
Ilustrace na měsíc listopad – Natálie Jiranová, základní škola Strž
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Sládkova a Preslova ulice mají nové povrchy, další
opravy a rekonstrukce se připravují

Již několik let trápí město špatný stav chodníků a místních komunika-
cí. Díky projektům, které se realizují a připravují na následující období,

se však situace zlepší.
Na přelomu září a října stavbaři opravili chodníky v Preslově a Sládkově ulici. „Jednalo se

o vytipované lokality vhodné k výměně povrchu bez zásahu do konstrukce komunikace, došlo
také  k  výměně  silniční  obruby  a  částečnému  předláždění  chodníků  ze  zámkové  dlažby,“
podotkl Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku MěÚ Dvůr Krá-
lové nad Labem. 

Zatímco  Slád-
kova  ulice  se  opra-
vila  celá,  Preslova
z části. Hlavním dů-
vodem  vynechání
druhé části je abnor-
málně  široký  chod-
ník. Výměna původ-
ních  chodníkových
obrub a asfaltového
povrchu  se  usku-
tečnila  jako  oprava
havarijního  stavu
vozovky  a  zhruba
80 let starého vodo-
vodu  bez  nutnosti

nové projektové dokumentace. V případě druhého úseku ulice se ale kvůli jiným rozměrům
chodníku připravuje na rok 2016 rekonstrukce a s ní související nová projektová dokumentace
řešení dopravní situace, parkování a zúžení chodníku na rozměry sousedního úseku. 

Stále  se  pracuje  také  v  ulici  28.  října,  kde  se  vlevo  od  Denisova  náměstí  směrem
k ZŠ 5. května staví nová smíšená stezka pro pěší a cyklisty, na druhé straně chodník ze zám-
kové  dlažby.  Nové  v  této  lokalitě  bude  i  veřejné  osvětlení.  Město  do  projektu  investuje
celkem 3,8 mil. korun.

Další  práce se uskutečnily v Jiráskově a Štefánikově ulici.  V souvislosti  s realizací met-
ropolitní sítě a provedenými výkopovými pracemi byly zasažené chodníky momentálně za-
kryty asfaltovým recyklátem. „Na jaře, hned jak k tomu budou vhodné klimatické podmínky,
bude provedena celková rekonstrukce těchto chodníků. V těch stávajících jsou ještě původní
pískovcové kostky, na kterých je aplikovaný asfalt. Je tedy třeba vybrat veškeré původní vrst-
vy, upravit silniční pískovcovou obrubu a realizovat tyto chodníky nově s krytem ze zámkové
dlažby,“ uvedl Ctirad Pokorný.

Někteří občané si stěžují,  že se asfaltový recyklát v Jiráskově a Štefánikově ulici drolí.
„Vzhledem k tomu, že povrch je aplikován krátce a jsou vhodné klimatické podmínky, je to
způsobem užívání chodníků, které jsou dimenzované pro pěší, nikoliv pro vozidla,“ vysvětlil
Ctirad Pokorný a pokračoval: „Pokud budou někteří občané na chodníky najíždět svými vozi-
dly, případně na nich parkovat, dojde nejen k poškozování jejich povrchu, ale také obrub. Žá-
dáme tedy o ohleduplnost. A to se netýká jen chodníků v Jiráskově a Štefánikově ulici.“
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Velkou investiční akcí roku 2016, kterou za zhruba 49 mil. korun připravuje Královéhra-
decký kraj,  je rekonstrukce silnice č.  III/30012 v ulicích Benešovo nábřeží a Štefánikova.
Město v této souvislosti plánuje rekonstrukci chodníků a stavbu cyklostezky od Denisova ná-
městí po zoo a opravu vodovodu a kanalizace. Královéhradecký kraj dále chystá za zhruba 26
mil. korun rekonstrukci silnice č. II/299 Dvůr Králové nad Labem – Choustníkovo Hradiště.
Město v té souvislosti zrekonstruuje chodníky v zastavěné části Zboží a vymění část vodovo-
du.

www.mudk.cz, 24. listopadu, Miroslava Kameníková

Dvůr Králové nad Labem našel nového zahraničního partnera
Dvůr Králové nad Labem bude mít od příštího roku nové partnerské město, a to polskou

Kamennou Horu. Partnerství by mělo být přínosem zejména v oblastech cestovního ruchu,
kultury, sportu nebo vzdělávání. Nyní se připravuje smlouva o spolupráci a vybírají se projek-
ty, na nichž se mohou města podílet. Spolupráci musí odhlasovat ještě zastupitelé města.

Královédvorský starosta Ing. Jan Jarolím a místostarostka Mgr. Alexandra Jiřičková v do-
provodu Františka Molíka,  ředitele  náchodského jednatelství  Krajské hospodářské komory
Královéhradeckého  kraje,  navštívili  Kamennou  Horu  20.  října.  S  tamními  představiteli
probrali možnosti spolupráce a při té příležitosti si také prohlédli místní historickou budovu
radnice a muzeum. 

Polská delegace v čele s  kamenohorským starostou Krzysztofem Świątkem zavítala  do
Dvora Králové nad Labem 13. listopadu. Tentokrát se hovořilo o akcích, na kterých by mohla
obě města spolupracovat a získat na ně z vybraných dotačních programů finanční prostředky.
Jednalo se zejména o aktivity z oblasti kultury a sportu. Návštěva z Kamenné Hory si také
prohlédla centrum města a královédvorské muzeum.

Další  setkání  zástupců  obou  měst  včetně  ředitelů  vybraných  městských  kulturních  or-
ganizací se uskuteční v prosinci a hovořit se bude o konkrétních činnostech spolupráce a pro-
jektech. 

www.mudk.cz, 19. listopadu, Miroslava Kameníková

Připomínka 17. listopadu
Zástupci  místní  organizace  ČSSD  ve

Dvoře Králové nad Labem si v úterý 17. lis-
topadu dopoledne na náměstí T.  G. Masa-
ryka připomněli 26. výročí sametové revo-
luce 1989 i události z roku 1939. 

Text: Mgr. Dušan Kubica

S občany města besedovali sta-
rosta i senátor

Ve  středu  18.  listopadu  se  uskutečnila
první beseda s dvorskými občany se senáto-
rem Ing.  Jiřím  Hlavatým a  starostou  Ing.
Janem Jarolímem v Hankově domě. Zaplně-

ný sál a dotazy občanů vytvořily přátelskou, neformální atmosféru. Na přetřes přišla témata
jako například kontroverzní cyklostezky, hluk před nočními kluby, otázky ohledně čističky
atd. Velký zájem o dění ve městě a konkrétní dotazy na palčivé problémy, které občany trápí,
překvapil i oba aktéry na pódiu. Ti se však snažili objasnit některá úskalí a postupy při řešení
stávajících krizových situací. Především zanedbaných chodníků, silnic i kanalizace v dezolát-
ním stavu v celém městě. 
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Takhle nějak si podle svých slov představují aktéři komunikaci s vedením města. A po-
drobné vysvětlení stávající situace i reálné plány na řešení dotazovaných problémů podle nich
prospělo oběma stranám. Osobní kontakt je z jejich hlediska příležitostí poznat postoje radni-
ce a je rozhodně prospěšnější než používat anonymní aroganci a kritiku na sociálních sítích.
„Rozcházeli jsme se po třech hodinách diskuze s příslibem, že se opět při podobné debatě
sejdeme,“ dodávají.

Krkonošský deník, 24. listopadu, Hana Sedláčková

Společenská rubrika
Noví občánci města

V listopadu se ve Dvoře Králové nad Labem narodilo 5 občánků – 1 chlapec a 4 děvčata.

Úmrtí
V listopadu zemřelo ve správním obvodu pověřeného úřadu ve Dvoře Králové nad Labem

15 lidí, z toho bylo 9 dvorských občanů, 7 mužů a 2 ženy.

