
Nádražní budovu 
čeká kompletní 
proměna

2 Připravují se druhé 
Královédvorské 
sportovní hry školáků

3 Hudební léto zahájí žáci 
ZUŠ. Koncerty zpestří 
i kapely z Kamenné Hory

3 Zkontrolujte si 
platnost pasů před 
cestou do zahraničí

4 TSm a MěVaK 
informují 
o své činnosti

5

1www.mudk.cz

5
 2017

Vydává město Dvůr Králové nad Labem  |  Vychází 31. května 2017 ZDARMA

Výběrové řízení na pozici 
referenta na úseku školství
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo 

výběrové řízení na pozici odborného refe-

renta na  úseku školství odboru školství, 

kultury a sociálních věcí (ŠKS) MěÚ Dvůr 

Králové nad Labem. K  náplni práce bude 

patřit např. ve spolupráci s řediteli příprava 

návrhů rozpočtu organizací ze státních 

prostředků a z prostředků města  aj. Přiví-

táme znalost mzdové oblasti. Bližší infor-

mace podá vedoucí odboru ŠKS Kateřina 

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

hlášek je v pátek 16. června 2017 ve 12:00 

hod. Více na www.mudk.cz. 

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Výběrové řízení na právníka
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo 

výběrové řízení na  pozici právníka práv-

ního oddělení odboru kanceláře tajem-

níka úřadu MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 

K  náplni práce bude patřit právní pora-

denství odborům úřadu a  příspěvkovým 

organizacím města a  poskytování konzul-

tací a stanovisek k řešení právních otázek. 

Hlásit se mohou i  absolventi s  požadova-

ným vzděláním bez praxe. Pracovní poměr 

bude sjednán na  dobu neurčitou, termín 

nástupu je od  července 2017, případně 

podle dohody. V případě úspěšného zapra-

cování nabízíme možnost přidělení bytu. 

Bližší informace podá vedoucí právního 

oddělení Alena Petirová, tel.: 499 318 292. 

Uzávěrka přihlášek je v  pátek 16. června 

2017, ve 12:00 hod. Více najdete na strán-

kách www.mudk.cz. 

odbor kanceláře tajemníka úřadu

Volby do poslanecké sněmovny 
se uskuteční 21. a 22. října 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR se z  rozhodnutí prezidenta repub-

liky Miloše Zemana uskuteční v  pátek 

20. a  v  sobotu 21. října 2017. Hlasování 

v pátek začne ve 14:00 hod., skončí ve 22:00 

hod., v sobotu bude od 8:00 do 14:00 hod.

(mik)

facebook.com/
mestodknl

Ve městě pokračují opravy komunikací

Vydařený Královédvorský majáles

Od  10. května 2017 je 

na  minimálně pět měsíců 

kvůli opravě uzavřen pro 

dopravu most Jana Palacha. 

V  pondělí 5. června 2017 

začne také oprava komuni-

kace v Lipnici. Stavební práce 

již nyní ovlivňují dopravní 

obslužnost města. 

Most Jana Palacha
Během opravy mostu Jana 

Palacha je ve směru na Hos-

tinné nákladní doprava 

směrována ulicemi Nedbalova, Vrchlického 

a Nerudova; ve směru od Hostinného je odklá-

něna ulicemi Fügnerova a Sladkovského k oční 

škole. Nákladní doprava fi rem, které sídlí v loka-

litě Slovany, je možná okolo kostela sv. Jana Křti-

tele. K dispozici pro přejezd z jedné strany Labe 

na  druhou zůstává pouze most Jana Opletala 

na Denisově náměstí. Řidiči tak musejí při prů-

jezdu městem počítat se zahuštěním dopravy 

a zdržením.

Uzavírka mostu se dotkla také MHD. Největší 

změnou pro cestující na lince č. 1 je dočasné zru-

šení zastávky Kostel, autobusy staví na náhradní 

zastávce Obecní domy. Na lince č. 2 došlo pouze 

k úpravě časů odjezdů jednotlivých spojů, a  to 

kvůli návaznosti na spoje linky č. 1. 

„Pěší mají k dispozici provizorní lávku (na snímku) 

umístěnou vedle mostu Jana Palacha,“ říká Cti-

rad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic 

a majetku města na královédvorském městském 

úřadu. V  této souvislosti žádáme občany, aby 

respektovali vyznačenou trasu k lávce přes Labe 

ze strany od  Wolkerova nábřeží a  nepřecházeli 

přes trávník za památníkem válečných obětí, aby 

zde nedocházelo k ničení veřejné zeleně.

Oprava silnice v Lipnici
Během opravy povrchu krajské silnice II/300 

od  vlečky ve  Smetanově ulici po  elektrickou 

rozvodnu v  Lipnici v  délce zhruba 400 metrů 

dojde od 5. června do 31. července 2017 k úplné 

uzavírce úseku. Objízdná trasa bude vyznačena 

a v obou směrech povede přes Bílou Třemešnou. 

I tato akce ovlivní autobusovou dopravu. Příměst-

ské autobusy pojedou z  Doubravice přes Zálesí 

do ulice 5. května na svou původní trasu. Vybrané 

spoje zajedou do  Lipnice, kde se otočí u  roz-

vodny. Během uzavírky nebudou na lince Hořice 

– Miletín – Dvůr Králové nad Labem obsluho-

vány zastávky Smetanova a Lipnice, vlečka. Místo 

nich autobusy zastaví na zastávkách Doubravice, 

Zálesí a Dvůr Králové n. L., u žel. st. Zastávka Lip-

nice, elektrárna bude přemístěna blíže do Lipnice.

Výlukové jízdní řády najdete na  www.mudk.cz 

v sekci Radnice / Dopravní omezení. 

„Jsem si vědom toho, že opravy komunikací 

dočasně komplikují dopravu ve  městě. Žádám 

však občany a zejména řidiče o trpělivost. Věřím, 

že obě stavební akce přispějí ke zvýšení kvality 

bydlení ve městě,“ dodavá starosta Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková, foto: EUROVIA CS

Na  královédvorském náměstí T. G. 

Masaryka se uskutečnil tradiční majá-

les. V  neděli 30. dubna zahrály mj.

královédvorské kapely Vaťák, Green 

Day revival nebo Dékábend, při 

oslavách čarodějnic se městem pro-

šel lampionový průvod a  nechyběl 

ani ohňostroj. Hlavní hvězdou pro-

gramu byla 1. května skupina Jelen 

(na snímku), která vystoupila i se zpě-

vačkou Kateřinou Marií Tichou. Zapl-

něné náměstí si s nimi zazpívalo hity 

jako Magdaléna nebo Tančíme spolu.

 (mik), foto:  Václav Bartoška
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Nájemné za pronajaté městské 
pozemky je třeba zaplatit 
do 30. června 2017
Město Dvůr Králové nad Labem oznamuje 

občanům, že v roce 2017 nebudou nájem-

cům rozesílány složenky na úhradu nájem-

ného za  pronajaté pozemky ve  vlastnictví 

města. Dovolujeme si tedy připomenout 

všem nájemcům, kteří tak doposud ne-

učinili, povinnost uhradit do  30. června 

2017 nájemné za  pronajaté pozemky. 

Platbu lze poukázat na účet pronajímatele 

č. 187580614/0300, vedený u  pobočky 

ČSOB Dvůr Králové nad Labem, nebo uhra-

dit v hotovosti v pokladně MěÚ Dvůr Krá-

lové nad Labem pod přiděleným variabil-

ním symbolem, který je uveden v nájemní 

smlouvě. V případně nejasností nás kontak-

tujte na tel.: 499 318 148 (Lenka Vacková), 

na  e-mailu: vackova.lenka@mudk.cz, nebo 

osobně na  odboru ekonomiky a  majetku 

na náměstí T. G. Masaryka čp. 35 v budově 

bývalého Strojtexu v 1. patře vpravo.

 Lenka Vacková

odbor ekonomiky a majetku města

Stavbaři opravili dlažbu 
na náměstí T. G. Masaryka

Během druhé poloviny května předláždili 

stavbaři propadlou dlažbu na  třech mís-

tech náměstí T. G. Masaryka – na  vjezdu  

v ulici Josefa Hory a na výjezdech z náměstí 

ve  Švehlově a  v  Palackého ulici. Stavební 

práce se uskutečnily v  rámci reklamace 

povrchu komunikace na náměstí.

(mik), foto: Jan Skalický 

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

nil nabídku na  pronájem prostorů slouží-

cích podnikání. 

• prostor sloužící podnikání č. 1 v  čp. 

40 na  náměstí T. G. Masaryka, výměra

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

mální cena 600 Kč/m2/rok;

• prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2955 

v  ulici Štefánikova, výměra 33,52 m2,

v  1. nadzemním podlaží, minimální 

cena 400 Kč/m2/rok;

• prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2954 

v  ulici Štefánikova, výměra 21,52 m2,

v  1. nadzemním podlaží, minimální 

cena 400 Kč/m2/rok;

• prostor sloužící podnikání č. 3 v  čp. 

400 v  ulici Švehlova, výměra 23,20 m2, 

v  1. nadzemním podlaží, minimální 

cena 600 Kč/m2/rok.

Další informace poskytne Jaroslava Hilts-

cherová, tel.: 499 318 116, a najdete je také 

na úřední desce a na webu www.mudk.cz.

Jaroslava Hiltscherová

odbor ekonomiky a majetku města

Nádražní budovu čeká kompletní proměna 

Město Dvůr Králové nad 

Labem, odbor životního 

prostředí, se ve  spolu-

práci se ZŠ 5. května 

a  ZOO Dvůr Králové při-

pojilo k  dobrovolnické 

akci „Ukliďme Česko“. 

Cílem akce byl úklid 

odpadků a  nelegál-

ních skládek v  okolí 

vlakového nádraží, 

u  vlečky za  bývalým 

areálem Tiby Zálabí, 

u  garáží v  Raisově ulici 

na  Slovanech a  dále 

podél Labe k  mostu Jana Palacha. Akce 

se zúčastnilo zhruba šedesát dětí ze 

7., 8. a 9. třídy ze ZŠ 5. května a šest dospělých.

Pracovníci odboru životního prostředí vyti-

povali lokality vhodné k  úklidu. V  úterý 25. 

dubna 2017 se dopoledne uklízelo, děti sebra-

nými odpady naplnily 2 velké kontejnery a  asi 

50 pytlů. Spousta dětí byla překvapena, co 

všechno ukrývají houštiny u cest. Z odpadu byly 

vytříděny plasty a  bioodpady, které byly pře-

dány k recyklaci.

Odměnou dětem byl nejen dobrý pocit, že i díky 

jejich přičinění je svět zase o něco hezčím mís-

tem, odpoledne je čekal navíc také speciální 

program v  ZOO Dvůr Králové. Dozvěděly se, 

jak vypadá a  proč je důležitý „sloní tělocvik“, 

dále navštívily zákulisí mořských akvárií, čekalo 

je tradiční krmení žiraf a  v  Darwinově centru 

zjistily, jak chovat hady, želvy a  další živočichy. 

Radost jim také udělala velká prolézací dřevěná 

hřiště postavená v africkém stylu.

Věříme, že tento jarní úklid bude mít i výchovný 

efekt – děti, které stráví několik hodin úklidem 

odpadků, je pravděpodobně nikdy nebudou 

vyhazovat tam, kam nepatří. Akce byla velmi 

kladně hodnocena i občany města. Tímto bych 

chtěla poprosit i  vás všechny ostatní, abyste 

se chovali tak, aby příští rok po  vás nemusely 

uklízet vaše děti nebo děti vašich příbuzných 

a známých. 

Všem, kteří se na  akci jakýmkoliv způsobem 

podíleli, touto cestou moc děkuji. 

Text a foto: Ing. Eva Šírková

vedoucí odboru životního prostředí

Správa železniční dopravní cesty, s. o., (dále SŽDC) 

zahájila přípravu na rekonstrukci budovy železnič-

ního nádraží ve Dvoře Králové nad Labem. V této 

souvislosti se její zástupci obrátili na  město Dvůr 

Králové nad Labem s  nabídkou spolupráce při 

zpracování záměru využití volných prostor v  této 

železniční stanici včetně následné účasti při pří-

pravě a zpracování projektové dokumentace.

 „Rádi uvítáme vaše náměty včetně předběžné 

defi nice základních stavebně technických 

požadavků na  tyto prostory. Vzhledem k  ome-

zené kapacitě parkovacích míst v  okolí této 

nádražní budovy by měl plánovaný záměr 

mimo jiné zahrnout i potřebu těchto ploch,“ stojí 

v  dopise, které vedení města zaslal na  začátku 

letošního května Jaroslav Špína, ředitel Správy 

osobních nádraží Hradec Králové.

SŽDC zahájila opravu budovy královédvor-

ského železnického nádraží již na  konci roku 

2016, kdy byla na budově kompletně vyměněna 

okna. Nyní připravuje další kroky rekonstrukce 

včetně opravy nádražní pěšiny, a  to i  pře-

sto, že celá neleží na  pozemku SŽDC. „Naším 

záměrem je celková oprava výpravní budovy, 

včetně výměny instalací, opravy obvodového 

pláště budovy a perónního přístřešku. Součástí 

opravných prací budou řešena i  bezbariérová 

WC pro veřejnost. Dále bychom rádi smyslu-

plně využili a  nabídli volné nebytové prostory 

v  prvním nadzemním podlaží, navazující 

na odbavovací halu. Tyto prostory jsou vhodné 

pro komerční i  nekomerční služby, adminis-

trativu, nabízí se i  drobná výroba bez hlukové 

zátěže,“ říká Pavel Horáček, vedoucí provoz-

ního oddělení Správy osobních nádraží Hra-

dec Králové, a  pokračuje: „Co se týká nádražní 

pěšiny, aktualizovali jsme tři roky starý projekt, 

nyní chystáme výběrové řízení na  zhotovitele. 

