pěveckých soutěží. Jednou z  nich byl 

Karlovarský skřivánek, kde v oblastním kole Lia 

Mostecká vybojovala 2. místo ve své kategorii.

Další pěveckou soutěží byl Novopacký slavíček. 

I zde se nám dařilo výborně. V kategorii prvních 

a druhých tříd se utkalo 54 dětí z celého Králo-

véhradeckého kraje. Lia Mostecká si přivezla 

1. místo a Ella Šolcová 2. místo (horní snímek).

V  Trutnově se konalo okresní kolo ve  zpěvu. 

Za  naši školu jelo bojovat 12 malých zpěváků 

a  zpěvaček. Jejich vystoupení bylo úspěšné 

i v silné konkurenci škol z celého okresu a odnesli 

si pěkná umístění. V  0. kategorii obsadila 

2. místo Anna Mádlová, 3. místo Lia Mostecká 

a čestné uznání dostal Šimon Kulveit. V 1. katego-

rii sólo získala Dorota Hamplová 1. místo a v kate-

gorii duo vyhrály Dorota Hamplová a  Vendula 

Baudischová. Ve  2. kategorii sólo vybojovala 

2. místo Jolana Jarošová a za duo 1. místo Bar-

bora Síbrová a  Vanesa Šenfeldrová, 2. místo 

Vítek Pilař a Veronika Němečková.

Mgr. Jitka Krejčí, Mgr. Milena Nosková

Co je také na poště?
Žákům z 3. A Schulzovy sady se naskytla jedi-

nečná možnost nahlédnout do prostor v hor-

ních patrech budovy pošty, kam se bez povo-

lení běžný občan nedostane. Nahoře na poště 

se totiž skrývá digitální telefonní ústředna a je 

odsud i nádherný výhled na celé město. Děti 

se seznámily s provozem ústředny a také s his-

torií telefonování, navštívily telefonní sály, byl 

jim představen rozdíl mezi dřívější analogovou 

ústřednou a současnou digitální, poznaly roz-

díl mezi pevnou a mobilní linkou, a nakonec si 

vyzkoušely přenos hlasu pomocí jednoduchého 

provázkového přístroje, který si samy ve skupi-

nách vyrobily. Zjistili jsme, že ústředna neslouží 

jen k telefonování, ale i k přenosu internetu. 

Žáky také překvapil rozdíl mezi dříve používa-

nými elektrickými vodiči, kdy ke každé pevné 

lince vede vlastní elektrický kabel, a moderním 

přenosem informací po optických kabelech. 

Děti měly možnost na malé výstavce porovnat 

starý telefonní aparát s klikou, novější přístroje s 

otočnou nebo tlačítkovou klávesnicí, pobočko-

vou ústřednu, která se používala na přepojování 

hovorů ve větších fi rmách, a moderní mobilní 

telefony a tablety.

Dozvěděli jsme se i spoustu informací z histo-

rie, například, že první mobilní telefon se začal 

v České republice používat před 26 lety, nebo 

kdo vlastně telefon vynalezl. Exkurze byla moc 

zajímavá, dnešní děti mobilní telefony používají 

automaticky už odmalička, tak rády zjistily, jak 

mobilní přenos ve skutečnosti funguje.

Mgr. Eva Malichová

Krkonoše za odměnu – návštěva 
obory s jeleny

Jaro zaťukalo na vrátka a poslední sněhová 

peřina v oboře Lysečiny v Horním Maršově při-

vítala 45 žáků ze ZŠ Schulzovy sady, kteří sbě-

rem kaštanů a žaludů pomohli zvířátkům pře-

čkat letošní dlouhou zimu. Každý rok naši žáci 

pomáhají lesníkům připravit dostatek potravy 

pro zvěř na zimu. Na podzim letošního školního 

roku nasbírali 7 145 kg kaštanů a žaludů. Nej-

lepší sběrači školy se rozjeli právě do přezimo-

vací obory Lysečiny – jedné z 18 obor v Krkono-

ších. Spatřit stádo 72 kusů lesní zvěře z pouhých 

deseti metrů bylo pro všechny velkým zážitkem. 