Sňatky
V listopadu uzavřeli manželství ve Dvoře Králové nad Labem tito snoubenci:
Stanislav Harašta a Veronika Fidlerová – 14. 11., Vlastimil Staněk a Alena Ondrišová –

21. 11., Karel Hrdina a Romana Štefanová – 28. 11.
Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v listopadu 19

občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 8 manželských párů stříbrnou svatbu,
3 manželské páry zlatou svatbu a jeden pár svatbu diamantovou.

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v listopadu slavnostně přivítáno 15 novorozených občánků našeho

města.

KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Rákosníček a jeho rybník

V úterý 3. listopadu uvedla divadelní scéna ze Zlína veselá dobrodružství malého zeleného
skřítka Rákosníčka, která prožívá ve svém kouzelném rybníčku Brčálníku. Pořad byl pro děti
MŠ a prvního ročníku ZŠ.

Piaf známá neznámá
Ve  čtvrtek  5.  listopadu  byl  uveden

pořad ke 100. výročí narození slavné fran-
couzské šansoniérky Édith Piaf. Hudebně
literární  pouť  za  zpěvačkou  nevšedního
hlasu  i  projevu,  jejíž  život  je  dodnes
v  mnoha  směrech  opředen  tajemstvím,
polopravdami i záměrnou lží nevycházejí-
cí vždy z ní samé a z její představivosti,
ale  i  z  jejího okolí.  V roli  Momone vy-
stoupila pražská herečka Eva Kriz – Lif-
ková, na klavír doprovázel Milan Dvořák.
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Den pro Daníka
Ve středu 11. listopadu dopoledne a odpoledne se konala benefiční akce ZŠ a MŠ Bílá Tře-

mešná ve spolupráci s ostatními školami a organizacemi a sponzory. Výtěžek sbírky byl pou-
žit na léčebnou terapii pětiletého Daníka.

Divadelní hra v předplatném
Ve čtvrtek 12. listopadu hráli herci

divadla Palace z Prahy hru Raye Coo-
neye  Rodina  je  základ  života.  Ang-
lická komedie o váženém lékaři, kte-
rému nečekaná zpráva o jeho otcov-
ství  obrátí  život  naruby.  Obsazení:
Miroslav  Etzler,  Vanda  Hybnerová,
Petr Motloch, Sabina Laurinová, Mar-
tina Hudečková a další.

Představení pro druhý stupeň 
ZŠ

Ve středu 18. listopadu dopoledne
ožila scéna Hankova domu hrou Jaroslava Foglara Stínadla se bouří. Představení uvedlo diva-
dlo AHA z Prahy.

Noc venku – 2. ročník
Ve čtvrtek 19. listopadu se uskutečnil 2. ročník benefičního projektu na podporu osob bez

domova. Filmy, přednášky, diskuse, příběhy bezdomovců, spaní na náměstí Václava Hanky.
Pro ty, co se rozhodli spát venku, nebylo příliš příznivé počasí (pršelo a bylo citelně zima).
Bylo nutné mít spacák a karimatku. Vstupným byly trvanlivé potraviny v hodnotě cca 50 Kč.

Koncert Kruhu přátel hudby (KPH)
V úterý 24. listopadu se konal 428. koncert KPH, na kterém vystoupil Pavel Voráček –

klavír a Petr Maceček – housle. Komorní večer byl sestaven ze skladeb Bedřicha Smetany,
Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů.

Poutníci slavili 45 let
Ve čtvrtek 26. listopadu se uskutečnil koncert známé bluegrassové a country skupiny Pout-

níci věnovaný 45. letům na scéně.

Na cestách country
V pátek 27.  listopadu připravila skupina Poutníci  hudební pořad o dějinách bluegrassu

a country pro děti základních škol.

Městská knihovna Slavoj
Loutkové divadlo Klíček

V sobotu 14. listopadu zahrálo Loutkové divadlo Klíček maňáskovou
pohádku pro děti Pejsek a kočička. Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

Po dobu vystoupení byla otevřena čajovna a oddělení pro děti.

Den pro dětskou knihu
V sobotu 28. listopadu dopoledne a odpoledne před první adventní nedělí patří v knihovně

již tradičně nejen prodeji knih pro děti za snížené ceny a registraci do knihovny zdarma, ale
také výtvarným dílnám, zdobení perníčků, výrobě malých vánočních dárků a dalším drobným
aktivitám. Také letos byl umístěn v oddělení pro děti obchůdek, ve kterém bylo možno nakou-
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pit pouze za moriony lovců perel. V čajovně bylo připraveno občerstvení jak pro děti, tak pro
dospělé. Vše bylo připraveno pro příjemně strávené chvilky v knihovně.

Městské muzeum
Výstava Poznávej se

Od 5. října 2015 do 17. ledna 2016 pokračovala putovní
výstava Poznávej se. 
Královédvorsko – krása za humny

Ve čtvrtek 19. listopadu měl přednášku prof. Tomáš Mervart o známých i méně známých
místech Královédvorska, která byla doplněná promítáním krásných fotografií. Vstupné 30 Kč.

Karel Bauer – Cesty II.
Ve výstavní síni Staré radnice se konala

výstava  fotografií  Karla  Bauera,  rodáka
z  Lipnice  u  Dvora  Králové  nad  Labem
a člena Fotoklubu Omega Hradec Králové.
Karel Bauer představil soubor fotografií ze
svých  cest  po  světě.  Prostřednictvím
krásných fotografií se návštěvníci dostali na
místa známá i méně známá a pohledem fo-
tografa uviděli nevšední obrazy měst, příro-
dy a lidí. Vernisáž výstavy byla 4. listopadu.

Vstupné 30 Kč.

Loutkové pohádky pro nejmenší
V neděli 8. listopadu Baba Jaga.
V neděli 22. listopadu Kocour v botách.
V neděli 29. listopadu Potopený zvon.
Loutková představení hraje divadlo Zvo-

neček. Vstupné dobrovolné.

Městské muzeum získalo certifikát kvality služeb

Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem po celou dobu působení
zkvalitňuje  veškeré  služby,  které  nabízí  svým  návštěvníkům.  Jedním
z výsledků této snahy bylo udělení certifikátu Českého systému kvality
služeb v oblasti kulturních zařízení, který se podařilo získat v listopadu
2015. Tento certifikát zavazuje organizaci k dodržování principů a poža-

davků Standardu Českého systému kvality služeb. Jelikož je toto ocenění platné pouze na
omezenou dobu, budou se pracovníci městského muzea i nadále zajímat o přání a potřeby ná-
vštěvníků, a tak se jim podaří kvality nabízených služeb stále zvyšovat a tento certifikát si
udržet.

Noviny královédvorské radnice 11/2015, Bc. Dana Humlová

ZOO Dvůr Králové, a. s. 
Podpis Deklarace o spolupráci v oblasti implementace úmluvy 
CITES 

CITES je úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů
a  planě  rostoucích  rostlin.  Za  ČR ji  podepsal  19.  listopadu  náměstek  ministra  životního
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prostředí Vladimír Dolejský, za Vietnam náměstek ministra zemědělství a rozvoje venkova
Ha Cong Tuan. Slavnostní akt se uskutečnil v královédvorské zoo za přítomnosti ředitele Pře-
mysla Rabase. Všichni tři jmenovaní přednesli své projevy, poté následovala tisková konfe-
rence. Ceremoniál byl ukončen přednáškou Jana Stejskala na téma kritického ohrožení po-
pulace nosorožců a snah na jejich záchranu.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 44

Úhyn Noly

V americkém San Diegu musela být 22. listopadu utracena samice Nola, která byla jedním
z posledních čtyř nosorožců tuponosých severních na světě a byla v majetku ZOO Dvůr Krá-
lové,  a.  s.  Samice  zdravotními  komplikacemi  trpěla  už  řadu měsíců.  Její  stav  se zřetelně
zhoršil a kolegové v San Diegu nakonec přistoupili k eutanázii.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 44

Na náměstí T. G. Masaryka rozsvítili vánoční strom
Poslední listopadová neděle patřila ve

Dvoře Králové nad Labem adventu. Přes
trvající  nepřízeň  počasí  se  náměstí
T. G. Masaryka rychle zaplnilo lidmi, kte-
ří se přišli podívat na slavnostní rozsvíce-
ní vánočního stromu.