Pěšina se nachází na nestabilním podloží, dojde 

k její částečné stabilizaci, vyrovnání, odvodnění 

k úpravě povrchů a zabezpečení zábradlím.“ 

Starosta města Jan Jarolím, který kvůli rekon-

strukci nádražní budovy i  pěšiny absolvoval 

řadu jednání, si rozhodnutí SŽDC velmi váží. „Pro 

město i jeho občany je to skvělá zpráva. Doufám, 

že pro nově zrekonstruované prostory se najde 

smysluplné využití, třeba i  z  řad královédvor-

ských podnikatelů,“ podotýká starosta a dodává: 

„Velmi si cením také připravované opravy přístu-

pové komunikace pro pěší, jejíž stav již dlouhou 

dobu kritizují občané.“ 

Miroslava Kameníková, Foto: Jan Skalický

Město a zoo se zapojily do akce Ukliďme 
Česko. Pomohli také školáci ze ZŠ 5. května
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Uctili památku obětí 2. světové 
války

V pondělí 8. května 2017 se královédvorský 

městský hřbitov stal místem připomenutí 

konce 2. světové války, od  kterého letos 

uplynulo již 72 let. Pietního aktu se kromě 

starosty města Jana Jarolíma a  místosta-

rosty Jana Helbicha zúčastnil také plukov-

ník Jan Plovajko, válečný veterán, účastník 

bojů o Kyjev a Duklu a držitel Řádu Bílého 

lva. Čestnou stráž drželi uniformovaní 

členové klubů vojenské historie z  našeho 

regionu, královédvorští skauti, sokolové 

a  členové pěveckého sboru Záboj, kteří 

zpěvem státní hymny pietu zakončili. Čest 

válečným obětí vzdali také členové klubu 

Legion Veterans a místní občané. Po skon-

čení ceremonie na  městském hřbitově 

členové vedení města položili květy také 

u  památníků válečných obětí na  Wolke-

rově nábřeží a u ZŠ 5. května.

Text a foto: Jan Skalický

Sezonní turistické informační 
centrum na přehradě Les 
Království otevře v červnu 
Nové sezonní turistické informační cent-

rum bude na přehradě Les Království ote-

vřeno během června až do  30. září 2017 

od  10:00 do  17:00 hod. V  historické Štěr-

bově vile ho bude provozovat město Dvůr 

Králové nad Labem. V nabídce budou pro-

pagační materiály Královédvorska včetně 

turistických vizitek a  známek, pohledů 

a  drobných suvenýrů nebo brožury s  tipy 

na výlety v regionu. Bude zde také výdejní 

místo brožury Regionální turistické hry 

Královédvorsko. Konkrétní datum zpro-

voznění TIC naleznete na  internetových 

stránkách www.mudk.cz. Přehrada Les 

Království s  vodní elektrárnou patří k  nej-

krásnějším přehradám v  České republice. 

Jako pohádka působí přehradní hráz, věže, 

dům hrázného, vodní plocha i  okolní roz-

sáhlé lesní porosty. Přehrada byla dosta-

věna v  roce 1919, pro svou jedinečnost 

byla od  roku 1964 chráněna jako kul-

turní památka, roku 2010 byla vyhlášena 

za národní kulturní památku. 

(mik)

Hospital Kuks získal prestižní 
ocenění Europa Nostra
Obnova barokního hospitalu Kuks získala 

Grand Prix Ceny Evropského kulturního 

dědictví Europa Nostra. Zařadila se tak mezi 

top 7 z  29 letošních laureátů. Ocenění je 

spojeno s odměnou 10.000 euro. V pondělí 

15. května 2017 to na slavnostním ceremo-

niálu ve fi nském Turku oznámila porota.

Zdroj: Fb profi l Národní kulturní památka 

Hospital Kuks

Hudební léto 2017 zahájí žáci ZUŠ. Koncerty 
zpestří kapely z polské Kamenné Hory
Dvůr Králové nad Labem – Letošní ročník tradič-

ního Královédvorského hudebního léta se ponese 

ve  znamení česko-polské spolupráce. Městské 

kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad 

Labem a  Centrum kultury v  Kamenné Hoře totiž 

realizují v  rámci partnerství obou měst projekt 

s názvem Společně v hudbě a v tradicích (Razem 

w muzice i tradycji).

Návštěvníci Hudebního léta 2017 se mohou těšit 

na  čtyři společné koncerty českých a  polských 

kapel. Akci zahájí ve  středu 14. června 2017 

od  15:00 hod. vystoupení dětských souborů 

z  Kamenné Hory a  žáků ZUŠ R. A. Dvorského 

na  náměstí T. G. Masaryka. „Zahraje komorní 

orchestr Stanislava Bihariho, vystoupí pěvecký 

soubor Carpe Diem Jany Machkové, soubor Lido-

vých tanců Jaroslavy Bekové nebo mažoretky 

Jaroslavy Bekové. Spolu s nimi se publiku před-

staví soubory kamenohorského Centra kultury 

eLo Mjuzik, Gorczanki a  Zuzanna Wiśniewska,“ 

říká k  úvodnímu koncertu Hudebního léta 

Zuzana Čermáková, ředitelka Hankova domu.

V úterý 20. června 2017 zavítají žáci královédvor-

ské ZUŠ do Kamenné Hory a kromě vystoupení 

zde na ně čeká také prohlídka podzemní chodby 

štoly Arado. 

Hudební léto 2017 bude ve Dvoře Králové nad 

Labem pokračovat o  prázdninách. Koncerty se 

uskuteční vždy od  19:00 hod. na  náměstí Vác-

lava Hanky. Na středu 12. července 2017 je při-

praven večer zaměřený na Jazz a swing. Zahraje 

polská skupina Kłos & Dąbrowski Project, dále 

JG Dix Holice a Crazy boys of Prague + Eva Emin-

gerová. Středa 26. července 2017 bude patřit 

Rockovému minifestivalu, na  kterém se před-

staví polský Korpis Karmel a české skupiny Shiva, 

Martin Ketner trio a  Creedance Revival Czech. 

Ve středu 9. srpna 2017 se uskuteční Country 

večer. Zahrají polští Aprode, královédvorská sku-

pina Phobos a Tomáš Linka a Přímá linka.

Hudební část česko-polského projektu Společně 

v  hudbě a  v  tradicích zakončí 19. a  20. srpna 

2017 vystoupení čtyř českých kapel na  měst-

ských slavnostech v Kamenné Hoře.

Miroslava Kameníková

Připravují se 2. Královédvorské sportovní 
hry školáků, své budou mít i předškoláci
Ve  čtvrtek 22. června 2017 se 

v  rámci projektu Města vzdělá-

vání uskuteční na  letním stadi-

onu ve  Dvoře Králové nad Labem 

2. ročník Královédvorských spor-

tovních her. Akce, která je určena 

pro žáky 6. až 9. tříd, se zúčastní 

nejen žáci ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 

Strž, ZŠ 5. května a  ZŠ Podharť, 

ale také Základní školy a Praktické 

školy a  studenti primy a  sekundy 

místního gymnázia. 

Do  organizace her, které se ujali 

učitelé tělesné výchovy pod 

vedením ředitele ZŠ 5. května 

Radana Černého, se zapojí 

i  Střední škola informatiky a  služeb. Každá ze 

zúčastněných škol nominuje své zástupce 

do  družstev, a  to ve  dvou kategoriích: mladší 

(6. a 7. třída) a starší (8. a 9. třída), která se utkají 

v různých sportovních disciplínách, např. ringo, 

kin-ball, běh do  vrchu, streetball atd. Zatímco 

vloni byla jednotlivá sportovní stanoviště roz-

místěna po  školách, letos se hry včetně slav-

nostního zahájení a  vyhlášení výsledků usku-

teční na letním stadionu. Dostatek prostoru tak 

budou mít nejen soutěžící, ale i diváci a fanoušci. 

Do  sportovních her se aktivně zapojí také stu-

dentští zastupitelé, kteří zde na  čtyřech stano-

vištích interaktivně představí stěžejní témata, 

která, podle nich, současnou mládež nejvíce 

trápí: šikana, užívání drog, sexuální odpověd-

nost a terorismus. „Tím se aktivity studentského 

zastupitelstva a  Měst vzdělávání opět spojí, 

protože projekt Studentské zastupitelstvo je 

produktem právě Měst vzdělávání,“ uvedla 

místostarostka Alexandra Jiřičková.

Letos se do sportovních her zapojí také mateř-

ské školy. Akce, kterou připravuje DDM Jed-

nička, se uskuteční již v  úterý 6. června 2017 

také na  letním stadionu ve  Dvoře Králové nad 

Labem. Myšlenka uspořádat tuto akci i pro před-

školáky vzešla od ředitelů mateřských škol nejen 

ve  městě ale i  v  obcích ORP. Do  Dvora Králové 

nad Labem tak přijedou i děti z MŠ Libotov, MŠ 

Choustníkovo Hradiště nebo MŠ Bílá Třemešná. 

„Nebude se jednat o  klasické soutěžení mezi 

dětmi, ale spíše o  sportovní den. Na  zhruba 

dvaceti stanovištích, s  jejichž organizací nám 

pomohou studenti gymnázia a SŠIS, budou pro 

děti připraveny různé atletické disciplíny nebo 

sporty, s  nimiž se běžně nesetkávají. Budou si 

tak moci vyzkoušet např. hod pěnovým oště-

pem nebo mölkky,“ dodala ředitelka DDM Jed-

nička Sylvie Černotová. 

Miroslava Kameníková

Vloni se Královédvorské sportovní hry konaly v tělocvičnách jednotlivých škol 

a do soutěží se zapojilo 66 týmů. Utkaly se např. v gymnastice, horolezectví, pře-

hazované nebo v ping-pongu.   Foto: Jan Skalický
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – duben 2017

Druh zásahu březen 2017 

BESIP přestupky  96

Dopravní nehody  2

Veřejný pořádek (přestupek) 8

Součinnost s PČR, MěÚ,... 7

OZV o volném pohybu psů  1

Občanské soužití (přestupek)  8

Majetek (přestupek) 16

Ztráty a nálezy  3 

Trestný čin  2

Prevence (opatření a úkony) 8

Pomoc v nouzi  3  

Doručení písemnosti 2

Odchyt zvířete (opatření) 4

Stížnosti  3 

Celkem přestupků a trestných činů:  181 

 

Pokuty v blokovém řízení:  34

Na místě nezaplacených 

blokových pokut: 7

Předáno Policii ČR:  2 

Předáno na správní odbor MěÚ:  11 
Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Setkání pediatrů 
s poskytovateli rané péče
Dne 4. května 2017 se v rámci pravidelného 

setkávání pediatrů okresu Trutnov v Penzi-

onu Za Vodou ve Dvoře Králové n. L. usku-

tečnila prezentace dostupných sociálních 

služeb rané péče v Královéhradeckém kraji 

působících v  našem regionu. Představily 

se Oblastní charita Hradec Králové – Stře-

disko rané péče Sluníčko, Centrum LIRA, 

z. ú. (Liberec), Centrum pro dětský sluch 

Tamtam, o. p. s. (Praha), Diakonie ČCE – Stře-

disko Světlo ve Vrchlabí. Pracovnice ve svých 

prezentacích uvedly, v  čem spočívá pod-

stata jejich práce a jaké metody používají při 

práci s klienty, kterými jsou rodiny s dítětem 

se zdravotním postižením od  narození do 

7 let věku. „Seminář byl pro lékaře přínosný, 

získali jsme ucelený přehled, kde a  jakou 

péči jednotlivá střediska poskytují, v  čemž 

jsme se dosud ne zcela orientovali. Děku-

jeme přednášejícím,“ řekla lékařka Dagmar 

Paverová. Služba raná péče je zaměřena 

na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte 

s  ohledem na  jeho specifi cké potřeby. Je 

realizována formou návštěv odborného 

pracovníka v  dané rodině, nebo v  instituci 

rané péče či v rámci rehabilitačních pobytů.

Mgr. Kateřina Erlebachová, odbor ŠKS

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se v zasedací místnosti 

starosty města Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem konal informační seminář o sociálních služ-

bách. Zde se občané mohli dozvědět, jaké služby 

místní poskytovatelé sociálních služeb zajišťují 

a  jak mohou svým klientům pomoci v  nepříznivé 

životní situaci. 

Své služby představili poskytovatelé Domov

sv. Josefa, Sdružení ozdravoven a léčeben okresu 

Trutnov (místní stacionář pro osoby s duševním 

onemocněním), Pečovatelská služba Města 

Dvůr Králové nad Labem, Farní charita Dvůr 

Králové nad Labem, Misericordia, o. p.  s., Dia-

konie ČCE – středisko Dvůr Králové nad Labem 

a  Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem. 

Bližší informace naleznete na webu města v Pře-

hledu sociálních služeb na Královédvorsku. 

Součástí programu byla prezentace dobrovol-

nického pomáhajícího spolku Královédvorské 

Arniky. Předsedkyně spolku Jana Štěpánová 

představila jejich dobrovolnickou činnost, kte-

rou pomáhají osobám závislým na péči. Promítla 

krátký fi lm s ukázkami aktivit, které pro klienty 

sami vymýšlejí, organizují a  ve  svém volném 

čase se jich účastní. Paní Štěpánová uvedla, že 

v  současné době je nedostatek dobrovolníků, 

a tímto chtěla oslovit přítomné při vyhledávání 

vhodných zájemců. 

Semináře se zúčastnili členové Svazu diabetiků 

ČR, pobočný spolek Dvůr Králové nad Labem, 

kterým děkujeme za jejich účast a spolupráci. 