Pracovníci KRNAPu seznámili děti se životem 

jelenů a laní v oboře i mimo ni, předvedli různé 

zvuky zvířat, odpovídali na otázky. Děti si mohly 

vyzkoušet vábení zvěře, hádaly, komu patří 

ukázky kožešin, a prohlédly si zajímavé zvířecí 

trofeje. Děkujeme nejen všem školním sběra-

čům kaštanů a žaludů, ale také jejich rodičům 

a prarodičům za pomoc. Přesvědčili jsme se, že 

jejich práce má opravdový smysl.

Mgr. Radmila Jonešová, Hana Karlovská

a Bc. Jana Paulusová Fišerová

Foto: Bc. Jana Paulusová Fišerová
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Poděkování za hezký zážitek 
z výletu do Poniklé

Ve  čtvrtek 6. dubna 2017 se členové 

Základní organizace Svazu postižených 

civilizačními chorobami (ZO SPCCH) ze 

Dvora Králové nad Labem zúčastnili výletu 

do  Poniklé. Navštívili soukromé „Muzeum 

krkonošských řemesel“ a  fi rmu Rautis 

na výrobu perličkových ozdob.

„Náplň výletu se mi líbila. Snad i  o  to víc, 

že jsem si říkala, co v takové horské vísce je 

k vidění. Nevěděla jsem, že se tam setkám 

s krásnými ozdobami, které ještě jako malá 

pamatuji na stromečku, a že jich maminka 

měla dost. Dnes bohužel nevím, kam se 

poděly. I  muzeum vyvolalo hodně vzpo-

mínek a nostalgie, co všechno si pamatuji 

a s čím jsem osobně přišla do styku. Našla 

jsem tam i  panenku, kterou mi maminka 

půjčovala jen málokdy na  hraní. Dostala 

jsem ji od  tety – své kmotry. Hrát jsem 

si mohla s  obyčejnějšími. Můj taťka byl 

švec. Já tam u  toho stolečku cítila také tu 

vůni kůže a acetonu z barev, protože san-

dály z kůže i natíral, aby byly hezčí. Prostě 

zážitků jsem plná i  teď, kdy o  tom píšu,“ 

uvedla ve svém poděkování paní Jaroslava 

Padevětová. 

Ráda toto poděkování předám manželům 

Perunovým, kteří se o  zajištění výletu 

zasloužili.

Jitka Šmelhausová, místopředsedkyně

ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Dvorská Jednička proběhla ve Dvoře Králové nad Labem již po třinácté 
Pohárová soutěž určená mladým tanečním sku-

pinám i  jednotlivcům z  celé republiky slavila 

letos již třinácté narozeniny. Bojovat o  příčky 

nejvyšší se do  sálu Hankova domu sjelo opět 

na  stovky dětí z  různých měst. Soutěžilo se 

ve  třech hlavních kategoriích, z  nichž každá 

měla nejenom svá vlastní pravidla a hodnocení, 

ale také porotu. Diváci, kteří se přišli v  sobotu 

8. dubna podívat do sálu Hankova domu, mohli 

vidět přes třicet vystoupení orientálních taneč-

nic a  v  odpoledních hodinách pak devadesát 

vystoupení mažoretek a  cheerleaders. Nedělní 

část soutěže nabídla divákům téměř osmdesát 

vystoupení ve street dance, show dance, dance 

art a disko dance. 

Téměř tisícovka diváků tak měla o  tomto krás-

ném slunečném víkendu možnost zhlédnout 

dvě stovky vystoupení, na  kterých své choreo-

grafi e předvedlo více než 1 200 účastníků z řad 

dětí a mládeže, a to od těch nejmenších čtyřle-

tých capartů až po téměř dospělé tanečníky.