Během kulturního programu zazpívalo
trio Diamantes a po vánočním přání sta-
rosty Ing. Jana Jarolíma následovalo roz-
svícení  stromu.  Celý  program  zakončil
krátký ohňostroj.

Letošní  vánoční  strom, který stojí  na
náměstí  T.  G.  Masaryka,  rostl  původně
v ulici R. A. Dvorského a městu ho nabídl
jeden  z  královédvorských  občanů.  Pra-
covníci technických služeb města strom pokáceli v pondělí 23. listopadu a poté ho převezli na
náměstí, kde ho téměř dvě hodiny instalovali. Další den strom nazdobili tak jako v předcho-
zích letech ledkovými řetězy a speciálními žárovkami, které problikávají. 

Strom na náměstí T. G. Masaryka stál do Tří králů, tedy do 6. ledna 2016.
www.mudk.cz, 30. listopadu, Miroslava Kameníková 

První lipnické rozsvěcení vánočního stromu
V sobotu 28. listopadu se v Lipnici u Kapličky uskutečnilo první slavnostní rozsvěcení

vánočního stromu.  Tato akce zaznamenala hojnou účast  obyvatel  i  návštěvníků naší malé
vesničky, kteří přišli s velkým nadšením a zvědavostí.  Nápad vznikl pár týdnů před tímto
dnem a za to musíme poděkovat Markétě Šimkové a Vlaďce Matuškové, které se intenzivně
podílely na přípravě slavnostní akce. Děti ze ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem
pod vedením Vlaďky Matuškové zahrály vánoční koledy. Jmenovitě děkujeme mladým uměl-
cům Dominiku a Marcelu Pražákovým, Matěji Šturmovi a Antonínu Matuškovi. Další hu-
dební vystoupení připravily děti z MŠ Lipnice pod vedením milých učitelek Štěpánky Kar-
banové, Lídy Kovářové a Terezy Pacákové. 

Podvečer byl protkán vůní svařeného vína, teplého čaje a padajícími sněhovými vločkami.
Slavnostní rozsvěcení vyvrcholilo vypuštěním asi 50 lampionů štěstí z rukou dětských ná-
vštěvníků. 

Noviny královédvorské radnice 12/2015, Jan Metelka
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První adventní koncert roku 2015
V  neděli  29.  listopadu  se

uskutečnil první letošní advent-
ní koncert v kostele Českobratr-
ské církve evangelické. Na kon-
certu vystoupil Královédvorský
komorní  sbor  řízený  sbormis-
trem Petrem Růžičkou s klavír-
ním doprovodem Tomáše Mer-
varta a Petra Mádleho.

Na  programu  byly  skladby
mnoha autorů českých, tak i za-
hraničních. 

ŠKOLY

Gymnázium
Jazykový pobyt studentů gymnázia v Berlíně

Deset vybraných studentů dvorského gymnázia v čele s Mgr. Petrou
Weymanovou strávilo první listopadový týden v Berlíně na poznávacím
a jazykovém pobytu, který jim umožnil zlepšit se díky školní výuce i roz-

hovorům v hostitelských domácnostech v němčině a poznat hlavní město Německa i další
zajímavé lokality. Díky školnímu grantu měli účastníci zdarma dopravu a ubytování.

www.gym-dk.cz, 11/2015 (upraveno kronikářem)

Základní škola 5. května
Okresní kolo v basketbalu

Chlapci a dívky z deváté třídy se zúčastnili dne 5. listopadu okresního
kola soutěže v basketbalu, které uspořádala ZŠ V Domcích v Trutnově.
Dívky se umístily na druhé příčce a chlapci ve větší konkurenci na čtvr-
tém místě. 

Den pro Daníka
Pomáháme tím, co umíme.
Toto motto si mohl každý přečíst na pódiu Hankova domu dne 11. listopadu na benefiční

akci „Den pro Daníka”.
Daník Bureš je pětiletý chlapeček z Dehtova u Dvora Králové nad Labem, který od naro-

zení trpí spastickou formou dětské mozkové obrny a nechodí. Nyní absolvoval první měsíc te-
rapie.  Obrovsky se zlepšil – má velkou šanci, že bude chodit. Terapie je však finančně velmi
náročná. Proto se škola rozhodla podpořit ho alespoň finančně formou účinkování žáků na
benefičním představení a návštěvou tohoto představení.

Žáci neváhali, zúčastnili se této skvělé akce, pomáhali a ukázali, co umí. Zatančila děvčata
z páté třídy, skupina Malika, děti z Tak Dance Krok Hradec Králové. A další z nich, které
navštěvují dvorské zájmové útvary, jako je Attitute, Sokol – gymnastky, mažoretky, Angeles
a Self defence team MPDK, věnovali Daníkovi svá vystoupení.
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Pyžamový bál
V pátek 13. listopadu připravily vychovatelky pro žáky prvního stupně pyžamový bál, kte-

rý se stal již tradicí  tohoto podzimního času. Platnou vstupenkou hravého odpoledne bylo
pyžamo a plyšová hračka. Děti soutěžily v různých disciplínách v tělocvičně školy a na závěr
byly všechny odměněny sladkým překvapením.

www.zs5kvdk.cz, 11/2015 (upraveno kronikářem)

Základní škola Podharť
Zdobení vánočního stromečku na náměstí

Ve středu 25. listopadu šly děti ze školní družiny 1. B a 3. A zdobit vánoční stromeček na
náměstí T. G. Masaryka. Pro letošní rok vytvořily oranžovo-bílou kombinaci. Oranžové kou-
ličky různých velikostí zdobené mašličkou a bílé keramické hvězdičky.

www.zspodhart.cz, 11/2015

Knihovna – Děti z Bullerbynu
Třeťáci se vydali na besedu do městské knihovny Slavoj za šesti dětmi z malé švédské

vesničky. Během četby ukázek z knihy Děti z Bullerbynu se dozvěděli,  jaký krásný dárek
dostala Lisa k narozeninám, jak se Ole bál vytrhnutí zubu a jak to s ním nakonec dopadlo.
Získali základní informace o Astrid Lindgrenové, autorce této půvabné knihy, a seznámili se
s jejími dalšími díly.

www.zspodhart.cz, 11/2015

Základní škola Schulzovy sady
Dětský karneval školní družiny

V sobotu 21.  listopadu se po roce sešli  žáci školy na již tradičním
karnevalu, který byl hojně navštíven nejen dětmi v překrásných maskách,
ale i jejich rodiči a prarodiči. Letos se sešlo 98 dětí, které mohly nejen
tančit, ale i trochu soutěžit, pobavit se s kamarády, zkrátka prožily hezké
odpoledne. Sál škole opět zapůjčila střední škola informatiky a služeb,
čertovsky ho vyzdobily paní vychovatelky a o program se všem postarala

trutnovská agentura VOSA.
www.zschsady.cz, 11/2015 (upraveno kronikářem)

Martin na bílém koni
ZŠ Schulzovy sady pořádá každoročně zábavné odpoledne pro děti. V sobotu 14. listopadu

ve škole přivítali kolem stovky dětí, které přišly slavit svátek Martina na bílém koni. Plnily
různé úkoly v jednotlivých učebnách. Setkaly se s cizokrajnými zvířaty, v jazykové učebně
poslouchaly  ve  sluchátkách  pohádky,  na  interaktivních  tabulích  pracovaly  s  dětskými
programy, podívaly se na živočichy pod mikroskopem, své pohybové dovednosti uplatnily
v tělocvičně. Za splněné úkoly dostávaly děti papírové sněhové vločky, které si nalepovaly na
barevné papírové rukavice zavěšené na provázku kolem krku. K občerstvení byl perník a čaj.
Pamětní list a perníkovou sněhovou vločku dostaly děti ve škole, protože počasí nepřálo pobí-
hání venku. I koně s Martinem Antonínem přišli pozdravit před školu jen na chvíli, neboť
pršelo.

www.zschsady.cz, listopad 2015 (upraveno kronikářem)
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Základní škola Strž
Pojďte s námi za pohádkou

Pohádky mají v životě člověka důležité místo. Malé děti je napjatě po-
slouchají, starší si je s chutí přečtou a dospělí na ně rádi vzpomínají. Ale známe klasické po-
hádky opravdu dobře? V knihovně žáci zjistili, že zdaleka ne.