Mgr. Kateřina Erlebachová

odbor školství, kultury a sociálních služeb

Foto: Jan Skalický

Informační seminář pro veřejnost 
o nabídce sociálních služeb

Školačky ve Strži se učily sebeobraně
Jan Štípek, manažer prevence kriminality na Měst-

ském úřadu Dvůr Králové nad Labem, zavítal 

v úterý 9. května spolu se strážníkem Městské poli-

cie Dvůr Králové nad Labem Petrem Karbanem 

do ZŠ Strž. S žákyněmi druhého stupně zde bese-

dovali na téma osobní bezpečí, nechyběla však ani 

ukázka sebeobrany. 

„Dívky si vyslechly možná rizika spojená 

s  oblastí osobního bezpečí. Mohly si vyzkou-

šet, jak je těžké bránit se silou. Spolu s kolegou 

jsme jim také ukázali některé techniky ze sebe-

obranného  systému PROFI Defence, např. jak se 

může dívka či žena efektivně ubránit silnějšímu 

útočníkovi i bez způsobení závažného zranění,“ 

popsal akci Jan Štípek, který je stejně jako Petr 

Karban akreditovaným instruktorem sebeo-

brany MŠMT, a pokračoval: „Myslím si, že získání 

základního podvědomí o tom, jak bránit sebe či 

pomoci někomu dalšímu, by mělo být součástí 

základní přípravy našich dětí pro život. A  to se 

netýká pouze osobního bezpečí, ale i  posky-

tování první pomoci či znalostí rizik spojených 

s užíváním drog nebo znalostí z oblasti fi nanční  

gramotnosti.“

Do konce letošního roku se na ZŠ Strž uskuteční 

ještě jedna akce pro dívky s podobným zaměře-

ním. „Jednáme také o formě budoucí spolupráce 

a  rozšíření tohoto projektu od  září letošního 

roku, např. akcemi pro chlapce nebo pravidel-

nými lekcemi sebeobrany,“ uvedl Jan Štípek 

a  dodal: „Velice si vážím a  děkuji za  pozvání 

učitelům ZŠ Strž. Velice si cením toho, že v této 

škole se snaží svým žákům předat mimo povin-

ného učiva i  další znalosti potřebné pro jejich 

budoucí život. Rád bych také poděkoval dívkám 

a  slečnám za  jejich zájem a  nasazení při výuce 

sebeobrany.“

Miroslava Kameníková

Foto: ZŠ Strž

Blíží se čas letních dovolených, proto doporu-

čujeme, abyste si zkontrolovali platnost ces-

tovních dokladů. Podání žádosti nenechávejte 

na  poslední chvíli, vyhnete se tak zbytečným 

frontám na úřadě.

Pokud cestujete mimo EU, ověřte si u zastupitel-

ského úřadu daného státu potřebné informace 

o podmínkách vstupu a pobytu na území vybra-

ných států (např. vízum, požadovaná minimální 

platnost cestovního dokladu). Tyto informace 

naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních 

věcí (www.mzv.cz). Jestliže v  dané zemi mimo 

EU nemá ČR zastupitelský úřad, mohou se čeští 

občané s žádostí o pomoc obrátit též na kterýko-

liv zastupitelský úřad členského státu EU. 

Požádáte-li o E-pas v běžné lhůtě, je vyhotoven 

do 30 dnů. Správní poplatek pro dospělého činí 

600 Kč a  pro dítě do  15 let 100 Kč. Necháte-li 

podání žádosti na poslední chvíli, je tu možnost 

vydání E-pasu „blesk“, jehož výroba je rychlejší 

a do 6 pracovních dnů je připraven k vyzvednutí. 

Správní poplatek činí pro dospělého 4.000 Kč 

a  pro dítě do  15 let 2.000 Kč. Žádost můžete 

podat na  kterémkoliv úřadě, kde cestovní pasy 

vydávají bez ohledu na trvalý pobyt.

Připomínáme, že zapisování dětí do cestovních 

dokladů rodičů bylo zrušeno. Od 27. června 2012 

musí mít dítě svůj vlastní cestovní pas. V případě 

cesty do zemí EU lze jako cestovní doklad použít 

platný občanský průkaz, který se od  1. ledna 

2012 vydává i pro děti s platností 5 let.

Bc. Lenka Valášková, odbor všeobecné vnitřní správy

Zdroj: www.mvcr.cz

Zkontrolujte si platnost svých pasů před cestou do zahraničí
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Technické služby informují
Zimní stadion ukončil svůj provoz v  pátek 

7. dubna 2017. Zahájili jsme zde úpravy, které si 

vyžaduje postup hokejistů do II. ligy. 

Otevření koupaliště je naplánováno na  konec 

května, samozřejmě v závislosti na vývoji počasí. 

O  aktuálním stavu budeme informovat pro-

střednictvím našich webových stránek a stránek 

města www.mudk.cz. 

Na  letním stadionu u  Juty byla dokončena 

oprava a  výměna starého plotu za betonový 

včetně vydláždění prostoru pro uskladnění atle-

tických překážek. Dále jsme zde začali s instalací 

záchytného systému za  brankou fotbalového 

hřiště.

Na  konci měsíce dubna proběhla tradiční stu-

dentská oslava jara, Královédvorský majáles, 

na  které jsme se podíleli přípravou, rozvozem 

a  umístěním dopravního značení, instalací 

májky na náměstí T. G. Masaryka a samozřejmě 

úklidem po skončení akce. 

Na  úseku údržby komunikací pokračuje 

blokové čištění komuni-

kací (v  dubnu v  ulicích 

Boženy Němcové, Březi-

nova, Bezručova, Odbo-

jářů, Pod Slévárnou, Milady Horákové a  Podě-

bradova), dále strojní a  ruční úklid chodníků 

ve  všech lokalitách. Začali jsme také s  chemic-

kým postřikem chodníků proti plevelům podle 

aktuálního stavu.

Čistíme dešťové vpusti od usazenin, konkrétně 

v  ulici Nerudova, Nad Parkem, Sadová, Přímá, 

Slunečná, Poděbradova, Alešova, Okružní 

a Seifertova.

Na  středisku údržby zeleně jsme prováděli 

především seč trávníků, dále pak úpravy keřů, 

výsadbu květin, keřů, stromů a  zamulčování 

výsadeb.

Více informací o činnosti TSm najdete na strán-

kách www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

MěVaK informuje odběratele

Opravy poruch
5. 4.: porucha 

vodovodu v Žirči;

7. 4.: porucha 

kanalizace v ulici Riegrova;

10. 4.: porucha vodovodu v ulici 17. listo-

padu;

18. 4.: porucha hydrantu v ulici Kotkova;

24. 4.: porucha hydrantu v ulici Ve Strži;

25. 4.: porucha vodovodu v ulici Milady 

Horákové;

25. 4.: porucha vodovodu, Slovany;

25. 4.: porucha vodovodu ve Zboží;

28. 4.: porucha vodovodu v ulici Čela-

kovského.

Z investičních akcí 

• výměny podzemních a  nadzemních 

hydrantů;

• výměny ovládacích armatur v Žirči;

• výměna úseku vodovodu v Žirči.

Další informace najdete na  internetových 

stránkách mevakdknl.cz.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

MěVaK Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

Výsledky hospodaření společnosti MěVaK Dvůr Králové nad Labem
Dne 2. května 2017 proběhlo jednání Valné 

hromady společnosti MěVaK Dvůr Králové nad 

Labem. Na programu jednání bylo mimo dalších 

bodů také projednání výsledků hospodaření 

společnosti za minulý rok 2016. 

Kromě jiných podkladů předložil jednatel spo-

lečnosti Ing.  Petr Mrázek podrobnou výroční 

zprávu a  také účetní závěrku. Členové valné 

hromady vyslovili spokojenost s  výsledkem 

hospodaření. Nejen, že v  minulém hospodář-

ském období bylo dosaženo zisku, ale i poprvé 

v historii existence této fi rmy bude část tohoto 

vytvořeného zisku vrácena zpět zřizovateli – 

tedy do  rozpočtu města. Vedle tohoto velice 

pozitivního ekonomického výsledku se poda-

řilo významnou měrou investovat do  pořízení 

techniky. Díky vlastní nové technice dokáží 

pracovníci nejen rychle a  efektivně odstraňo-

vat poruchy na  síti, ale došlo tím i  k  úsporám 

na nákladech za pronájem. 

Hlavním cílem společnosti však zůstává správa 

vodovodní a  kanalizační infrastruktury našeho 

města. I  v  této oblasti se dostavují dílčí úspě-

chy efektivního řízení. Na základě předložených 

analýz vyplývá, že se kromě jiného částečně 

daří snižovat tzv. procento nefakturované vody. 

Neustále však platí, že naše vodovodní a kanali-

zační infrastruktura bude v následujících letech 

vyžadovat zvýšené investice.

Základním kamenem každé společnosti jsou její 

zaměstnanci, a proto i v této oblasti vedení spo-

lečnosti přijalo řadu opatření vedoucích ke zlep-

šení podmínek zaměstnanců.

V  roce 2016 proběhla také ve  společnosti 

zásadní kontrola Ministerstva zemědělství, 

která prověřila všechny povinnosti plynoucí ze 

zákona o vodovodech a kanalizacích a tato kon-

trola neshledala žádné pochybení či nedostatky.

Na  veškeré zásadní kroky vedení společnosti 

dohlíží dozorčí rada, která se pravidelně schází 

Aktivní tvorba místního akčního plánu vzdělávání
V  rámci řešeného 

projektu týkají-

cího se školství 

a  vzdělávání 

na  našem území, 

pod názvem 

Místní akční plán vzdělávání v ORP Dvůr Králové 

nad Labem, jehož hlavním cílem je v první fázi 

vytvoření partnerství lokálních škol a  defi no-

vání potřeb týkajících se vzdělávání v  regionu, 

probíhá od  začátku roku setkávání pracovních 

skupin. 

Jejich činnost věrně zachycuje skutečné iden-

tifi kované potřeby a  návrhy řešení vznikají 

v široké a dobře moderované diskusi. Zapojení 

členové pracovních skupin jsou při práci aktivní 

a inovativní.

Pracovní skupiny byly sestaveny ze zástupců 

aktivních škol a  školských zařízení, zřizovatelů, 

zástupců nestátních neziskových organizací, 

odborné veřejnosti a  rodičů. Závěry z  jed-

nání jsou proto reprezentativní a  relevantní, 

neboť jsou především sestavovány samot-

nými klíčovými aktéry v  oblasti vzdělávání 

na  Královédvorsku. Každá ze skupin má v  čele 

koordinátora (zvoleného ze členů), který pra-

covní jednání řídí s metodickou oporou v reali-

začním týmu.

V  návaznosti na  stanovené cíle a  priority se 

uskutečňuje setkání pěti pracovních skupin. 

PS 1 – podpora pedagogů (a  nepedagogů) / 

rozvoj pedagogických kompetencí a  kapacit, 

další vzdělávání pedagogických pracovníků – 

koordinátorka Mgr.  Sofi a Hladíková (ZŠ a  MŠ 

Kocbeře).

PS 2 – pro spolupráci škol a  školských zařízení 

(koordinace ve vzdělávací soustavě) – koordiná-

tor Mgr. Radan Černý (ZŠ 5. května).

PS 3 – klíčové kompetence pro uplatnitelnost 

v  životě (včetně polytechnického vzdělávání, 

vztah k  místu, kde žijí, a  životnímu prostředí) 

– koordinátor Mgr.  Emil Kudrnovský, Ph.D. 

(ZŠ a MŠ, Bílá Třemešná).

PS 4 – pro 

p o d p o r u 

n a p l ň o v á n í 

v z d ě l á v a -

cích potřeb 

dětí a žáků (metody ve výuce, inkluze, gramot-

nosti, speciální pedagogika) – koordinátorka 

Mgr. Šárka Šantrochová (ZŠ Strž).

PS 5 – pro neformální, zájmové vzdělávání, 

mimoškolní a  volnočasové aktivity, včetně 

pohybových aktivit, mezioborovou spolupráci 

škol a  školských zařízení s  poskytovateli soci-

álních a  dalších služeb (např. polytechnická 

výchova, využití potenciálu rodičů, dostupnost) 

– koordinátorka Mgr. Alexandra Jiřičková (město 

Dvůr Králové nad Labem).  

Aktuálně probíhá organizace dvoudenního 

výjezdního setkání ředitelů základních a mateř-

ských škol, koordinační pracovní skupiny a Řídí-

cího výboru. Účelem tohoto setkání je fi nalizace 

cílů a  aktivit v  rámci projektu a  v  neposlední 

řadě i sdílení zkušeností samotných pedagogů.

Bc. Lenka Křížová, DiS.

manažerka MAS Královédvorsko

a  projednává jednotlivá rozhodnutí. Jednání 

dozorčí rady jsou přístupná nejen pro členy 

dozorčí rady, ale i pro všechny zastupitele města. 

Společnost má sestavený podrobný plán inves-

tic na  příští období a  dále připravuje další ino-

vativní projekty, jejichž realizace povede k efek-

tivnějšímu spravování vodovodní a  kanalizační 

sítě v  našem městě. Závěrem mi za  dosažené 

výsledky a spolupráci dovolte poděkovat nejen 

jednateli společnosti Ing.  Petru Mrázkovi, čle-

nům dozorčí rady Nasiku Kiriakovskému, Janu 

Metelkovi, Pavlu Krausovi, Ing.  Kateřině Pospí-

šilové, ale i  všem jednotlivým zaměstnancům 

společnosti.

Ing. Jan Kříž

předseda Dozorčí rady MěVaK Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.
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PS hledá metodika kvality – 
sociálního pracovníka 
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové 

nad Labem hledá do týmu metodika kva-

lity – sociálního pracovníka pro pečova-

telskou službu. Bližší informace naleznete 

na  www.psdvurkralove.cz v  aktualitách, 

nebo se je dozvíte na tel.: 604 212 697. 