Letos vítězné poháry putovaly do rukou kolek-

tivů například z  Náchoda, Hronova, Týniště, 

Nového Boru, Jaroměře, Hořic, Trutnova, Rych-

nova nad Kněžnou, Třebechovic, Broumova, ale 

také z Prahy, Jihlavy nebo Pardubic. I Dvorští ale 

měli svá želízka v  ohni – z  tanečních kroužků 

Jedničky soutěžily děti jak v  kategorii orien-

tálních tanců, tak v  mažoretkách. Zastoupení 

měla i  ZŠ 5. května a  ZŠ Bílá Třemešná a  mezi 

velmi silné soupeře pochopitelně patřila i místní 

taneční skupina Attitude. Jak velké taneční klání 

dopadlo a  jaké umístění vybojovaly dvorské 

týmy a sóla či dua, se můžete dočíst ve výsled-

kových listinách na  webových stránkách DDM 

Jednička. Zjistíte, že děti ze Dvora Králové nad 

Labem a  okolí jsou rozhodně rovnocennými 

soupeři a  že i  na  tomto ročníku Dvorské Jed-

ničky stojí někteří takzvaně „na bedně“.

Soutěž, kterou každoročně pořádá DDM Jed-

nička, má již mezi tanečníky své jméno a místo.  

A právě na organizátorech leží ten nelehký úkol 

udržet úroveň soutěže a  ještě více ji rozvíjet 

a vylepšovat ve prospěch dětí, které do našeho 

města každoročně v  dubnu přijíždějí, aby zde 

představily výsledky své celoroční práce. To by 

ale nebylo možné bez podpory a  přispění dal-

ších organizací a  institucí. Proto velké podě-

kování patří městu Dvůr Králové nad Labem 

za  podporu, Ministerstvu kultury ČR a  Krá-

lovéhradeckému kraji za  fi nanční příspěvek 

a v neposlední řadě také Gymnáziu Dvůr Králové 

nad Labem, které zdarma poskytlo zázemí pro 

téměř dvě stě tanečníků.

Všem vítězům ze srdce gratulujeme a  budeme 

se za  rok těšit na  viděnou při dalším ročníku 

taneční soutěže Dvorská Jednička

Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička

První jarní den byl dnem CrazyBanďáků. Kapela 

mladých hudebníků ze Základní umělecké školy  

R. A. Dvorského uspořádala jako každý rok svůj 

koncert v  sále školy. Loni nám ukázala, jak to 

chodí na jejich hodinách, a letos jsme se mohli 

dozvědět něco málo o  každém členovi kapely. 

Co koho baví, oblíbené věci, ale dokonce i stíž-

nosti na spoluhráče, např.: trumpety moc troubí. 

Jinými slovy – zábava a  příjemný poslech. 

Z  mého pohledu hráče proběhl koncert přímo 

dokonale. Sál byl naplněn k  prasknutí. Složení 

obecenstva se táhlo napříč generacemi. 

Poslechnout si toto výjimečné hudební těleso 

přišli babičky a  dědečci, maminky a  tatínci 

a  mladší i  starší sourozenci zúčastněných 

muzikantů. Jako již téměř tradičně uváděli 

koncert trumpetista Filip Mostecký a  bube-

ník Matouš Hojný. Podle slov naší Crazyšéfky, 

paní učitelky Vladimíry Matuškové, proto, že se 

do toho nikomu jinému nechtělo, což je ostatně 

pravda. Svými vtipnými scénkami tematicky 

uvedli všechny hrané skladby. Viděli jsme sou-

boj světelných mečů z  fi lmové série Star Wars, 

profesionální zásah agenta 007 Jamese Bonda, 

fi ktivního agenta britské tajné služby a mnoho 

dalších. Pomohla jim i Crazyšéfka, díky které je 

Crazy Band tak úžasná kapela. I  příště se jistě 

můžete těšit na  nějaká crazy oživení koncertu 

a na spoustu nových skladeb.     