Knihovnice připravila 26. listopadu pro žáky třídy 3. A besedu na téma „Pohádka“. Děti se
těšily, vždyť se s tímto žánrem setkávají pravidelně v televizi, v kině i na stránkách knížek.
Pro všechny bylo překvapení, když si měly vzpomenout na nadpřirozené pohádkové postavy
a padlo jen pár příkladů. V tu chvíli se určitě spoustu ježibab urazilo, mnoho čertů zlostně od-
plivlo a pár vodníků by se nejraději utopilo. S šikovnou pomocí paní knihovnice si nakonec
vzpomněli žáci na zbytek obyvatel pohádkové říše. S nimi si žáci zopakovali i nejznámější
autory pohádek a dvě klasické si zkusili podle obrázkové osnovy převyprávět. Všichni se pak
pobavili u kvízu, v němž si šotek pohrál s názvy pohádek. No řekněte, znáte třeba Pekáčku,
peč nebo Blondýnku? Nebojte, nesáhli omylem po kulinářském časopisu nebo magazínu pro
ženy. Jen si trochu upravili pohádky Hrnečku, vař a Zlatovlásku. Na závěr si děti za odměnu
poslechly jednu modernější z tvorby Miloše Macourka.

A jak  celé  posezení  v  knihovně  všichni  zakončili?  Úplně  jednoduše,  kouzelnou  for-
mulkou… a zazvonil zvonec a besedy je konec.

 wwwzsstrz.cz, 11/2015, Mgr. Jana Hronešová

Dobrý sluha, ale špatný pán
V pátek  20.  listopadu  se  uskutečnilo  druhé  setkání  2.  A a  2.  B  s  kapitán  Ing.  Jitkou

Paťavovou z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v rámci projektu „Dob-
rý sluha, ale špatný pán“. Děti si zopakovaly vědomosti, které získaly při první lekci, a dozvě-
děly se, jaká další nebezpečí na ně mohou v souvislosti s ohněm číhat. Vyzkoušely si, jak se
zachovat v situaci, kdy jim hoří oblečení, a také jak mají v nebezpečí přivolat pomoc. Vše
bylo doprovázeno prezentací na interaktivní tabuli. Žáci také dostali prostor ke sdělení svých
vlastních zážitků souvisejících s nebezpečnými situacemi.

 www.zsstrz.cz, 11/2015, Mgr. Pavla Všetečková, Mgr. Jarmila Machková

Co se děje v Žirči
Není to tak dlouho, co jsme se těšili na školu v přírodě a prázdniny. Všechno má však svůj

řád, a tak už školáci dva měsíce pracují ve škole.
V letošním školním roce máme ve školičce devatenáct žáků. Pět žáků ve druhé třídě, osm

ve třetím a šest ve čtvrtém ročníku. První třída nebyla otevřena.
To, že se snažíme pracovat s dětmi přímo v terénu a nejen ve školních lavicích, je již tradi-

cí. Podzimní putování za zvířátky se nám moc líbilo a také jsme se mnohé dozvěděli. U Blaž-
ků jsme obdivovali voliéry s exotickým ptactvem a vyprávění pana Blažka nám otevřelo nový
svět informací.  Na mléčné farmě v Choustníkově Hradišti  jsme sledovali  těžkou práci za-
městnanců  a  obdivovali  skvělou  techniku,  která  alespoň trochu  usnadňuje  tuto  práci.  Ale
kráva se musí podojit a nakrmit v sobotu, neděli i ve svátek. Ovšem mazlení s malými telátky
nebralo konce. Dokonce jsme měli to štěstí, že se za naší návštěvy jedno telátko narodilo.
Dostat žáčky zpátky do školy nebylo vůbec snadné. Jen vidina opékaných špekáčků a vyhlád-
lých žaludků nás přesvědčila k návratu. No, a jaké by bylo putování za zvířátky bez naší zoo
ve Dvoře Králové nad Labem? I tam jsme si našli samozřejmě cestu.

Naše škola v Žirči slaví teď v listopadu krásné 120. výročí založení. V říjnu se uskutečnila
výstava, která byla součástí oslav. Naši žáci připravili pásmo písní. Vesele přivítali všechny
návštěvníky, kteří se přišli podívat a většinou zavzpomínat na dávná školní léta. Prohlédli si
také prostory školy a její zařízení. Mnozí porovnávali, jak byla zařízená škola kdysi a jak je
dnes. Všichni se shodli na tom, že je skvělé, že tato vesnická škola nebyla zrušena a vyučuje
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se v ní dál.
A co ještě dodat? V rámci školní družiny bude celý rok probíhat projekt „Jak to chodí

v cirkuse“ a budoucí školáci z mateřské školy začali  chodit na předškolní dílnu s názvem
„Zvonění s předškoláky“. Do konce kalendářního roku plánujeme dvě setkání s hasiči a vá-
noční strom a jeho rozsvícení se určitě neobejde bez našich koled, písní a recitace.

Máme před sebou celý školní rok práce. Ale jak se říká: „S chutí do toho a půl je hotovo.“
www.zsstrz.cz, 11/2015, Mgr. Olga Hylmarová

Už se nebojíme přivolat pomoc
Tuto větu si mohou říct všichni naši prvňáčci. V minulém týdnu prožili příjemnou hodinu

s žáky osmé třídy, kteří s nimi přišli pobesedovat o práci policistů, hasičů a záchranářů. Nejen
že děti poznají jejich rychlé vozy s majáky, ale naučily se i použít správné telefonní číslo a za-
volat pomoc. Vzhledem k tomu, že je projekt celoroční, se již těší, co se naučí příště.