Mgr. Marcela Hauke

ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové  n. L.

Během dne otevřených dveří si 
prohlédnete Dům Žofi e
Naše organizace opět otevře své dveře 

široké veřejnosti. Den otevřených dveří se 

uskuteční ve  středu 7. června 2017 od 

15:00 do  18:00 hod. v  azylovém Domě 

Žofi e a v noclehárně. Návštěvníci si budou 

moci prohlédnout prostory azylového 

domu a  noclehárny, zhlédnout výstavu 

fotografi í s  tematikou bezdomovectví 

nebo posedět s  uživateli a  pracovníky 

Domu Žofi e a  noclehárny a  opéci si špe-

káčky. Srdečně zveme všechny, které 

jen trochu zajímá problematika osob 

ohrožených ztrátou bydlení. Přijďte se 

podívat, těšíme se na vás!

Mgr. Stanislav Lupač

vedoucí Domu Žofi e a noclehárny

V  rámci projektu „Stárneme spolu“ proběhlo 

10. května 2017 další odpolední setkání gym-

nazistů 2. C se seniory v domě s pečovatelskou 

službou v ulici Sadová. 

Tentokrát gymnazisté spolu s třídní profesorkou 

Mgr.  Pavlínou Flídrovou připravili pro seniory 

více než dvouhodinové pásmo koncertního 

vystoupení, příběhů, rozhovorů a  krásných 

vzájemných setkání. Na  tato odpoledne se 

obyvatelé domů s pečovatelskou službou vždy 

velmi těší. Mladí gymnazisté jsou neuvěřitelní 

svou přirozeností, bezprostředním přístupem 

k seniorům a kreativitou. Koncert byl nádherný 

a dojemný! Velmi vtipně ho moderoval student 

Ondra Palán. Velkou radost způsobili našim seni-

orům i doprovázející psí kamarádi a želva. Tříletý 

bezprostřední a okouzlující Jáchym, který tu byl 

se svou velkou sestrou, rovněž rozjasňoval tváře 

všech přítomných.

Společně se všichni podělili i o občerstvení. Paní 

Bohuslava Luňáková, obyvatelka DPS, připravila 

pro studenty tác s  chlebíčky jako poděkování 

za to, co pro ně dělají. Rovněž pan Josef Podrazil 

již tradičně poděkoval slovem i písní.

Na  závěr rozdala paní profesorka hotové 

výrobky z keramické dílny, kterou mnozí senioři 

navštívili přímo v gymnáziu při minulém setkání 

19. dubna 2017, a měli tak možnost vyzkoušet si 

práci s keramickou hlínou.

Nyní nás čeká závěrečné ofi ciální setkání 

14. června 2017, které bude spojené s vyhodno-

cením celého projektu a s grilováním na zahradě 

DPS Sadová. Zahrada bude otevřená všem 

zájemcům, kteří by s námi chtěli strávit příjemné 

odpoledne. Začátek je ve 14:30 hod. 

Již nyní se však ukazuje, že tímto projektem 

studentů 2. C Gymnázia ve  Dvoře Králové nad 

Labem spolupráce nekončí. Během společ-

ných setkání došlo k  navázání četných přátel-

ství a  určitě se budeme potkávat i  nadále při 

jiných příležitostech. Někteří studenti aktivně 

přistoupili ke  spolupráci na  4. ročníku benefi č-

ního projektu Noci venku na podporu osob bez 

domova, který se v  našem městě bude konat 

23. listopadu 2017.

Děkuji všem za nádherné odpoledne!

Mgr. Marcela Hauke

ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové  n. L.

Ženy připravily odpoledne pro ženy, 
sál Špýcharu zaplnily kabelky 
V  sobotu 22. dubna 2017 se 

konal Bazar kabelek – první 

akce našeho neofi ciálního 

a  stále otevřeného Spolku 

dvorských holek, která pro-

běhla ve  spolupráci s  měst-

ským muzeem. Návštěvnost 

předčila naše očekávání 

a  počet donesených kabe-

lek i  naše nejoptimističtější 

odhady. Jsme rády, že naše 

práce měla smysl!

Akci jsme připravovaly déle 

než dva měsíce ve  svém volném čase. Pro 

všechny z  nás to byla výzva – uspořádat něco 

jen pro ženy. Spolek má vzdělávací vizi a  takto 

jsme přistupovaly i  k  celému plánování a  pro-

gramu akce. Součástí bazaru byly přednášky 

na  vybraná témata, dílničky a  prezentace 

domácí kosmetiky či aromaterapie. 

Potěšily nás na  konci akce prázdné tácy, které 

byly původně plné slaných i  sladkých dob-

rot z  domácí kuchyně. Jejich nákupem, stejně 

jako zakoupením kabelky či nápoje, jste nám 

pomohly zaplatit náklady s  akcí související 

a podpořily naše další nápady. Velká fotogalerie 

z akce je ke zhlédnutí na internetovém portálu 

www.kralovedvorsko.cz. 

Podle stále doznívajících reakcí si všechny pří-

tomné dámy odpoledne užily a  počítají s  dal-

ším ročníkem. Moc nás to těší a  projevenou 

důvěru se budeme snažit nezklamat. Vaše slova 

podpory jsou pro nás velkou vzpruhou do další 

činnosti.

Do  konce školního roku jsme vymyslely ještě 

3 menší akce, které jsou otevřené pro všechny 

zájemce. Věříme, že se počasí již umoudří 

a všechny proběhnou s piknikovým nádechem 

výhradně venku – v  parku Schulzovy sady. Při-

pravujeme přednášku tradiční čínské medicíny, 

ukázkovou lekci jógy a  na  posledního června 

dopoledne piknik pro rodiče a jejich především 

školní děti.

Pokud si přejete být informovány o  novinkách 

a  akcích spolku, či se dokonce samy podílet 

na  organizaci našich akcí, napište nám e-mail 

na: spolekdkholek@gmail.com nebo se připojte 

do naší facebookové skupiny Spolek dvorských 

holek. Těšíme se na vás!

Ing. Kateřina Sekyrková, Spolek dvorských holek

Foto: Jarda Novotný

Gymnazisté koncertovali seniorům 
v domě s pečovatelskou službou

Město Dvůr Králové 

nad Labem podpo-

řilo česko-německou 

spolupráci organizace 

Barevné domky Haj-

nice (dále BD), pří-

spěvková organizace 

Královéhradeckého 

kraje, a chráněné dílny 

Regensburger Werkstätten v Lappersdorfu. Dne 

20. dubna 2017 proběhlo přátelské setkání všech 

stran v prostorách královédvorského městského 

úřadu. Zástupcům německé chráněné dílny bylo 

představeno město prostřednictvím krátkého 

videa i procházky. Na společném obědě se poté 

projednávaly možnosti další spolupráce. 

Odpoledne se BD Hajnice a  zástupci německé 

chráněné dílny setkali s  kolegy z  dalších orga-

nizací a  škol, kteří pracují s  lidmi s  mentálním 

postižením. Přítomni byli i  rodiče lidí s  mentál-

ním postižením se svými dětmi a  další, kteří se 

o  danou problematiku osobně nebo profesně 

zajímají. Představena byla nejen dosavadní praxe 

německé chráněné dílny, ale i  cesta k  jejímu 

vzniku. Společnou diskusí se poté projednávaly 

možnosti, jak se přiblížit k  německému modelu 

i  u  nás, překážky, které by mohly vznikat, a  cíle 

všech přítomných. Kroky další spolupráce budou 

specifi kovány v několika dalších měsících. 

V  případě zájmu o  zapojení se do  projektu 

nebo získání více informací kontaktujte prosím: 

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

tel.: 774 146 229. 

Organizace Barevné domky Hajnice děkuje 

městu Dvůr Králové nad Labem za  pod-

poru nového projektu, který, jak doufáme, 

do  budoucna pozitivně ovlivní život lidem 

s mentálním postižením. 

Mgr. Lucie Schmiedtová, Barevné domky Hajnice

Česko-německé 
setkání
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V  minulém čísle Novin královédvorské radnice 

pan senátor Ing. Jiří Hlavatý kritizoval komentář, 

v  němž jsem vyjádřil politování, že ne všichni 

zastupitelé města Dvora Králové nad Labem 

podpořili požadavek na  dostavbu operačních 

sálů v naší nemocnici. Dodal, že zmíněným výro-

kem jsem měl za  cíl údajně ukázat na  opozici 

a že to má co do činění s volbami. Při respektu 

k panu senátorovi, své cíle si dovolím formulo-

vat sám. O co mi tedy jde? 

Dosud bylo ve  Dvoře Králové dobrým zvykem, 

že ve věcech, kdy bylo potřeba deklarovat zájem 

města, zastupitelé neřešili, kdo je v koalici, kdo 

v opozici a kdo je z které strany. Nejde o to, že 

by usnesení neplatilo, pokud nebylo přijato jed-

notně. Samozřejmě že platí. Ale kromě faktické 

stránky mají podobná usnesení, která defi nují 

zájem města, také demonstrativní povahu. 

Demonstrují jednotu nebo nejednotu zastu-

pitelů v  prosazování zájmů města. Nyní jsme 

ve věci dostavby operačních sálů v naší nemoc-

nici ukázali, že se spojit nedokážeme. 

Pan senátor vysvětluje příčinu nejednotnosti 

v  hlasování údajně hrozícím střetem zájmů, 

kterému jsem měl být vystaven tím, že jsem byl 

stejným usnesením pověřen za město vést jed-

nání a že zároveň jsem členem zdravotnického 

výboru kraje. Střet zájmů nehrozil a zastupitelé 

tuto informaci měli k dispozici ještě před hlaso-

váním, jak je patrno z  audiozáznamu ze zase-

dání. Takže máme před sebou situaci, že všichni 

zastupitelé sice chtějí dostavbu operačních sálů, 

je známa informace, že střet zájmů nehrozí, 

a  přesto dostavbu operačních sálů nepodpo-

říme z důvodu střetu zájmů?

Nerozumím tomu a  rozumět nepotřebuji. Byl 

bych pouze rád, pokud bychom se vrátili k praxi, 

že ve věcech zájmů města táhneme za jeden pro-

vaz, a  pokud ne, pak jenom z  velmi závažných 

důvodů. Nyní žádné faktické důvody k  nejed-

notě nebyly. Nehledejme důvody, proč co nelze. 

Pojďme spojit síly. Cíl máme ve  věci dostavby 

operačních sálů přeci společný.  Situace se sice 

vyvíjí příznivě, ale rozhodnuto ještě není. 

MUDr. Libor Seneta

zastupitel (TOP 09)

Postřehy zastupitele
Dne 27. dubna 2017 se konalo krátké zasedání 

zastupitelstva města, na programu byly jen dva 

body. Bezúplatné nabytí pozemků od  Státního 

pozemkového úřadu a  odkoupení pozemků 

od  soukromé osoby. Pozemky bylo třeba zís-

kat pro plánovanou stavbu komunikace pro 

„Průmyslovou zónu Zboží“, kde společnost 

Karsit plánuje výstavbu nového závodu. Ředi-

telem zatím neexistujícího závodu je Ing.  Jan 

Kříž, radní a  zastupitel. Prakticky na  každém 

zasedání rady města a  zastupitelstva města se 

dostává do  střetu zájmů, protože jsou projed-

návány body, které jsou v úzkém vztahu města 

a  fi rmy Karsit. Osobně proti panu Ing.  Křížovi 

nic nemám. Přeji mu v  jeho práci hodně úspě-

chů ke  zdárné realizaci stavby nového závodu 

společnosti Karsit. Ale na  dvou různých žid-

lích se sedět opravdu nedá. Pane inženýre, už 

si vyberte! Dnes jste v  prvním bodu hlasoval 

„pro“ a  v  druhém jste se „zdržel“. Bylo dobrým 

zvykem, že se radní či zastupitel postavil a řekl: 

„Nehlasuji, jsem ve  střetu zájmu“, nebo odešel. 

Vystavujete celou radu a  zastupitelstvo riziku 

možného napadení výsledků hlasování, která 

byla učiněna od prosince 2016, kdy jste na radě 

informoval o vašem novém zaměstnavateli. 

Na  tomto zasedání zastupitelstva byl vystaven 

3D model závodu Karsit. Jen škoda, že do dneš-

ního dne jsme nebyli seznámeni se žádnými již 

vypracovanými studiemi, třeba na  most Jana 

Palacha. Otevřená radnice. Studie jsou cca za

1,3 mil. korun a byly zadány napřímo vybraným 

fi rmám. Těch studií je 11. Nechápu, proč nebyly 

zveřejněny například v radničních listech a proč 

jsme se k  nim nemohli vyjádřit jako občané 

a zastupitelé. 

Po  seznámení se s  poskytnutím dotací z  roz-

počtu města na  podporu veřejně prospěšných 

aktivit a  schválením jednotlivých žádostí, se 

budu těšit na  příští „Čarodějnice“. Určitě bude 

více žádostí na zajištění hudby a občerstvení pro 

lidovou veselici.