Nakonec jen zbývá poděkovat všem přítomným 

za  vstřícné publikum, paní učitelce Vladimíře 

Matuškové za  trpělivost a  poskytnutí mož-

nosti pro nás zahrát si s kamarády v hudebním 

tělesu a všem rodičům za podporu dětí při hraní 

na  hudební nástroje, aby mohly svou hudbou 

rozdávat radost.

Jan Mostecký a Tereza Dederová

 Crazy Band

Koncert Crazy Bandu! 

S rozpukem jara rozkvétá i služba Sociální reha-

bilitace. Od začátku roku přijala již 17 klientů

v obtížné životní situaci. Kromě pomoci s efek-

tivnějším hospodařením, asistence při vyhle-

dávání práce, bydlení, pomoci vyřizování na 

úřadech a zdokonalování se v komunikačních 

nebo počítačových dovednostech, se pravi-

delní návštěvníci ambulance ve Štefánikově 

ulici pustili také do jarního vyrábění. Chystají 

se jak na prodejní jarmarky, tak i na zkrášlování 

svých domovů. Mnozí v sobě objevují tvořivé 

schopnosti, o kterých neměli tušení, nebo se 

jednoduše z důvodu převahy existenčních sta-

rostí nedostaly ke slovu. Další zakusili, že mít 

vlastní důstojný prostor k bydlení není zdaleka 

samozřejmost. Pomoc s péčí o byt, nastavení 

šetrnějšího vedení domácnosti s cílem dalšího 

nezadlužování se využívají nyní i občané okol-

ních obcí Dvora Králové nad Labem, kam jsou 

pracovníci schopni se přiblížit díky novému 

vozidlu. Ambulantní i terénní služba je poskyto-

vána zdarma. Kontakt: www.misericordia.kmbm.

cz/Sluzby/Socialni-rehabilitace. 

Mgr. Kateřina Litošová, Misericordia, o. p. s. 

Důstojné bydlení není samozřejmost
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Stomatologická pohotovost
květen 2017
1. 5.: MUDr.  Petra Šípková, Roosevel-

tova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 425.

6. a  7. 5.: MUDr.  Hana Šujáková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.:

499 621 423.

8. 5.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, Dvůr 

Králové nad Labem, tel.: 499 321 028.

13. a 14. 5.: MUDr. Jiří Záplata, zubní ordi-

nace č.p. 42, Choustníkovo Hradiště, tel.: 

499 392 811.

20. a  21. 5.: MUDr.  Gustav Hrabý, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795.

27. a  28. 5.: MUDr.  Věra Hrabyová, Füg-

nerova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795.

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Self defence team DK uspěl 
na mezinárodním turnaji

Instruktoři Self defence team DK Petr 

Karban a  Jaroslav Novák se v  sobotu 

25. března 2017 zúčastnili mezinárodního 

turnaje Czech Open, který se konal v Kolíně 

za účasti borců z České republiky, Sloven-

ska, Německa nebo Chorvatska. Králo-

védvoráci se představili v kategorii Reálná 

sebeobrana (self-defense) a jejich hlavním 

cílem bylo představit systém sebeobrany 

PROFI Defence, což se povedlo. Nejenže 

systém zaujal, navíc si Self defence team 

DK přivezl z Czech Open i stříbrné medaile. 

„Jsem rád, že prostřednictvím Petra a Jardy 

jsme mohli prezentovat náš sebeobranný 

systém PROFI Defence. Ukázka ze systému 

zaujala i zkušené bojovníky, a to svou jed-

noduchostí a  reálností, ostatně krásné 

druhé místo vypovídá za vše. Díky chlapi,“ 

komentoval úspěch svých kolegů další 

z  instruktorů Self defence team DK Jan 

Štípek.