www.zsstrz.cz,11/2015

Když ve škole straší

Asi bych mělo úvodem napsat, že na web přispívám úplně poprvé. Běžně se nikde se svý-
mi kolegy – školními strašidly – nezviditelňujeme. Ale to, co se dělo ve škole mezi 6. a 7. lis -
topadem, prostě musíte vědět. V pátek čekala naše parta, až se celá škola vylidní a bude všude
tradiční klid. Ti malí i velcí človíčkové se ale vrátili zase zpátky a s úderem 18. hodiny jsme si
my, kultivovaní strašáci, už prostě nepokecali. Najednou se rozsvítilo, děti běhaly sem a tam
a dospělí se mezi sebou radili. Nejvíc nás znervóznilo, když začali ti mrňousové vytahovat
věci  na spaní.  Ano, čtete  dobře! Normálně vytáhli  ve třídách spacáky,  polštářky,  pyžama,
a když jsme zahlédli i zubní kartáčky, věděli jsme, že je zle. Poslali jsme zvěda, aby zjistil, co
se chystá. Vrátil se celý vystrašený (chápete ty paradoxy?), že tu budou lidi spát. Nejdříve
však připraví dětem strašidelnou stezku po škole. Když jsme viděli organizaci toho komické-
ho pochodu, vzali jsme akci do vlastních rukou. Všude jsme zhasli a rozsvítili jen pár svíček.
Malé odvážlivce jsme svolali  do suterénu k šatnám. Odtud vyráželi  vzhůru za dobrodruž-
stvím. Šli pomalu s troškou strachu (to se nám líbilo) a měli baterky (to nechápeme). Hledali
různě  schované obrázky s  čísly,  které  si  zapisovali  do svých karet.  A čím výš ti  člověčí
strašpytlové stoupali, tí víc jsme my, noční suveréni, přitvrdili. A představte si – křičeli, vřís-
kali, ječeli, ale s nadšením. Ono se jim to snad líbilo! Nejdříve měli nakreslit duchy. (To jsme
se pobavili.) Potom přenášeli na lžičce dýni. (Strach a rovnováha spolu nejdou dohromady.)
Poslední  úkol,  neboli  podpis  vlastní  krví,  jsme si  vychutnali.  Pravda,  kapku jsme impro-
vizovali. Místo krve bylo potravinářské barvivo s medem, ale svůj účinek splnilo. Do třídy se
děti vrátily pěkně vykulené, ale nikdo se domů nebalil. Po vyčištění zubů (tohle šimrání v pu-
se taky zkusíme) se za chvíli ponořila škola do tmy. A my jsme zjistili, že se nám ten lidský
šrumec docela líbil.

www.zsstrz.cz, 11/2015

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Divadelní představení

Ve středu 4. listopadu se uskutečnilo dopoledne pro žáky gymnázia
a  odpoledne  pro  veřejnost  divadelní  představení  nazvané  Odpoledne

v knihovně.  Žáci  literárně-dramatického oboru diváky zavedli  do malé městské knihovny,
v níž se stali svědky setkání různých povah a generací.

Mažoretky Anabel
V neděli 8. listopadu měly v tělocvičně základní školy v Podharti soustředění Twirlingu

I. a II. skupina žákyň mažoretek s královédvorskou rodačkou Terezou Rejlovou.
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Vernisáž výstavy kresleného humoru
Ve čtvrtek 12. listopadu se uskutečnila vernisáž výstavy grafických děl kresleného humoru

výtvarníka Jana Hrubého. Výstava probíhala od 13. listopadu do 11. prosince.

Koncert orchestru Dvorních múz
V neděli 22. listopadu odpoledne vystoupil orchestr Dvorních múz vedený Mgr. Lukášem

Pelcem na benefičním koncertu v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem.

Listopadové koncerty v sále ZUŠ
V pondělí 23. listopadu se konalo vystoupení žáků houslové třídy Jany Kovářové věnované

sv. Cecílii, patronce hudebníků.
Ve čtvrtek 26. listopadu byl další z pravidelných koncertů, na kterém se představili žáci hu-

debního oboru. Slovem provedli žáci literárně-dramatického oboru.

Pěvecký sbor Carpe diem
V neděli 29. listopadu vystoupil pěvecký sbor Carpe diem pod vedením Jany Machkové na

slavnosti rozsvícení vánočního stromu v obci Mostek.
Text: Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Včeličkám z Jedničky zazářila v úlech bronzová barva

Podchytit zájem mladých lidí pro jakoukoliv mimoškolní činnost, kte-
rá by se netýkala jen moderních technologií, je v dnešní pohnuté době
čím dál složitější. O to víc těší, když snaha lidí, kteří se snaží přitáhnout
mládež k tradičním činnostem, přinese nejen radost ze zájmu mladých

lidí o daný obor, ale i celorepublikové úspěchy. Ty se dostavily ke dvorským nadšencům vče-
laření. Kroužek Včeličky z Jedničky se v soutěži O pohár Ministerstva zemědělství pro vče-
lařské kroužky z celé republiky umístil na třetím místě. Zmíněný kroužek působí pod DDM
Jednička ve Dvoře Králové nad Labem teprve třetím rokem, takže o to větší je to pro jeho čle-
ny úspěch. A co k němu říkají aktéři? „Slavnostní vyhlášení celoroční soutěže se konalo v jed-
nacím  sále  Senátu  České  republiky  v  rámci  setkání  včelařů  a  včelařské  mládeže.  V  do-
poledních hodinách jsme si prohlédli zákoutí Prahy, z nichž některá navštívili malí včelaříci
úplně poprvé, takže to pro ně byl velký zážitek. Pak jsme se přesunuli do Valdštejnského palá-
ce, v němž sídlí Senát České republiky. Zde se odehrávala oficiální část setkání, zahájená
státní hymnou, při níž byly vyhlášeny výsledky celoročního klání pro včelařské kroužky. Byli
oceněni i ti, kteří pracují dlouhodobě se včelařskou mládeží a dosahují v této oblasti skutečně
vynikajících výsledků. Po odbytí oficialit jsme se přesunuli do vedlejšího salonku, kde byl pro
všechny účastníky  připraven raut.  Toto  pohodové  a  přátelské  setkání  zakončila  prohlídka
prostor senátu s průvodkyní, což byla, myslím, příjemná tečka na konec,“ popisuje vedoucí
kroužku Veronika Šebková. A vzápětí dodává: „Chtěla bych vyjádřit velký dík vedení DDM
Jednička, které nám už třetím rokem poskytuje střechu nad hlavou a vychází vstříc ve všech
našich přáních a požadavcích. Bez tohoto zázemí bychom skvělého umístění nikdy nedosáhli.
A nesmím zapomenout ani na královédvorskou zoo, jež nám poskytla finanční prostředky na
cestovné.“

Krkonošský deník, 23. listopadu 
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Uspávání strašidel

Oblíbenou strašidelnou akcí, která se tradičně koná v první polovině listopadu, je Uspávání
strašidel.  I  v  tomto  roce  si  tak  11.  listopadu  v  Jedničce  dalo  dostaveníčko  několik  hrů-
zostrašných strašidel, aby před tím, než se uloží k dlouhému zimnímu spánku, prozkoušela
děti z nejrůznějších úkolů a dovedností. Nejprve děti musely najít správný klíč k odemčení
strašidelné stezky, na posilněnou se napít odporného lektvaru a dále plnit různé úkoly, které si
na ně strašidla vymyslela.

Čekalo je mimo jiné hledání ztracených pavouků, lovení dušiček, jedení žížal, průlez pavu-
činou, průchod kolem mumie, návštěva smrťáka v děsivém sklepení, nebo sebrání kapky krve
upírovi. V budově pak nechybělo stanoviště „Lovců duchů“ a prostor zbyl i na drobné vyrábě-
ní malých strašidélek. A protože byly děti moc šikovné a odvážné, podařilo se všem projít
strašidelnou trasou a splnit všechny úkoly. Víla tak mohla na závěr uložit všechna strašidla ke
klidnému zimnímu spánku. 

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Akce na klíč v rámci projektu Sen

Akci na klíč jsme připravili v rámci projektu SEN pro děti ze základní školy a praktické
školy, které u nás v Jedničce strávily příjemné tři dny od 11. listopadu do 13. listopadu plné
různorodých aktivit od bowlingu, deskových her, dopravní výchovy, střelby ze vzduchovek,
vyrábění z papíru, výstavu kamenů až keramiku. 