MUDr. Petr Hroneš

zatupitel (ODS)

Ve věcech zájmů města bychom 
měli táhnout za jeden provaz

Je úspěšný starosta sousedního města, kde si 

za dobu svého mnohaletého starostování, sená-

torování a poslancování v parlamentu ČR „zaří-

dil“ kilometry oprav městských, krajských a stát-

ních silnic, výstavbu nových mostů, chodníků 

a  s  tím i  spojenou výstavbu potřebné městské 

infrastruktury. Inicioval a  podporoval příchod 

mnoha nových investorů (podnikatelů, fi rem 

a živnostníků) do svého města, kteří pak vytvo-

řili v  nových továrnách, podnicích, závodech 

a  fi rmách stovky, možná tisíc nových pracov-

ních míst v různých oborech. Jedině tak se mohl 

vypořádat s krachem místních podniků, kterým 

patřila minulost. Jeho zájem o  rozvoj volnoča-

sových aktivit spoluobčanů byl vždy podpo-

řen štědrou městskou fi nanční pomocí, která 

je poskytována různým spolkům a  sportov-

ním oddílům ve  městě. Stál vždy za  iniciativou 

investovat ve  městě do  zdravotnictví, školství 

a kultury, a to mnohasetmilionové částky. „Jeho“ 

oblastní nemocnice, školy a  UFFO jsou toho 

důkazem. Stabilizoval a  rozvíjel ve  městě vše, 

co je potřeba a dělá město městem. Vše podří-

dil víře v  budoucnost a  prosperitě města, kde 

žil a žije. Můžeme bez nadsázky říci, že se jedi-

nečně zapsal do  novodobé historie a  pomohl 

tak vytvořit z provinčního, nevzhledného města  

za více než dvacet let velmi pohledné, pro život 

příjemné, ekonomicky a společensky rozvinuté 

centrum regionu. 

Moc bych si přál, kdybych mohl za pár let napsat 

podobný „chvalozpěv“ na  adresu námi všemi 

na  podzim zvoleného „dvorského kandidáta“, 

který, jak pevně věřím, získá post poslance par-

lamentu pro naše město.

Nasik Kiriakovský

zastupitel (Východočeši) 

Na billboard 
„dorazil“ jako první

Ráda bych poděkovala všem, kteří se zúčastnili 

a  zapojili 30. dubna 2017 do  třetího a  zároveň 

posledního pochodu s  názvem „Rej čarodějnic 

v  Braunově Betlémě“, který jsem pořádala jako 

Půjčovna kostýmů Dvůr Králové nad Labem. 

Počasí přálo a  návštěvnost byla opravdu hojná, 

což nás velice těší, protože jsme do pochodu dali 

vše, hlavně srdce a nadšení. Věříme, že si krásné 

odpoledne s námi užili rodiče s dětmi i lidé, kteří 

Braunův Betlém obdivují stejně jako my.

Děkuji za  nápad panu Leoši Pryšingerovi ze 

spolku Braunův Betlém, který mi s  panem Kris-

tiánem Richterou nabídl uspořádat tuto akci 

k  připomenutí, že se v  těchto tajemných mís-

tech před téměř 300 lety proháněly čarodějnice 

a rejdily na svých košťatech spolu s čerty. Vysmí-

valy se tak žirečským jezuitům za  to, že hraběti 

Šporkovi nedovolili postavit kalvárii v  Novém 

lese u  Hřibojed. Nádherné fotografi e od  pana 

Poděkování Pavla Kratochvíla najdete i  na  FB Půjčovna kos-

týmů Dvůr Králové n. L. Moc nás potěšilo, že se 

na  nás přijel podívat potomek hraběte Šporka 

pan Stephan Sweerts-Sporck se svou manželkou 

Franciskou, kteří žijí v Rakousku. Děkuji panu Fili-

povi Pýchovi za doplnění a úpravy scénáře, který 

napsal pan Stanislav Bohadlo z  Kuksu. Honzovi 

Lenhartovi, který navrhl letáček a  mapku. Jarka 

Holasová ze ZUŠ F. A. Šporka z  Jaroměře, která 

se podílela na 1. a 2. ročníku, díky svému talentu 

a herecky nadaným žákům tuto událost posunula 

na  téměř profesionální úroveň. Vše je založeno 

na  dobrovolnících, nadšencích a  talentovaných 

lidech. Jsem moc hrdá na všechny postavy, kte-

rých bylo v kostýmech na 30 zastaveních 78. Cel-

kem bylo do akce zapojeno téměř 100 lidí. 

Velké poděkování patří studentům královédvor-

ského gymnázia a  paní Pavlíně Flídrové, která 

mi pomohla s  organizací a  se zajištěním auto-

busu pro studenty. Děvčata ze SŠIS Dvůr Králové 

n. L. zvládla skvěle líčení a  úpravu účesů. Mám 

velkou radost, že se zapojili i  nadaní hudebníci 

ze ZUŠ Dvůr Králové n. L. a  další skvělí místní 

muzikanti, i  ti z  Jaroměře a okolí. Velmi pomohl 

pan Ondra Jarolímek z  Bazaru na  Karlově, který 

všem postavám dodal potřebné rekvizity, přivezl 

podlážky a  pomohl s  odvozem a  s rozmístěním 

na  trasu dlouhou téměř 3 km. Velké díky patří 

čertům a jejich nádhernému peklu z Lázní Bělo-

hrad. Děkuji, že nám kastelán Libor Švec z Kuksu 

dovolil spolu se starostou Hřibojed Ing. Milošem 

Dohnálkem uspořádat tuto skvělou akci. Také 

hasičům z Kuksu i z Hřibojed a všem dlouholetým 

sponzorům. Děkuji všem, kteří mě šest let podpo-

rují, abych mohla dělat radost dětem a jejich rodi-

čům nejen ze Dvora Králové n. L., ale i  ze Žirče, 

Kuksu, Bílé Třemešné, Trutnova, Prahy, Olomouce, 

Liberce, Karlových Varů atd. Stálo to za to. 

Budu se spolu s vámi těšit na novou akci, kterou 

pro vás plánuji 14. října 2017 na Hospitalu Kuks. 

Už teď se moc těším!

 Petra Hrdinová

Upozornění
Upozorňujeme čtenáře Novin královédvor-

ské radnice, že na konci června vyjde letní 

číslo NKR 6, 7/2017. Příloha KdeCo proto 

nabídne kulturní program na červenec 

i srpen. Uzávěrka srpnového čísla NKR 

bude 15. srpna, toto číslo najdete ve svých 

schránkách na přelomu srpna a září.

(red)
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K  novinkám letošní letní sezony patří festival 

Kulturní léto na  přehradě, který láká na  známá 

jména umělců ze světa hudby i divadla. Akce se 

uskuteční na  zahradě Štěrbovy vily, která stojí 

nad přehradou Les Království. 

Již v  pátek 30. června 2017 zahraje v  rámci 

letního turné v  České republice fenomenální 

trumpetista a  jazzová legenda Laco Deczi se 

skupinou Celula New York. Během prázdnin 

se mohou návštěvníci Štěrbovy vily těšit dále 

na  koncert Lenky Dusilové, Jiřího Schmitzera, 

Wabiho Daňka, na  skupinu Zrní, vystoupení 

Oldřicha Kaisera s  Dášou Vokatou či na  před-

stavení brněnského divadla MALÉhRY. Více 

o  programu naleznete na  webových stránkách

www.prehradaleskralovstvi.cz. Vstupenky na 

akce zakoupíte v městském informačním centru 

na  náměstí T. G. Masaryka, v  prodejně Top Ten 

Rock a od června i ve Štěrbově vile.

„Věřím, že první ročník Kulturního léta na  pře-

hradě si získá své publikum, a zahájíme tak tra-

dici, která této nádherné lokalitě vdechne nový 

život. Při této příležitosti bych rád poděkoval 

všem partnerům, bez jejichž fi nanční pomoci by 

nebylo možné akci realizovat, a to včetně města 

Dvůr Králové nad Labem a generálního partnera 

Lesů ČR,“ podotkl organizátor Michal Karadzos.  

Ve  Štěrbově vile bude letos od  června do  září 

otevřeno sezonní turistické informační cent-

rum. Kromě toho nabídne vila turistům sociální 

zázemí, posezení s  občerstvením nebo prostor 

pro zábavu dospělých i dětí. 

Štěrbova vila

Kulturní léto na přehradě zahájí jazzová legenda Laco Deczi

      Nové značky u nás:

Petr Munzar – Sylvárov
PRODEJ, OPRAVY, PŮJČOVNA

Akce červen:  
Nově prodej elektrokol

Ke každému novému kolu značkové brýle Relax
tel.: 603 534 248 e-mail: petr-bike@seznam.cz

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, NOHEJBAL

pondělí – neděle  100 Kč za hodinu

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

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

Od 1. září 2017 zaha-
juje provoz první sou-
kromé předškolní zaří-
zení v našem městě, 
v ulici Legionářská 
561 (bývalá Komerční 
banka), pod názvem

MATEŘINKA – dětská skupina, která je spolufi nancována Evropskou unií.

Na všechny kluky a holčičky se těší Emil a Emilka z MATEŘINKY za 650 Kč 
za měsíc + strava.

Docházku dě   si můžete přizpůsobit Vašim potřebám, celodenní, polo-
denní – dopoledne nebo odpoledne. Stravování zajištěno, může být 
i strava z domova. Podrobné informace o nás najdete na našich interneto-
vých stránkách www.materinka-dk.cz
Našim cílem je sladit Váš pracovní a rodinný život / provozní doba je 
u nás od 6:30–17:00 hod. (po dohodě lze i upravit). Naší prioritou je práce 
s dětmi v menším kolek  vu, individuální přístup ke všem dětem.

Dotazy můžete zasílat na: 
e-mail: materinka-dk@seznam.cz, nebo telefon: 736 458 063
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Zleva:  Matouš Chimiak, Stella Mastiková, Nicol Karešová, Amélie Paštiková, Anna Čeplová.

Zleva:  Naomi Malá, Markéta Klížová, Martin Schejbal.

Společenská rubrika Vítání občánků
Na  Staré radnici bylo slavnostně v  květnu přivítáno 12 novorozených 

občánků našeho města. 

Noví občánci města
V dubnu 2017 se narodilo v našem městě 13 občánků – 7 chlapců a 6 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V dubnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 22 lidí, z toho bylo 12 králo-

védvorských občanů, 7 mužů a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Svatby
Ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v dubnu manželství tito snoubenci:

Martin Grindler a Tereza Rázková   – 20. 4. 2017

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Daniel Tůma a Kateřina Slováková   – 15. 4. 2017

Pavel Farský a Lenka Pacholíková   – 27. 4. 2017

V obci Vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:

Václav Stránský a Irena Fejková    – 29. 4. 2017

Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubile-

ích v  dubnu 23 občanů s  gratulací a  kytičkou. V  tomto období oslavilo 

7 manželských párů stříbrnou svatbu, zlatou svatbu oslavil 1 pár a svatbu 

diamantovou 2 páry.

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Vzpomínka
Dne 14. května 2017 uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustil náš drahý 

manžel, tatínek, dědeček, pan Stanislav Kotouš. Vzpomínáme a děkujeme 

všem, kteří si na něho vzpomenou s námi.

Manželka a dcera Marie s rodinou

Poděkování
Jménem Základní organizace Svazu postižených civilizačními choro-

bami ve Dvoře Králové nad Labem děkuji městu Dvůr Králové nad Labem 

za poskytnutí dotace a fi rmám JUTA, a. s., Dvůr Králové nad Labem, CNC 

– KOVOFORM Tomáš Štěrba, Zdobín a J. SEIDL & spol., s. r. o., Dvůr Králové 

nad Labem za  sponzorské dary na naši činnost v roce 2017.

Miloslav Tykal,  předseda ZO SPCCH

Děkuji tímto panu starostovi Ing. Janu Jarolímovi za hezké přání a kytičku 

k mému životnímu jubileu. Udělalo mi to radost. 

Hana Vachková Zleva:  Adam Lár, Sabina Mihulková, Karolína Sýkorová, Teodor Kovárník.

Královédvorská Arnika slaví 15 let. Přečtěte si 
rozhovor s její zakladatelkou Janou Štěpánovou
Královédvorská Arnika 

nabízí dobrovolnickou 

pomoc v  regionu již 15 let. 

Paní Štěpánová, co bylo 

impulzem pro založení 

Arniky a kdo vám pomáhal?

Pro mne samotnou to bylo 

období, kdy děti vylétly 

z  hnízda, ale já měla ener-

gii na  další aktivity. Velkým 

impulsem pro mne byl 

i  seminář v  Kroměříži, kdy 

jedna z přednášek byla právě 

o  dobrovolnictví. Spolu se 

mnou se na založení podílela ještě Alenka Mar-

ková a  velkou měrou se o  založení zasloužil 

bývalý místostarosta Jan Machek.

Jaké bylo tehdy tady na  Královédvorsku pově-

domí o  práci dobrovolníků? Jak snadné, či 

složité bylo „začít pomáhat”?

Zpočátku byly reakce skutečně různé, od rozpa-

čité nedůvěry až po rychlé pochopení a nadšení.

Kde a komu Královédvorská Arnika pomáhá?

Naši dobrovolníci pomáhají v  Léčebně 

zrakových vad, v  Domově důchodců, Diakonii 

a v domově Sv. Josefa v Žirči. Za řadou lidí chodí 

vypomáhat do domácího prostředí.

A  není to tak, že dobrovolníci nahrazují zdra-

votní sestry?

To vůbec ne! My nastupujeme tam, kam zdra-

votnictví už nejde. Nepleteme se jim do práce. 

Klientům se snažíme zpřístupnit zcela obyčejné 

aktivity. Lidem poskytujeme doprovod do kina, 

divadla, bereme je na jezdecké závody na Zálesí, 

jde se prostě na procházku, na výlety, ke kadeř-

níkovi, na nákup. Jedna paní plakala dojetím, že 

nebyla 20 let nakupovat!

Kde a jak hledáte dobrovolníky?

Pokud v  člověku dozraje odhodlání začít být 

užitečný, chtít se potkávat s  novými lidmi, tak 

si nás určitě najde. Pokud je pro někoho impul-

zem právě tento rozhovor, tak budeme moc 

rádi. Dobrovolníků není nikdy dost. Zavolejte mi 

na telefon 721 321 939 a domluvíme si schůzku.