Self defence team DK

Skautské středisko hlásí

V  pátek 31. března 5. oddíl vodácký otevřel 

skautskou vodáckou sezonu na řece Labi. Skauti 

se na  Labi učí vodácké dovednosti, které jim 

potom slouží při letních vodáckých putováních. 

Vlčata třetího oddílu, zelené a  modré šestky, 

v sobotu 1. dubna plnila úkoly stezek vlčat, a to 

nejprve dopo-

ledne sportovní 

úkoly v  tělo-

cvičně gymná-

zia a odpoledne 

vlčka Průvodce 

– znalost města, jeho historie apod. 

Stezky vlčat slouží k  osobnímu roz-

voji vlčat, na  kterém potom staví 

skautská výchova a  činnost. 2. oddíl 

vodních skautů z  Mostku se připojil 

8. dubna k  více než 2 000 míst, kde probíhala 

akce Ukliďme Česko. Skupinu rozšířili i  rodiče 

a  příznivci skautingu a  sbírali odpadky z  lesa, 

a  tak naplnili jeden ze skautských zákonů, že 

skaut je ochráncem přírody.

Ing. Martin Stránský

Jsme rádi, že k  nám chodí rodiny i  jednotlivci 

a  berou opuštěné psy ven. Mají tak neustále 

kontakt s  lidmi, dostatek pohybu a  udržují se 

v  dobré fyzické i  psychické kondici. Průběžně 

také dostáváme pro psy krmivo a pamlsky – ráda 

bych poprosila vás, kteří se rozhodnete pomoci 

donesením granulí nebo masových konzerv, 

abyste upřednostnili menší balení kvalitních 

granulí nebo konzerv před velkým balením 

levných „supermarketových“ krmiv, které nevy-

hovují potřebám umístěných psů a  spíše jim 

způsobují zažívací potíže. Děkuji za  pochopení 

a těším se na viděnou se všemi, kteří zpříjemňují 

pobyt opuštěných psů. 

Více informací najdete na  internetových strán-

kách www.utulek-dknl.estranky.cz.

Ven můžete vzít např. tyto pejsky: 

Týna – je 

to mladá 

a  přátelská 

divoška, kte-

rá vyžaduje 

spoustu akti-

vity a zábavy. 

Lady – krásná, mladá 

a  přítulná holka, 

která umí přelézt 

plot, pokud se cítí být 

dlouho sama.

Alf – starší kříženec 

německého ovčáka, 

který by byl vděčný 

za  klidný psí důchod 

na zahradě.

Bambino – starší 

kříženec německého 

ovčáka a  labradora. 

K  cizím lidem je 

ostražitý. K  těm svým 

je ale velmi milý a přá-

telský. Není náročný 

na  pohyb a  byl by 

bezvadným společníkem na zahradě

Daniela Hoblová

Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Psi umístění v královédvorském útulku

Vydařený autorský koncert ZUŠ
Již třetím rokem naše škola uspořádala autorský 

koncert. Na tom letošním představili své skladby 

nejen učitelé, ale i  naše žákyně Eva Gottwal-

dová, která svojí skladbou s  názvem Plameny 

ve větru pro fl étnu (E. Gottwaldová), violoncello 

(S. Bihari) a klavír (M. Iglo) celý koncert zahájila. 

Následovaly skladby Michala Koudelky pro 

kytaru a  kontrabas (M. Koudelka a  T. Kat-

schner), Markéty Mikulkové pro dva akordeony

(M. Mikulková a J. Prouza), Marka Igla pro klavír, 

Jana Prouzy pro violoncello a  klavír (S. Bihari 

a  J. Prouza) a  Milady Petrášové pro saxofon 

a klavír (O. Palán a M. Petrášová). Svoji autorskou 

báseň s  názvem Dárek pro maminku přednesl 

Ladislav Peřina, který celý koncert moderoval.

Autorská díla dozněla a  učitelé se už pustili 

do skládání dalších. Máme se opět příští rok zase 

na co těšit.

Vladimíra Matušková, zástupkyně ředitelky

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem