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Keramická dílna

Na keramice se vystřídaly tři skupinky dětí různých věkových kategorií. Dle vlastního vý-
běru a zájmu si vyrobily vánoční dárečky v podobě keramických rybiček nebo andělíčků. Hlí-
nu si děti zpracovaly, vyválely, obkreslily tvar a nazdobily pomocí vykrajovátek, razítek a ku-
liček. Po vyschnutí a vypečení si přišly děti výrobky glazovat, aby se mohly pyšnit krásnými
barvami a potěšit tak doma své rodiče.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Bowlingový turnaj

Akce byla připravena na klíč speciálně pro mladší žáky ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem
v rámci projektu SEN. Setkání proběhlo ve skvělé atmosféře a náladě, kvůli nemocem však
dorazilo méně žáků, než bylo nahlášeno. Byli rozděleni do několika skupin podle tříd, věku
a postižení, která mají. Mnozí z nich se s bowlingem setkali vůbec poprvé, přesto hru všichni
zvládli. Většina sama, ostatní za vydatné pomocí pedagogického doprovodu.  Část dětí se po-
hře vypravila  i  do zoo.  Každá skupinka hráčů byla  vyhodnocena zvlášť.  První  tři  získali
diplom a cenu. Všichni byli za svou snahu odměněni sladkostí. Myslím si, že akce svůj účel
splnila.  

Text: Dana Kudrnovská

Soutěž ve střelbě ze vzduchovky a další sportovní a jiné aktivity

Další aktivitou v rámci třídenního programu byla soutěž ve střelbě ze vzduchovek pro dvě
skupiny starších žáků, pro menší děti s tělesným či mentálním handicapem pak bylo připra-
veno zábavné sportování v tělocvičně. Dalšího dne jsme děti vzali na „Cestu do pravěku“. Po-
zvali jsme je na výstavu, kde byla připravena komentovaná prohlídka. Děti byly rozděleny do
tří skupin a vždy, když se jedna účastnila výstavy, byly pro ostatní připraveny deskové hry
a soutěže o ceny. 

Text: Sylvie Černotová, DiS.
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Cesta do pravěku

Ve spolupráci s panem Miroslavem Voňkou připravila Jednička ve dnech 11. až 13. listopa-
du výstavu zkamenělin pod názvem Cesta do pravěku. Jejím cílem bylo názornou a zajímavou
formou doplnit učivo biologie. Expozice ve společenské místnosti Jedničky byla koncipována
jako putování jednotlivými epochami pravěku od prekambria až po čtvrtohory. Každé období
prezentovaly obrázky a popisy typických živočichů, tam, kde to bylo možné, i ukázky zají-
mavých  fosílií.  Žáci  tak  měli  možnost  prohlédnout  si  prvohorní  otisky  rostlin,  trilobity,
schránky hlavonožců, včetně jejich vyleštěné podoby. Velkou zajímavostí byla část kostry me-
sosaura. Druhohory byly zastoupeny zejména otisky schránek mlžů z královédvorských pís-
kovců, ale třeba také rozříznutou a vybroušenou ulitou amonita z Madagaskaru. Z třetihorní
přírody tu byly k vidění otisky předků našich současných listnatých stromů a zub prakoně.
Čtvrtohory „zastupovaly“  kosti a špičáky typické šelmy tohoto období – jeskynního medvě-
da. 

Doplňkovými texty byly články a obrázky věnované naší archeologii, konkrétně nálezům
kostí  a stop dinosaurů a také zkamenělých stromů. Další  texty připomněly unikátní objev
plesiosaura v Antarktidě a otazníky nad možností existence některých pravěkých tvorů i v na-
ší době. Přesto, že výstavka trvala jen čtyři dny, navštívilo ji 210 lidí, což lze považovat za
úspěch. Podívat se přišli žáci ZŠ Podharť, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Mostek, ZŠ a PrŠ. Potěšil
nás velký zájem a dotazy dětí i ohlas pedagogů.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Vánoční tvoření

Jednička nabízela mateřským a základním školám různé interaktivní výukové a vzdělávací
programy, mezi které patří i tvořivé a rukodělné aktivity. Jednou z nich bylo vánoční tvoření,
které  16.  listopadu  navštívily  děti  ze  ZŠ  Schulzovy  sady ve  Dvoře  Králové  nad  Labem
a ZŠ Vítězná. Vyrobit si přišly netradiční vánoční svícínky z CD a zajímavé vánoční ozdoby
z drátků.

Text: Dana Kudrnovská

Advent pro mateřské a základní školy

Ve dnech 25. a 26. listopadu přišlo do Jedničky přes 150 dětí na akci, která má již svou
dlouholetou tradici. V předvánočním čase si tak děti z mateřských a základních škol mohly
u nás v DDM nazdobit perníčky, zkusit si výrobu nepečeného cukroví, vyrobit svíčku ze vče-
lího vosku, svícínek, vánoční přáníčko, vločku ze zažehlovacích korálků, andílka z papíru,
vonný sáček s mořskou solí a bylinkami nebo si zkusit vlastnoruční výrobu slaměné ozdoby.
To vše za příjemné předvánoční nálady s adventní výzdobou a zvuky vánočních koled.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Čertovská noc

Další z tradičních „přespávaček“ se konala v Jedničce 27. listopadu a nese název Čertovská
noc. To proto, že do Jedničky pravidelně přichází svatý Mikuláš v doprovodu anděla a čerta
o něco dříve. Celkem patnáct odvážných dětí, které se do Jedničky nahrnuly se spacáky, se
nemohlo dočkat večera. Připravený program byl bohatý. Děti vyráběly andělský svícen, hrály
různé hry s čertovskou tematikou a na závěr samozřejmě nechyběla všemi nedočkavě oče-
kávaná večerní čertovská stezka spojená s bohatou nadílkou.

Text: Veronika Málková 
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Skautské středisko hlásí
Skautská „Stínadla“ oslavila jubileum

Dne 14. listopadu se uskutečnil již 25. ročník Stínadel, skautské hry
pořádané naším střediskem. Opět se v boji o Velkého Vonta sešly dvě
skupiny,  Mažňákovci  a  Losnovci.  Boj  o  plán  na  Tleskačovo  létacího
kolo,  ulice,  životy  a  vlajku  soupeřovy  skupiny  probíhal  na  náměstí
T. G. Masaryka a v přilehlých ulicích našeho města. Po pětihodinovém

boji proběhla v parku volba Velkého Vonta. Sečtením všech bodů za splněné úkoly se pro le-
tošní rok stali vítězi Stínadel Mažňákovci.

Noviny královédvorské radnice 11/2015, Ing. Martin Stránský

Studentští zastupitelé besedovali s policií o bezpečnosti ve městě
Druhé zasedání studentského zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem se uskutečnilo

ve  čtvrtek  5.  listopadu  na  městském úřadě.  Studentští  zastupitelé  se  zástupci  Policie  ČR
a Městské policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) besedovali o bezpečnosti ve městě.

Zástupci královédvorského obvodního oddělení Policie ČR prezentovali svou práci a odpo-
věděli na otázky týkající se momentální bezpečnostní situace ve městě, drogové problematiky
nebo trestných činů mladistvých. Mgr. Jindřich Hauke, určený strážník MPDK, zase před-
stavil práci městské policie, odpověděl na otázky týkající se kamerového systému, hlídkové
činnosti, problematiky bezdomovectví nebo drogové závislosti. Zástupce RIAPS, Mgr. Ondřej
Čalovka,  představil  činnost  centra  v  Trutnově  a  odpověděl  na  otázky týkající  se  pomoci
drogově  závislým.  Jako  námět  na  další  jednání  se  hovořilo  také  o  případném uzákonění
trestněprávní zodpovědnosti kouření dětí a mládeže do 18 let, které není v České republice
platné.  Tuto  otázku by bylo  možné otevřít  například  prostřednictvím besedy nebo dopisu
senátorovi Ing. Jiřímu Hlavatému, který by se jako zákonodárce mohl postarat o její větší pu-
blicitu.