Ale co když neutáhnu invalidní vozík?

To vůbec nevadí! Kdo pomáhat chce, ten se 

u nás realizuje. Pro mnoho lidí, třeba těch trvale 

upoutaných na  lůžko, je významnou pomocí 

i  jen prostá společnost, přečíst knihu, donést 

nákup, nebo třeba jen poklábosit.

A  co když chci pomáhat, ale nemám na  to čas. 

Mohu vám pomoci třeba fi nančně?

I  tuto pomoc oceníme, a  proto jsme založili 

transparentní účet 222791741/0600. Všechny 

získané fi nanční prostředky jdou ve  prospěch 

klientů, minimální část na  chod spolku, a  to 

zejména na potřebné pojištění.

Jan Holan, www.kralovedvorsko.cz
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Zprávy z Gymnázia Dvůr Králové nad 
Labem: expedice Klubu NATURA na Sicílii

Zlatá koruna pro Janu Dobrorukovou
Tereza Kazmirowská, studentka 5. C, není v jazy-

kové konverzační soutěži v  ruském jazyce žád-

ným nováčkem. Již od  roku 2014 se účastní 

krajských kol, ve  kterých se umísťuje na  před-

ních příčkách. V roce 2014 v kategorii ZŠ obsa-

dila 3. místo, o  rok později místo 2. (tentokrát 

ve  vyšší kategorii SŠ I) a  v  letošním roce navá-

zala na  předchozí úspěchy svých sester Zdišky 

a  Kláry a  stejně jako ony v  kategorii SŠ II kraj-

ské kolo vyhrála a  reprezentovala celý Králo-

véhradecký kraj v  kole celostátním. Konalo se 

10. dubna v  Praze a  Terka obsadila krásné 

5. místo! Gratulujeme a  děkujeme za  vzornou 

reprezentaci nejen naší školy, ale celého kraje.

Mgr. Dana Dalibabová

Úspěch na soutěži 
v ruském jazyce

V  podvečerních hodinách 

27. dubna jsme se my, účast-

níci tradiční biologické expe-

dice Klubu NATURA s  obrov-

ským pořadovým číslem

18, „nalodili“ na palubu našeho 

nového domova, patrové 

Setry, a vyrazili na mnohasetki-

lometrovou cestu, jejímž cílem 

měl být italský přístav Civi-

tavecchia. První komplikace 

nás zastihly ještě na  českém 

území v podobě sněhové kalamity na šumavské 

Kubově Huti, sníh nás doprovázel i  během prů-

jezdu Německem a  Rakouskem. Oddechli jsme 

si až po  projetí Brennerským průsmykem, kdy 

začalo sněhu konečně ubývat a ukázaly se první 

italské sluneční paprsky. Vlivem celé sněhové epi-

zody jsme ale nabrali zpoždění, jehož vinou jsme 

museli odjet ze severoitalského Janova, odkud se 

zázrakem podařilo najít náhradní trajekt. Po dva-

ceti hodinách plavby jsme tak konečně spatřili 

břehy Sicílie.

Během celého týdne jsme zkoumali faunu, fl óru, 

ale i historii a kulturu Sicílie a okolí. Bádali jsme jak 

ve  vysokohorských oblastech, tak při mořském 

pobřeží. Kochat jsme se mohli všudypřítomnými 

agáve, opunciemi (jejichž plody jsme po odstra-

nění trnů ochutnali), eukalypty, olivovníky, citru-

sovými stromy a  mnoha dalšími nám Čechům 

neznámými druhy rostlin. Znalost mnoha z nich 

jsme mohli prokázat v závěrečné poznávačce. Ze 

zástupců zvířeny nás zase zaujali gekoni, plame-

ňáci a mnoho obyvatel místních moří.

Navštívili jsme také dvě sopky. První z nich byl 

kráter Vulcano, součást Liparských ostrovů, kde 

jsme viděli úniky sirných plynů, a druhým slavná 

Etna. Jako jedni z  mála jsme po  jejím úbočí 

stoupali pěšky a mohli jsme tak podrobně zkou-

mat všechny přítomné úkazy sopečné činnosti 

a eroze.

Na své si ale přišli i milovníci historie, a to během 

návštěvy „Věčného města“, hlavního města 

Říma. Během celodenního programu jsme 

postupně prošli trasu kolem mnoha světově 

známých památek, jako je Koloseum, Pantheon 

nebo Forum Romanum. Prohlídku jsme zakon-

čili ve Vatikánu, kde jsme vystoupali až na vrchol 

kopule Svatopetrské baziliky a  viděli tak před 

sebou Řím jako na dlani.

„Po  všech těchto zážitcích a mnoha nově naby-

tých informacích můžeme jedině poděkovat. Za 

prvé paní profesorce Janě Dobrorukové, která 

zkušenou a pevnou rukou expedici zorganizo-

vala, za druhé všem odborným lektorům a ces-

tovní kanceláři Ciao ze Strakonic, která nás celou 

cestou provedla a s lehkostí vyřešila všechny 

komplikace, které nás potkaly. Činnost Klubu 

NATURA fi nančně podpořily město Dvůr Králové 

nad Labem a Královéhradecký kraj. Děkujeme 

a těšíme se na expedice příští. 

Vojtěch Hojný (5. C) 

Druhou květnovou sobotu se Dvůr Králové nad 

Labem zapojil do celostátní akce Férová snídaně. 

Účastníci pikniku se sešli na  zahradě gymnázia, 

která byla volně přístupná pro všechny, kdo se 

chtěli k  akci v  našem městě přidat a  podpořit 

tak prodej fair trade výrobků. Příprava snídaně 

nutí k  zamyšlení nad původem potravin, které 

konzumujeme. Počasí nebylo nejlepší, ale al-

tán účastníky schoval před deštěm. Právě tady 

proběhla vzájemná ochutnávka připravených 

snídaní – fairtradová káva, domácí chléb, tvaroh 

a  mléko od  farmářů, buchty, lívance, brambo-

ráčky... Ve všem se nacházely suroviny fair trade, 

od místních zemědělců nebo z vlastních zahrad.

Při setkání bylo možné také zakoupit nějaké 

drobnosti z  nabídky fair trade výrobků. Sní-

daně se obvykle protáhne k poledním hodinám 

a  nejinak tomu bylo i  letos. Zahrada po  dešti 

zůstala sice nevyužita, ale přátelská atmosféra 

naplnila altán, kde se snídalo skvěle.

Další příležitostí bude zase květen příštího roku.

Mgr. Blanka Hofmanová

Snídaně v duchu fair trade

Poslední pondělí před 

velikonočními prázd-

ninami se naše třída 

spolu s  několika dal-

šími žáky z  naší školy, 

zatímco ostatním 

studentům právě začí-

nalo vyučování, vydala 

do  Prahy. Co by to bylo za  exkurzi do  Prahy, 

kdybychom nenavštívili Staroměstské náměstí 

a Karlův most. Po procházce historickým centrem 

jsme zavítali do  Muzea Bedřicha Smetany, kde 

nám pobyt zpříjemnil náš spolužák Jenda Mos-

tecký hrou Vltavy na klavír. Následně se nás ujala 

paní průvodkyně v Národním divadle a protáhla 

nás divadlem od  základů až po  střechu, odkud 

se nám naskytl nádherný výhled na Prahu. Díky 

prohlídce se nám také podařilo vidět přípravy 

scény hry, která nás ještě téhož večera čekala, 

což byl nezapomenutelný zážitek. Další částí 

našeho programu byla tvůrčí dílna ve zkušebně 

Stavovského divadla, kde se nás ujala velice milá 

paní, která si říkala slečna Zasněná a která se nás 

snažila zasvětit do děje představení Sen čarovné 

noci prostřednictvím kreativních her a  nápadů. 

Ne každého tvořivá dílna zaujala, ale někteří se 

pobavili. Na exkurzi do Prahy samozřejmě nesmí 

chybět ani rozchod na  Václavském náměstí, 

na který jsme všichni netrpělivě čekali. Spokojeni 

a najedeni jsme se uvelebili v Národním divadle 

a nechali se vtáhnout do děje známé Shakespea-

rovy hry – Sen čarovné noci, tentokrát ovšem 

v  moderním zpracování. Názory na  představení 

se různí, za  mě ale musím říci, že divadlo bylo 

krásné, i když klasické podání by jistě také mělo 

svoje kouzlo. Zpět domů jsme se tedy vrátili spo-

kojeni a plni kulturních zážitků.

Lucie Serbousková (4. C)

RNDr.  Jana Dobroruková, profesorka 

GDK a vedoucí Klubu NATURA, obdržela 

10. května 2017 ocenění Zlatá koruna 

Královéhradeckého kraje za  dlouho-

letou dobrovolnou práci s  mládeží, 

pořádání přednášek, táborů i  expedic 

a  přípravu vzdělávacích a  populárně 

naučných materiálů a  knih. Cenu pře-

vzala v  sále krajského úřadu z  rukou 

Mgr.  Martiny Berdychové, poslankyně 

a  náměstkyně hejtmana zodpovědné 

za oblast školství, kultury a sportu. Gra-

tulujeme a držíme palce při další práci 

pro mládež i biologii! 

PhDr. Ivo Rejchrt

Kulturní exkurze 
4. C do Prahy
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Informace ze ZŠ Strž 

Aktuality ze ZŠ Podharť

Ocenění třídy 4. A na knižním 
veletrhu v Praze
Jedné dubnové středy toho paní učitelka 

ve třídě moc nenaučila. Dozvěděli jsme se totiž, 

že náš příspěvek do celostátní soutěže dětského 

literárního projevu „Náš svět“ postoupil mezi 

nejlepší. Dostali jsme pozvánku se třemi vol-

nými vstupenkami na veletrh Svět knihy, jehož 

součástí je i slavnostní vyhlášení. Soutěž nebyla 

tematicky omezená, proto jsme zvolili téma 

dětem blízké – „Naše škola“. Rozhodli jsme se pro 

kategorii kolektivních prací a  pustili se do  tvo-

ření básniček o paní učitelce, tělocviku či mate-

matice. Hotové verše jsme doprovodili obrázky, 

svázali do jednoduché knížky a svěřili do rukou 

České pošty. Právě ona nám pak přinesla radost-

nou zprávu o výhře. Do Prahy jsme se vypravili 

12. května ve čtyřčlenné skupince. Knižní veletrh 

se konal v Průmyslovém paláci na Výstavišti. Pro-

gram byl doslova nabitý doprovodnými akcemi. 

První zajímavou hodinku jsme strávili s pořadem 

„Hry se zvuky z Českého rozhlasu“. Děti nahlédly 

pod pokličku rozhlasové kuchyně a viděly prak-

tickou ukázku práce zvukařů. V sálku navazoval 

další program, a  to „Audioknihy džunglí“. Byl 

směsicí vyprávění o  Mauglím a  jeho kamará-

dech, ale i soutěží, v nichž rozhodovala znalost 

knihy a  pohotovost. Naše Nela Ježková měla 

knihu ,,zmáknutou“ tak, že celou soutěž vyhrála, 

a pochválil ji dokonce host programu herec Jan 

Zadražil, který audioknihu namluvil. Nela si jako 

dárek odnesla právě audioknihu i  s  podpisem. 

Potom jsme se již přemístili do  sálu Rosteme 

s knihou, kde probíhalo vyhlášení výsledků lite-

Ekologický pobyt v Horním Maršově

V pondělí 10. dubna se vypravili žáci 2. a 3. tříd 

ZŠ Podharť do Horního Maršova. Čekali nás zde 

lektoři, kteří si nás rozdělili na  tři skupiny. Spo-

lečně jsme se vídali u  oběda, večeře a  na  něk-

terých aktivitách. Každá třída měla připravený 

vlastní program. Na  všechny čekalo první den 

poznávání okolí formou smyslových her. V  dal-

ším programu děti zjišťovaly význam přírodní 

zahrady, poznávaly přírodniny a společně zasely 

ředkvičky. Potom byl připraven blok o  hospo-

dářských zvířatech, kde jsme sestavovali zví-

řecí rodinky, rozlišovali zvuky zvířat a ve skupi-

nách kreslili farmy. Navštívili jsme ovčí farmu, 

pozorovali žáby u  rybníku, poznávali jarní 

květiny. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí 

o  lýkožroutovi, kterého jsme si v  závěru vyro-

bili. Večerní program probíhal uvnitř, kde se 

hodnotily aktivity z  celého dne. Závěr pobytu 

probíhal v duchu blížících se Velikonoc. Děti se 

učily plést pomlázky. Plni zážitků jsme odjížděli 

domů a těšili se, že se do Maršova ještě společně 

podíváme.

Mgr. Ivana Pešťáková, Mgr. Miroslava Kubicová, 

Mgr. Danuše Šrámková, Mgr. Zdena Červinková

Napříč generacemi
V  rámci celoškolního projektu etické výchovy 

uspořádala naše škola 11. a  12. dubna 2017 již 

popáté setkání našich žáčků s  generací babiček 

a  dědečků. Ti nejmenší přivítali seniory přímo 

ve  škole, kde na  jednotlivých stanovištích spo-

lečně upletli pomlázky, upekli Jidáše, zdobili 

perníčky, vyrobili velikonoční dekorace a  jiné. 

Žáci 2. stupně vyrazili do  terénu, kde navštívili 

a  popovídali si se členy klubů důchodců v  Žirči 

a  v  ulici Sadová. Někteří zavítali na  oddělení 

následné péče v  městské nemocnici. Velmi zají-

mavá byla i  beseda s  pracovníky pečovatelské 

služby našeho města, stejně jako návštěva azylo-

vého domu Žofi e a noclehárny pro bezdomovce, 

stejně jako prohlídka Domova sv. Josefa v  Žirči. 

V době, kdy si lidé všeobecně málo rozumí, kdy 

ke  komunikaci používají čím dál víc techniky 

a médií, jsme se společně sešli, abychom o sobě 

věděli, abychom se navzájem potěšili a předali si 

zkušenosti. Děkujeme touto cestou všem, kteří 

se na akci podíleli. Setkání obou generací je vždy 

obohacující, rádi jsme mezi vás přišli a těšíme se, 

že se uvidíme opět napřesrok.

Mgr. Elena Lahučká, autorka projektu

Podpora polytechnické výchovy

V  letošním školním roce jsme mohli díky 

60.000 Kč z  grantu Královéhradeckého kraje 

podpořit při pracovním vyučování tvořivost 

a  rozvoj jemné motoriky u  dětí na  1. stupni. 

Po  zakoupení 30 kusů různě náročných sta-

vebnic Merkur se děti pustily s  chutí do  práce 

a  vytvořily spoustu zajímavých výrobků dle 

vlastní fantazie, které si můžete prohlédnout 

na našich webových stránkách. Teď už jen zbývá 

po  celoročním tvoření opět vše rozmontovat, 

zkompletovat a  předat dalším ročníkům, které 

pro ně jistě najdou uplatnění.

Mgr. Stanislava Vojtíšková, zástupkyně ředitelky

rární soutěže. Nejdříve nás všechny přivítala 

odborná porota, složená ze zástupců pořada-

tele Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

a Národního institutu dalšího vzdělávání, garanta 

soutěže. Už jen slova, že tu sedí nejlepší dětští 

literáti z  republiky, nás moc potěšila. Z  více než 

200 zaslaných prací vybrali asi 20 k  ocenění. 

Pořadí se mezi kolektivy nevyhlašovala, odmě-

něny byly čtyři nejtvořivější. Vedle gratulace jsme 

dostali věcné dárky a  čestné uznání. Na  závěr 

jsme na veletrhu stihli „Malého humoristu – aneb 

Mistr sportu skáče z dortu“. Autor knihy divákům 

předvedl žertovné rébusy i  slovní hříčky a  ilu-

strátor všechny jeho škádlivky naživo ilustroval. 

(Nám věnoval na památku jednu ze svých kreseb 

s  názvem „Zoufalá učitelka před prázdninami“, 

kterou si vyprosily děti). A  pak se již přiblížila 

doba odjezdu. Autobus měl hodinové zpoždění, 

ale domů jsme dorazili v pořádku. Máme ocenění, 

máme zážitky, máme prostě velkou radost...

Mgr. Jana Hronešová a třída 4. A ze ZŠ Strž

Přírodopisná exkurze v Hradci Králové
Deváté ročníky navštívily Muzeum východních 

Čech v  Hradci Králové, kde na  ně čekal „výlet“ 

do historie vzniku Země a života na Zemi. Žáci 

se dozvěděli mnoho zajímavých informací 

a rozšířili si vědomosti v této oblasti. Zkusili jste 

si odpovědět na  otázku, jak dlouho je člověk 

na Zemi? Kdyby historie Země byla celý ciferník 

hodin, tedy 60 min, člověk je tady asi 1s!?! Ale 

stihl toho už poměrně dost, co myslíte? 

Mgr. Stanislav Ježek

Úspěch v krajském kole recitační 
soutěže Dětská scéna

V pondělí 24. dubna se konalo v divadle Jesličky 

v  Hradci Králové krajské kolo recitační soutěže 

Dětská scéna. Naši školu reprezentovala Tereza 

Andrlová ze 3. A. Účast si vybojovala postupem 

z okresního kola. Hned na začátku porota navo-

dila velmi přátelskou a  pohodovou atmosféru. 

Děti se seznámily s  pódiem a  rozmluvily se. 

A pak už to přišlo. Hezké a zajímavé texty, vyni-

kající přednes, někdy i  trochu tréma. Terezka 

to ale zvládla na  jedničku a  podala suverénní 

výkon, kterým si zajistila umístění mezi šesticí 

nejlepších. Po  skončení porota věnovala všem 

dětem poděkování za  účast. Terezka si navíc 

domů odvezla čestné uznání a věcnou cenu.

Terezce gratulujeme ke  skvělému úspěchu 

a děkujeme za výbornou reprezentaci. 

Mgr. Pavla Všetečková, Elen Králová
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Novinky ze ZŠ Schulzovy sady

Události na ZŠ 5. května
Žáci ZŠ 5. května v Londýně

V  pondělí 8. května 2017 jsme se my, žáci dru-

hého stupně, vydali na pětidenní zájezd do Ang-

lie. Odpoledne nabral autobus směr Velké Britá-

nie, na  vytoužené místo dorazil i  s  námi druhý 

den ráno a  vysadil nás rovnou přímo v  centru 

Londýna. Tam si naše turistická skupina pro-

šla Greenwich, přešla Tower Bridge a  navštívila 

námořní muzeum na  bitevní lodi HMS Belfast. 

Večer si nás převzaly naše hostitelské rodiny, 

jež se o nás dva dny staraly. Po tak náročné noci 

a  dnu plném zážitků jsme všichni byli vděční 

za  pohodlnou postel. Hned následujícího dne 

nás čekal opět pestrý program – prohlídka Natu-

ral History Museum a  Warner Bros Studio, kde 

se natáčely příběhy čarodějnického učně Har-

ryho Pottera. Ve čtvrtek jsme navštívili Madame 

Tussauds Museum, prošli jsme Londýnem 

k Westminsteru a  k britskému parlamentu. Jako 

hřeb celého výletu byla návštěva London Eye. 

Výlet jsme si moc užili, procvičili jsme si anglič-

tinu, zhlédli mnoho zajímavých a krásných míst 

a  také si uvědomili, jak odlišný je život v Anglii. 

Děkujeme paní učitelce Mackové a Zámečníkové 

za realizaci tohoto nezapomenutelného týdne.

Eduard Jirásko, Jan Všetečka, žáci 9. a 6. třídy

Úspěšní obhájci titulu v házené
V  letošním celoročním turnaji základních škol 

v  házené obhájili naši žáci v  kategorii 5. tříd 

prvenství. Zvítězili poměrem 328:52 brankám. 

Nejlepšími střelci byli Tomáš Formánek se 

104 brankami, Lukáš For-

mánek s 85 a Jan Bujárek 

se 71 brankami. Děku-

jeme žákům za  skvělou 

reprezentaci školy.

Dáša Pichová, trenérka

Školní akademie
Ve  čtvrtek 27. dubna  

2017 jsme se po  něko-

lika letech opět rozhodli 

uspořádat školní akade-

mii, tentokrát na  téma 

Rok Zlatého Ámose. 

Anketu o nejoblíbenějšího učitele České repub-

liky pro rok 2016 tehdy vyhrál právě Jan Flídr 

z  naší školy. A  jak ten jeho náročný rok plný 

povinností a  radostí probíhal, předvedli a  uká-

zali žáci v  Hankově domě. Zpívalo se, tančilo 

se, zhlédli jsme takový běžný večer u  televize, 

páťáci nás přenesli do školních lavic na hodinu 

přírodovědy s  panem učitelem. Sedmáci všem 

přítomným připomněli citáty skutečného

J. A. Komenského vtipným zpracováním svých 

scének. Celým pořadem provázela šikovná děv-

čata z  6. třídy, která si vyzkoušela moderování 

v  přímém přenosu před plným sálem, všechny 

děti si užily spoustu legrace a  získaly mnoho 

nových zkušeností. Děkujeme všem žákům 

a zaměstnancům za přípravu, divákům ranního 

i večerního představení za účast.

vedení ZŠ 5. května

Krajské kolo soutěže Dětská scéna

Soutěž probíhala ve dvou dnech 26.–27. dubna. 

První den se do  Hradce Králové vypravila paní 

učitelka Pelíšková s mladšími žáky a druhý den 

soutěžily starší žákyně za  doprovodu paní uči-

telky Baudischové. Krajskému kolu však před-

cházelo kolo okresní a školní. Sem, do kraje, se 

tedy vypravili už jen ostřílení recitátoři. Utkali se 

vždy ve dvou kolech. Na pódiu se střídali inter-

preti z  celého regionu. Tříčlenná porota měla 

plno práce. Rozhodovala o  tom, kdo z  dvaceti 

soutěžících postoupí do celostátního kola a kdo 

získá čestné uznání. Na vítězství mělo vliv něko-

lik aspektů: barva a síla hlasu, výslovnost, výběr 

textu, postoj a celkové umělecké pojetí.

A  kdo nás v  Hradci Králové reprezentoval? 

Michaela Hrnčířová z  8. B, Anna Tauchmanová 

z 9. B, Natálie Paříková z 5. A, Jiří Štefáček z 5. A, 

Adéla Hoňková ze 3. A, Matěj Flégl ze 2. B. 

Všem soutěžícím děkujeme za  vzornou repre-

zentaci ZŠ Schulzovy sady. Gratulujeme: Adéle 

Hoňkové k  čestnému uznání a  Natálii Paříkové 

k  postupu do  celostátního kola, které se usku-

teční 9.–16. června 2017 ve Svitavách.

Mgr. Jitka Baudischová

Matematika, fyzika, chemie – další 
úspěchy našich žáků
V  okresním kole Fyzikální olympiády, které 

pořádala naše škola, získali v  kategorii osmých 

ročníků 1. místo Veronika Mertlíková a 5. místo 

Václav Darvaš. V  kategorii devátých ročníků 

obsadila 1. místo Petra Šotolová, v krajském kole 

se pak zařadila mezi úspěšné řešitele. 

Okresní kola Matematické olympiády za  velké 

účasti žáků základních škol i víceletých gymnázií 

dopadla také nad očekávání. V kategorii 6. tříd  

se na 6.–9. místě umístil Josef Mokrý. V kategorii 

7. tříd získali 1. místo Ondřej Záplata, 2. místo 

Diana Kulíková a 6.–11. místo Petra Sedláčková. 

V  kategorii 8. tříd skončily na  1.–3. místě Kate-

řina Petržíková a na 5.–7. místě Veronika Mertlí-

ková a Michaela Hrnčířová.

Většina žáků školy se zapojila do  mezinárodní 

soutěže Matematický klokan, kde se se svým 

výsledkem ze školního kola umístili v okresním 

kole takto: v kategorii Klokánek na 1. místě Jakub 

Moc, v kategorii Benjamín na 1. místě Diana Kulí-

ková a v první desítce ještě Vojtěch Volf a Petra 

Sedláčková, v  kategorii Kadet na  2.–3. místě 

Veronika Mertlíková a v první desítce ještě Petra 

Šotolová, Michal Fejk a Veronika Zemková.

Čtyři družstva se zúčastnila krajské sou-

těže Matboj v  Hradci Králové, kde družstvo

z 9. B ve složení Petra Šotolová, Monika Fišerová 

a Veronika Zemková v konkurenci 65 týmů obsa-

dilo výborné 6. místo.

Dvě žákyně deváté třídy postoupily do krajských 

kol soutěží, kde se obě staly úspěšnými řešitel-

kami s  umístěním v  první polovině výsledkové 

listiny – Petra Šotolová v  Matematické olym-

piádě obsadila 14. místo a  Veronika Zemková 

v Chemické olympiádě krásné 9. místo.

Všem gratulujeme a  děkujeme za  úspěšnou 

reprezentaci školy.

Mgr. Alena Zlámalová

Stříbro ve Zlaté tužce

Žáci ZŠ Schulzovy sady měli letos opět možnost 

zúčastnit se několika literárních soutěží. Jed-

nou z nejoblíbenějších je již tradičně celostátní 

literární soutěž mladých autorů s názvem Zlatá 

tužka. Zájemci o účast si mohli podle vlastního 

uvážení vybrat, zda odhalí trochu ze svého nitra 

v  básni, nebo popustí uzdu fantazii při tvorbě 

napínavého příběhu. Uzávěrka soutěže byla 

27. ledna 2017 a poté nezbývalo nic jiného než 

čekat na  verdikt. Do  soutěže celkově dorazilo 

181 prací od  164 autorů, které byly podrobně 

pročteny a posouzeny odbornou porotou. O to 

větší máme radost, že se naší žákyni, v tak velké 

konkurenci, podařilo uspět. Natálie Jirsáková ze 

7. E se umístila na  krásném 2. místě ve  věkové 

kategorii 10–12 let díky zaslání teskné a  velmi 

emotivní básně s  názvem „Sám, nepochopen“. 

Kromě radosti z  výhry byla Natálce odměnou 

účast na  slavnostním vyhodnocení v  Měst-

ském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem. Pro 

všechny oceněné autory byl připraven i dopro-

vodný program (například návštěva místního 

kostela či exkurze do  dílny vánočních ozdob) 

a raut. Úspěšné autorce gratulujeme a přejeme 

jí i  všem zúčastněným další úspěchy, nejen 

v oblasti literatury. 

Mgr. Lucie Aubrechtová
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Žáci Základní školy a Praktické 
školy „na výletě“ v Asii
V  pátek 12. května 

2017 se již poosmé 

konal v  reprezenta-

tivních prostorách 

náchodského hotelu 

Beránek Hudebně 

divadelní festival speciálních základních 

škol. Tato akce má již několikaletou tradici 

a  jejím hlavním organizátorem je ZŠ a  MŠ

J. Zemana v Náchodě spolu s partnery akce, 

mezi které patří každoročně i známí umělci. 

Festival bývá pokaždé zaměřen na  určité 

téma a  je prezentací společné práce dětí 

a  učitelů. Letošním tématem byla Asie 

a cestování po ní. Žáci naší školy si společně 

s  paní učitelkou připravili ruský kozácký 

tanec v  tematických kostýmech. Svým ori-

ginálním pojetím a tanečními schopnostmi 

naprosto ohromili porotu, složenou ze 

zastupitelů organizací Královéhradeckého 

kraje i  hlavního patrona akce, kterým byl 

letos zpěvák a tanečník Sámer Issa. 