Noviny královédvorské radnice 11/2015, Miroslava Kameníková

SPORT

Fotbalový klub – TJ Dvůr Králové nad Labem
Jak si vede A-mužstvo dospělých

Fotbalisté Dvora Králové nad Labem  za sebou mají  jedenáct sezon
v celostátní  soutěži.  Pamatujeme umístění  na druhém,  třetím a dvakrát
i na pátém místě. Úspěšná byla také předloňská sedmá příčka. V zatím

poslední sezoně to s námi po podzimu nevypadalo dobře (12 bodů), úchvatná jarní jízda a zisk
dalších 31 bodů ale tým zachránily v soutěži. Držte našim fotbalistům palce! Vaší podpory při
zápasech si nesmírně vážíme!

www.fotbal-dvur.cz, 11/2015

Derniéru zvládli Dvoráci na jedničku
Dvůr Králové nad Labem – TJ Sparta Kutná Hora 3:0 (3:0)
V závěrečném utkání podzimní části sezony porazili 14. listopadu naši fotbalisté po zásluze

soupeře z Kutné Hory 3:0. Stejným výsledkem jako pohárový duel toho ročníku minulého
skončilo utkání zásluhou velice povedeného vstupu do zápasu. Už po čtvrthodině hry totiž
Matějkovi svěřenci vedli 3:0!

www.fotbal-dvur.cz, 11/2015
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1. házenkářský klub Dvůr Králové
Další porážka v Novém Veselí

V  sedmém  kole  v  neděli  15.  listopadu  hráči  Dvora  opět  prohráli.
TJ Sokol Nové Veselí – 1. HK Dvůr Králové 31:18 (17:7). O výsledku utkání
bylo prakticky rozhodnuto již o poločase, kdy domácí vedli desetibrankovým

rozdílem. Nedokázali jsme ubránit dva jejich střelce z velké vzdálenosti a ti nám sázeli jednu
branku za druhou.

www.1hkdk.cz,11/2015

Jasné vítězství nad Plzní znamená přerušení série porážek!
Osmé kolo v sobotu 21. listopadu. 1. HK Dvůr Králové – Talent Škoda JS Plzeň B 33:25

(17:11). Základ k vítězství v tomto utkání jsme položili již v závěru prvního poločasu, kdy
jsme hostům z nepříznivého stavu utekli do sedmibrankového vedení. Do té doby bylo utkání
velice vyrovnané, se soupeřem jsme se tahali vždy o jednu branku.

www.1hkdk.cz, 11/2015

V dalším kole zase prohra
Deváté kolo v neděli 29. listopadu TJ Bystřice pod Hostýnem – 1. HK Dvůr Králové 27:19

(15:8). Jelikož ve stejnou dobu na opačné straně republiky hrál svůj zápas náš starší dorost,
nemohli jsme kompletně naplnit soupisku. Do utkání jsme nevstoupili vůbec dobře, domácí
brankář vymazal naše střelce, a tak jsme se poprvé prosadili až v 10. minutě, za stavu 4:0 pro
domácí. K hernímu probuzení na naší straně nedošlo, i když se nám s domácími chvíli dařilo
držet krok. Postupem času začali svůj náskok zvyšovat až na poločasový výsledek 15:8.

www.1hkdk.cz, 11/2015

Druhé kolo Školní ligy miniházené
Ve středu 18. listopadu se konalo ve sportovní hale ZŠ Strž ve Dvoře Králové nad Labem

2. kolo dvorské Školní ligy v miniházené 4+1. Z vítězství  v kategorii  4.  tříd  se radovala
ZŠ 5. května a v kategorii 5. tříd ZŠ Schulzovy sady – Školní.

www.1hkdk.cz, 11/2015

HC Rodos
Hokejová utkání v listopadu

V neděli 1. listopadu: HC Rodos – HC Jičín 5:3 (4:0, 0:0, 1:3). Trenér
Topol: „Famózní první třetina. Měli jsme pohyb a hlad po gólech. 4:0 byl
super  začátek.  Druhá třetina  už  byla malinko horší,  obraz  hry  kazila
naše nemohoucnost opět přidat další branky a soupeře zlomit. Po druhé

třetině to mělo být 6:0! Třetí třetiny jsou naše noční můry a opět jsme to potvrdili.“

V neděli 8. listopadu: HC Rodos – TJ Spartak Nové Město n. M. 5:3 (2:1, 3:2, 0:0). Trenér
Topol: „Máme velikou radost. Jsou to pro nás velice cenné tři body. Kluci plnili taktiku, co
jsme si řekli, a celý zápas vydrželi. Mám radost i ze třetí třetiny, které nám prostě nejdou.
Dokázali jsme hrát třetí třetinu 0:0 a nedopustili jsme zase nějaké drama.“

Ve středu 11. listopadu: HC Jaroměř – HC Rodos 5:6 SN (1:2, 1:2, 3:1). Trenér Topol:
„Dnešním zápasem vygradovala naše výkonnost opět na vyšší stupínek. Hráli jsme s velice
těžkým soupeřem vyrovnanou partii,  kde jsme byli do 50. minuty i lepším týmem. Vydrželi
jsme trpělivě hrát přesně to,  co jsme si na tento zápas připravovali.  Bohužel se ale zase
ukázalo, že třetí třetiny nejsou z naší strany vůbec dobré.“ Diváci: 260. 

V neděli 15. listopadu: HC Rodos – BK Nová Paka 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Trenér Topol: „Bylo
to velice bojovné a tvrdé utkání a jsme velmi šťastní, že máme 3 body. Byl to zodpovědný, tý-
mový výkon.“ Diváci: 390.
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Ve středu 18. listopadu: HC Rodos – SK Třebechovice p. O. 4:3 (2:1, 0:1, 2:1). Trenér
Topol: „Jsem rád, že jsme vyhráli a vybojovali tři důležité body. Na druhou stranu si musíme
přiznat, že jsme nehráli dobře. Tohle nebyla naše hra. Bylo to velké trápení.“

www.hcrodos.cz, 11/2015

Poděkování všem

Vážení diváci, fanoušci a přátelé dvorského hokej,

chci poděkovat všem za skvělou atmosféru při utkání s Třebechovicemi. A nejen při vče-
rejším. Jsem velmi mile potěšen z toho, v jak hojném počtu navštěvujete zápasy a fandíte na-
šim  klukům.  Velké  díky  patří  fan  klubu,  který  neutichajícím  povzbuzováním žene  hráče
kupředu a pomáhá tak k současným výsledkům. Naše výsledky jsou i vaše zásluha. Děkuji
ještě jednou a zvu vás všechny na středu i další kola. Společně vytvoříme silný tým.

Vasil Teodoridis, prezident HC Rodos Dvůr Králové nad Labem

Další listopadové zápasy

V neděli 22. listopadu: HC Náchod – HS Rodos 5:2 (0:1, 3:0, 2:1). Trenér Topol: „Po vel-
mi dobré první třetině, kdy jsme dokázali hrát přesně, co jsme si řekli, bohužel druhá třetina
byla velice špatná. Hlavně jsme Náchodu darovali vyrovnávací gól naší nedůsledností. Od té
doby jsme trochu začali ztrácet půdu pod nohama.“

Ve středu 25. listopadu: HC Rodos – Stadion Nový Bydžov 7:3 (1:2, 3:2,  3:0).  Trenér
Topol: „Hodně špatná první polovina zápasu. Byli jsme úplně mimo hru. Naštěstí to na sebe
vzala naše elitní formace Polák – Veselý – Fořt a strhla tím celý tým. Pak jsme začali bruslit,
měli jsme pohyb a přišly i góly. Jsem rád, že jsme nedopustili žádné drama k závěru.“

V neděli 29. listopadu: HC Jičín –  HC Rodos 4:3 (1:2, 1:0, 2:1). Trenér Topol: „Beru tento
zápas jako jednoznačnou ztrátu 3 bodů. Když nejsme schopni proměnit spoustu vyložených
šancí, nezasloužíme si vyhrát.“ 

www.hcrodos.cz, 11/2015

ZAJÍMAVOSTI

Z redaktora královédvorským bezdomovcem
Na jednu jedinou noc se vžít  do role  bezdomovce,  přespat  venku v jakémkoliv počasí

a pochopit roli lidí, kteří z jakéhokoliv důvodu ztratili střechu nad hlavou. Hodně nevšední
úkol na mě ušila kolegyně v Deníku Michaela Straková společně s ředitelkou královédvorské
pečovatelské služby Mgr. Marcelou Hauke. Neváhal jsem ale dlouho. 