Žáci si z  akce přivezli kromě krásných 

zážitků i spoustu hodnotných cen a diplom 

za účast. Již nyní se těšíme na devátý roč-

ník, který se bude konat příští rok na téma 

Austrálie. Hudebně divadelní festival 

speciálních základních škol je pro speci-

ální pedagogy jakýmsi zadostiučiněním 

a odměnou za náročnou práci s dětmi. 

Mgr. Lucie Macková

třídní učitelka

Primahrátky v Jedničce si užilo téměř 300 návštěvníků
Letošní Primahrátky – tradiční odpoledne plné 

her a zábavy nejen pro děti – navštívilo v areálu 

Domů dětí a mládeže Jednička rekordních 280 

dospělých a dětí. Velkou měrou k tomu přispěl 

autobus plný dětí z polského města Bardó, kteří 

se ve Dvoře Králové nad Labem účastnili česko-

polského projektu Neznáme se, poznáme se.

Celé odpoledne bylo tak díky polské návštěvě 

dvojjazyčné a  nikdo se nad tím nepozastavil 

– moderátorka Iveta Hanušová uváděla česko-

polsky zcela přirozeně. 

Přes 60 polských dětí se spolu s českými dětmi 

však setkalo již dopoledne v zoo, kde pro ně byl 

připraven zážitkový program. Děti se projely 

v  Safari trucku, krmily žirafy lístky z  vrbových 

větviček a  průvodkyně paní Kratochvílová je 

seznámila se jmény a životem zvířat v zoo, která 

si děti vybraly.

Po obědě se přesunuly do areálu Jedničky, aby si 

zde užily odpolední program. Jednička sice nej-

dříve všechny zájemce vítala v dešti, ale za chvíli 

se vyjasnilo a kromě dílniček na výrobu šperků 

a voskových obrázků se všechna stanoviště pře-

stěhovala ven. 

Na  své si zde přišel skutečně každý. Všechny 

rozpohybovala opakovaně během odpoledne 

odborně vedená a přitom zábavná zumba, k ní 

se přidaly později zvuky afrických bubnů, které 

dovezli a rozezněli rodilí černoši.

U  připravených stolů si mohly i  nejmenší děti 

sestavit svoji vlastní dřevěnou hračku nebo 

si lámat hlavu až do  konce akce nad různě 

obtížnými hlavolamy. Velký počet příznivců měl 

stánek s  malováním na  obličej či tetování. Pře-

devším kluci trávili hodně času u  střeleckého 

koutku, ani děvčata však rozhodně nepohrdla 

projížďkou na  šlapacích autech různých veli-

kostí. Na  více než 6 stanovištích na  hřišti pod 

budovou Jedničky sbíraly děti za splnění úkolů 

razítka, aby si na  závěr za  vyplněnou kartičku 

mohly vybrat svoji odměnu. Slunečné počasí 

přálo i  bublináriu a  lanovým aktivitám včetně 

žonglování. 

Na  sobotní odpoledne se tak areál Jedničky 

změnil v  zábavné centrum, které bylo celé 

zdarma, a to i díky zapojení do projektu česko-

polské spolupráce Neznáme se, poznáme se, 

který je spolufi nancován z  prostředků EFRR 

prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Projekt 

je realizován také za fi nanční podpory Králové-

hradeckého kraje.  

Ing. Kateřina Sekyrková

Lavice v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu nesta-

čily v  sobotu 13. května pojmout návštěvníky 

slavnostního koncertu na  nově opravené, 111 

let staré varhany. Mezi přítomnými byla i  paní 

poslankyně a  náměstkyně hejtmana Králové-

hradeckého kraje Martina Berdychová. Účinkují-

cími byli varhaníci Pavel Svoboda a Vít Havlíček. 

Koncert zpestřila také velmi zajímavá přednáška 

o varhanách PhDr. Petra Koukala, Ph.D.

Vít Havlíček ve svém úvodním slovu poděkoval 

vedení hospitálu, konkrétně kastelánu Liboru 

Švecovi, že se oprava kukských varhan uskuteč-

nila a že se podařilo zajistit dostatečné množství 

fi nančních prostředků. V  polovině programu 

poutavě promluvil hlavní organolog Národ-

ního památkového ústavu, PhDr.  Petr Koukal, 

Ph.D., který své slovo spojil s  projekcí obrázků 

na plátně. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že naše 

republika zaujímá přední místo v počtu varhan 

na počet obyvatel, a právě v Královéhradeckém 

kraji máme několik historicky cenných nástrojů. 

Je dobře, že se najdou dobrovolníci, kteří se 

ochraně varhan věnují. Příkladem jsou oba účin-

kující, iniciátoři oprav ve svých domovských mís-

tech a  okolí. Pavel Svoboda z  Dobrušky je také 

předsedou spolku Provarhany a díky jeho snaze 

a pomoci dárců už se rozeznělo několik oprave-

ných nástrojů. Ovšem ne všude to jde hladce. Var-

hany v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové 

nad Labem také potřebují nutnou opravu, zatím 

se však nenašla podpora odpovědných lidí far-

nosti. Doufejme, že oprava v Kuksu bude impul-

zem pro pokračování započatých snah.

Jana Friedová

Již začátkem roku 1892 informovali včelaři 

o svém záměru Zemský ústřední spolek včelařský 

pro království české a 13. března t. r. se na ustavu-

jící schůzi usnesli na jméně „Včelařský spolek pro 

Dvůr Králové nad Labem a okolí“.  Zvolený proza-

tímní výbor vypracoval organizační řád spolku. 

Tímto datem se začíná psát nepřetržitá činnost 

spolku, jednoho z  nejstarších spolků na  území 

města, největšího včelařského spolku v  rámci 

okresu Trutnov a jednoho z největších v Králové-

hradeckém kraji. V současné době spolek sdružuje 

bezmála 200 členů, kteří obhospodařují na 2 500 

včelstev. V  roce 1952 měla organizace největší 

počet členů, kde se 276 včelařů staralo o  téměř 

1 800 včelstev.  Nejvíce včelstev na území spolku 

v  celé jeho historii máme právě v  dnešní době. 

V čele organizace máme dnes v pořadí 18. před-

sedu, přítele Josefa Holuba, který byl v  loňském 

roce vyznamenán Cenou města za  celoživotní 

dílo – rozvoj včelařství na Královédvorsku.  

Průřez historie spolku bude k vidění na výstavě 

ve  Špýcharu Městského muzea ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem, kde budou vystaveny zaklá-

dající listiny, první stanovy spolku, historické 

úly, medomety, lisy na mezistěny a další včelař-

ské pomůcky a  potřeby. Samozřejmostí bude 

prosklený úl s  živými včelami a  také moderní 

včelařské vybavení.  Ve  spolupráci s  městským 

muzeem se podařilo zajistit přednášku před-

ního odborníka na  apiterapii a  včelí produkty 

u  nás, přítele MUDr.  Radka Hubače, která se 

uskuteční ve  středu 7. června v  přednáškovém 

sále Špýcharu. Výstava bude probíhat v  Měst-

ském muzeu ve  Dvoře Králové nad Labem od 

25. května do 16. června 2017 a touto cestou vás 

na ni srdečně zveme. 

Ing. Tomáš Bukovský

 za Včelařský spolek, jednatel ZO ČSV, z. s.

Královédvorští včelaři si letos připomínají 
125. výročí založení své organizace

Koncert s poutavou přednáškou 
završil opravu varhan v Kuksu
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Stomatologická pohotovost
červen 2017
3. a  4. 6.: MUDr.  Jana Kacetlová, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 495;

10. a  11. 6.: MUDr.  Miroslava Landová, 

Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 321 931;

17. a 18. 6.: DentMode, s. r. o., Poděbradova 

1959, Dvůr Králové n. L., tel.: 491 616 464;

24. a  25. 6.: MUDr.  Ludmila Tomášková, 

zubní ordinace č. p.  55, Mostek, tel.: 

499 691 320.

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Úspěchy klavíristů dvorské ZUŠ

Základní umělecká škola R. A. Dvorského se 

zúčastnila soutěže základních uměleckých 

škol vyhlášené MŠMT. Jsme rádi, že v okres-

ním kole v Trutnově získala Bára Dohnalová 

(13 let) třetí cenu a  Andrea Sommerová  

(13 let) druhou cenu. Největším úspěchem 

byl výkon Anny Václavíkové (11 let) ze třídy 

paní učitelky Milady Petrášové, která se 

přes první cenu v  okresním i  v  krajském 

kole, které se konalo v  Hradci Králové, 

probojovala do  ústředního kola v  Praze. 

Anička zde získala čestné uznání 1. stupně. 

Navíc v krajském kole obdržela od poroty 

zvláštní ocenění za mimořádnou interpre-

taci skladeb Milana Igla. Gratulujeme!

Marek Iglo, vedoucí klávesového oddělení

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

V Horní Brusnici chtějí obnovit 
kostelní cestu
Obec Horní Brusnice zahájila veřejnou 

fi nanční sbírku na  projekt Kostelní cesta, 

která potrvá do  31. března 2018. Cílem 

projektu je obnovení kostelní cesty s infor-

mačními tabulemi o historii obce a obnova 

kapličky. Předpokladem dalšího rozvoje je 

zmapování průchodnosti území v  oblasti 

Zvičiny s  informacemi o  daných obcích 

s  jejich zajímavostmi. Pokud byste i  vy 

chtěli  přispět do veřejné sbírky, číslo konta 

je: 115-4247960247/0100. Za  projevenou 

podporu děkujeme. Více informací najdete 

na www.hornibrusnice.cz/kostelni-cesta.

obec Horní Brusnice 

Skautské středisko hlásí
V  sobotu 22. dubna se 4. oddíl dívčí zúčast-

nil Svojsíkových závodů v  Trutnově. Utvořená 

hlídka skautek, i když mimo soutěž, by se umís-

tila na třetím místě. 

První májový víkend strávili na  „čarodejně 

výpravě“ nejmenších skautíci z rodinného skau-

tingu spolu s rodiči v Orlických horách nedaleko 

Děštného.

V neděli 30. dubna a v sobotu 6. května se 2. oddíl 

vodácký zdokonaloval ve vodáckých dovednos-

tech na pramicích na rybníce u Vřešťova. 

V  pondělí 8. května se zúčastnil 3. oddíl piet-

ního aktu k  72. výročí  konce  světové války 

na  místním hřbitově (na  snímku). Za  skautské 

středisko položili kytici u  hrobu 

padlých a  zapálili svíčku u  hrobu 

skauta Vladimíra Vejra. Den na to se 

3. oddíl zúčastnil Dne otevřených 

dveří (k svátku sv. Floriána) v hasič-

ské stanici. Hasiči jim předvedli  

vybavení hasičského vozu, tech-

nické a  ohnivzdorné pomůcky. 

Prohlédli si i  starší hasičské vozy 

a celou hasičskou stanici. Za ochotu 

a trpělivost, s jakou nám odpovídali 

na naše dotazy, jim patří dík.

V sobotu 20. května se roj 

světlušek zúčastnil tradič-

ního Přechodu Jestřebích 

hor, při kterém se setkali 

skauti a  skautky našeho 

okresu. Světlušky během 

jednodenní výpravy prošly trasu z  Radvanic 

na Paseku v Jestřebích horách, kde byl společný 

skautský program.

Skautské středisko Zvičina děkuje Královéhra-

deckému kraji a městu Dvůr Králové nad Labem 

za fi nanční příspěvek na pořízení nových stano-

vých celt pro naše letní tábory.

Ing. Martin Stránský

V sobotu 13. května 2017 proběhl 1. ročník orien-

tačního-přespolního běhu s  názvem „Běhejme 

a  pomáhejme útulkům“. Tříkilometrová trasa 

pro běžce i  pro menší účastníky vedla po  Hru-

bých lukách a díky aktivním lidem ji absolvovala 

i  většina útuláků. Za  prvotní myšlenku a  orga-

nizaci celé akce patří velké poděkování Natálii 

Šifnerové, Anně Rutrlové a  jejich kamarádům, 

neméně pak sponzorům Pekárnám a  cukrár-

nám Náchod, pivovaru Tambor a  fi rmě Enteria 

Pardubice. Veškeré získané startovné bude 

použito na nákup potřebných věcí pro útuláky. 

Proto patří poděkování i všem účastníkům. Více 

najdete na www.utulek-dknl.estranky.cz. 

Daniela Hoblová, Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Dnes vám představujeme tyto pejsky: 

Ben – pes v  nejlep-

ších letech, velký 

kříženec, tempera-

mentní, k  lidem je 

milý a  poslušný, ale 

pouze jako zvířecí 

jedináček.

Žeryk – je to starší 

a  kamarádský psík 

vhodný do  domku 

se zahrádkou, kde 

by mohl prožít svůj 

psí důchod.

Sofi  – jedná se 

o  kříženku ov-

čáka, je velmi 

milá a hodná, pří-

tulná a i ke psům 

bezkonfl iktní.

Bety – akční a  přá-

telská psí slečna, 

která je do  všeho 

„hrrr“ a  miluje 

aportky 

Monty – klidný psík 

zvyklý žít se starší 

paní v  bytě. Není 

moc společenský, 

proto by byl jistě 

vděčný za  klidné 

prostředí a volný pohyb na zahrádce.

Viki – tempera-

mentní a  stále 

energií nabitý 

kříženec, veli-

kost „tak akorát 

na  klín“, který 

potřebuje uklid-

nit a  naučit se nikam nespěchat. Pak se stává 

příjemným a milým parťákem.

Psi umístění v královédvorském útulku