Ačkoliv si život na ulici neumím představit, i díky zázemí, které mi vytváří rodina, jde pře-
ce  o  zajímavý  zážitek.  A lehká  charita  v  podobě  darovaných  potravin  za  pár  korun  vše
umocňuje. Byť věřím, že tento zážitek bude mou poslední bezdomoveckou zkušeností, šel
jsem do Noci venku 2015 aktivně. S plánem natáhnout karimatku na dlaždice a vyzkoušet si,
jaké je to spát bez střechy nad hlavou uprostřed města. 

Pestrá diskusní nabídka 

Samotnému přespání předcházel  zhruba pětihodinový program v Hankově domě.  Téma
bezdomovectví pojali při druhé pořadatelské zkušenosti ve Dvoře Králové velkolepě. Kromě
filmové, přednáškové i hudební produkce uvnitř, vystavěli před Hankův dům stany a zázemí.
To pro případ špatného počasí, které skutečně přišlo. Úkolem „dopůlnočního“ programu bylo
boření předsudků a mýtů. Díky přednášejícím odborníkům na bezdomoveckou tematiku na-
bízel pořad mnoho otázek. Vyvolával diskusní témata, nad nimiž se obecenstvo zamýšlelo. 

„Víte, co je sociální rehabilitace? Že i v dnešní době lidé často nevědí, jak funguje pošta,
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jak si vyprat nebo že se neumějí objednat k lékaři?“ Taková i mnohá další témata vyvstávala
před zhruba dvěma stovkami návštěvníků. „Kdo je chudý člověk? Co vlastně chudoba je? Jak
si chudobu představujete?“ Otázky všeobecné, odpovědi silně individuální.

Zhruba padesátka lidí, včetně mě, se však těšila na hlavní zážitek. Tím bylo přespání pod
otevřeným nebem na  veřejném prostranství.  V tomto případě  na  náměstí  Václava  Hanky.
Pořadatelé permanentní program ukončili ve 23 hodin. Členové Českého červeného kříže ze
Žacléře nabídli pozdní večerní občerstvení a šlo se na věc. 

Bezdomovec si počasí nevybere 

Spaní venku? Inu, hned po setmění začalo pršet, takže žádná hitparáda. Vítr, o němž hlásali
meteorologové, se dostavil až později, k ránu. 

Nechtěl jsem ulehat mezi dav. Proto jsem si po chvíli hledání vyhlédl místo ve vchodu sou-
sedícím s kavárnou. Nepršelo sem. Skoro. Trochu jsem při shánění „postele“ zmokl, nic hroz-
ného. Oblékl jsem druhý svetr, tepláky na rifle, rozložil karimatku na připravený karton a za-
hrabal se do spacáku. Chvíli, asi hodinu a půl, trvalo, než jsem se uvelebil a našel aspoň něja-
kou polohu ve stísněném prostoru. Pak jsem, myslím, usnul. Ne na dlouho. Déšť sice ustoupil,
začala se ale ozývat zima, pronikající přes spacák dovnitř. Spal jsem maximálně hodinu. Pak
se rozezvučelo rádio, projel vůz čistící vozovku a bylo po spánku. Závěrečnou hodinku před
oficiálním budíčkem jsem už byl na nohou. 

Vyspat se na ulici bylo zkušeností. Dá se o něm vyprávět jako o nevšedním a trochu bláz-
nivém zážitku. Doufám ale, že pouze u jedné noci venku už zůstane. Znovu bych spát ven
dobrovolně nešel. Pro mě zážitek s nevlídnou tváří. Pro jiné každodenní rutina. Nechtěl bych.
Pohled na bezdomovce jsem si ale rozšířil a upravil. 

Krkonošský deník, 21. listopadu, Jaroslav Pich

Skončilo opatření vydané při nedostatku vody
Vodoprávní  úřad  sdělil,  že  opatření  obecné  povahy  při  nedostatku  vody bylo  zrušeno

18. listopadu 2015 na celém území ORP Dvůr Králové nad Labem. Ve dnech 8.–18. listopadu
došlo k významnému nárůstu srážek cca 3–5 mm denně, 16. listopadu dokonce 17 mm. Hladi-
na  vody v  přehradě  Les  Království  byla  více  než  měsíc  udržována na  hladině  zásobního
prostoru. Odtok z přehrady byl 18. listopadu zhruba 19,5 m3/s. Obdobná situace byla na všech
drobných vodních tocích a malých vodních nádržích ve správním obvodu ORP Dvůr Králové
nad Labem. Z dlouhodobé předpovědi vyplývalo, že další měsíc by měl být srážkově i tep-
lotně  nadprůměrný,  což  bylo  příznivé  pro  postupné  doplnění  zásob  povrchových  i  pod-
zemních vod. Z hydrologického hlediska zásoby vody ovlivňuje zejména množství zimních
sněhových srážek a rychlost jarního tání. Hladiny přípovrchových podzemních vod byly nadá-
le zaklesnuté, dokonce ani situace na tocích a vodních nádržích nebyla všude stabilizovaná,
například hladina vodního díla Rozkoš byla v těchto dnech 4,5 m pod hladinou zásobní. 

Noviny královédvorské radnice 11/2015, Ing. Světlana Vitvarová, odbor životního prostředí

Srdce pro civilky
Ve čtvrtek 12. listopadu předali místostarosta města Dvora Králové nad Labem Ing. Dušan

Sedláček a ředitelka centra SPCCH Praha Mgr. Ivana Šámalová v rámci 25. výročí založení
Svazu  postižených  civilizačními  chorobami  (SPCCH)  v  ČR,  z.  s.,  pamětní  listy  a  dárky
dlouhodobě činným dobrovolníkům. Jednalo se o paní Jitku Šmelhausovou, Milenu Suchán-
kovou, Alenu Jahnátkovou, Ivu Otovou, Marcelu Žlabovou, Miloslava Tykala, Kostase Zi-
sopulese a Zdeňka Müllera. 

Noviny královédvorské radnice 11/2015, Věra Hamplová, hospodářka ZO
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Benefice vynesla 30 tisíc korun
Ve čtvrtek 12. listopadu se v kostele sv. Jana Křtitele uskutečnil benefiční koncert s Kami-

lou Nývltovou a Josefem Vágnerem, který pořádala Farní Charita Dvůr Králové nad Labem
ve spolupráci s Římskokatolickou farností. Výtěžek akce 30 tisíc korun byl určen na podporu
dvou služeb, které Farní charita zajišťuje ve Dvoře Králové nad Labem a okolí.

Noviny královédvorské radnice 11/2015, Iva Rejlová (upraveno kronikářem)

Kronika obrazem
Obchody ve městě
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Delikatesy Zizo, malý lahůdkový obchod, který je specializován na holandské sýry
typu Gouda, pralinky a čokoládu, nabízí výběr moravských vín, italskou zmrzlinu,

ořechy, olivy, či dárkové předměty.

Prodejna orientálních jídel v Palackého ulici



Zdobení vánočních stromečků na náměstí T. G. Masaryka

Na závěr požár bývalé ubytovny Tiby v Mánesově ulici zachycený amatérským fotografem
Ing. Pavlem Grünerem 21. listopadu.
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Ozdobily děti MŠ Slunečná.Ozdobily děti Základní školy a Praktické školy.
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