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Vyjde (odpadový) kalendář 
města Dvůr Králové nad Labem 
pro rok 2018
Vážení čtenáři, společně s  příštím čís-

lem Novin královédvorské radnice (NKR 

č. 11/2017) obdržíte obdobně jako v minu-

lých letech čtrnáctidenní stolní kalendář, 

ve  kterém poskytneme aktuální ucelené 

informace o  možnostech předcházení 

vzniku a  třídění odpadů z  domácností. 

Dále budou v  kalendáři u  jednotlivých 

dní vyznačeny „odpadové akce“, které 

se budou v  příštím roce konat – např. 

mobilní svozy nebezpečných, objemných 

a  zahradních odpadů, textilu, elektroza-

řízení a  železného šrotu, provozní doby 

sběrného dvora a  sběrné dny pytlového 

sběru papíru, plastů a  nápojových kar-

tonů v  pilotní oblasti a  svoz vánočních 

stromečků. Opět v  kalendáři naleznete 

i  přehled dalších plánovaných akcí (např. 

kulturních a sportovních) na rok 2018.

Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí

Výběrové řízení na OSPOD
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlá-

silo výběrové řízení na  pozici sociálního 

pracovníka – zajišťování sociálně-právní 

ochrany dětí – náhradní rodinná péče soci-

álního oddělení odboru školství, kultury 

a  sociálních věcí Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem. Jedná se o  pracovní 

poměr na  dobu určitou s  předpokláda-

ným nástupem v  lednu 2018, nebo podle 

dohody. 

K  náplni práce bude patřit agenda 

náhradní rodinné péče (pěstounská péče, 

poručenská péče, pěstounská péče na pře-

chodnou dobu, osvojení). Bližší informace 

podá vedoucí odboru ŠKS Kateřina Piš-

torová, tel.: 499  318  293, nebo Dagmar 

Motalová, vedoucí sociálního oddělení, 

tel.: 499 318 238. 

Zájemci mohou zasílat přihlášky do pátku 

10. listopadu 2017, 12:00 hod., na adresu 

tajemníka úřadu: Městský úřad Dvůr Krá-

lové nad Labem, Ondřej Kudrnáč, tajemník 

MěÚ, náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 

Dvůr Králové nad Labem. Více informací je 

k dispozici také na eletronické úřední desce 

na stránkách www.mudk.cz, typ oznámení: 

Výběrové řízení – personální.

(red)

facebook.com/
mestodknl

Městské muzeum navštívily stovky lidí, 
o vystavený originál Rukopisu byl zájem 

Jedinečnou příležitost prohlédnout si origi-

nál Rukopisu královédvorského měli o  víkendu 

7. a  8. října 2017 návštěvníci Městského muzea 

ve Dvoře Králové nad Labem. Rukopis, který zásad-

ním způsobem ovlivnil dobu národního obrození, 

byl k  vidění u  příležitosti 200. výročí jeho objevu, 

které si město Dvůr Králové nad Labem v  letoš-

ním roce připomíná. Dokument zapůjčilo Národní 

muzeum a do města se vrátil po půl století.

„Během víkendu jsme v  muzeu přiví-

tali přes 1  300 návštěvníků nejen ze 

Dvora Králové nad Labem, ale také 

z Děčína, Olomouce a z dalších míst 

republiky. Samozřejmě nás těší, že 

velký zájem o Rukopis byl mezi Králo-

védvoráky,“ řekla Dana Humlová, zastu-

pující ředitelka Městského muzea ve  Dvoře 

Králové nad Labem, které mělo oba dny pro-

dlouženou otevírací dobu. 

Rukopis královédvorský
Rukopis královédvorský objevil 16. září 1817 

v  klenuté kobce věže kostela sv. Jana Křtitele 

český spisovatel, básník, jazykovědec, literární 

historik, knihovník a  vysokoškolský pedagog 

Václav Hanka spolu s  královédvorským kap-

lanem Pankrácem Ignácem Borčem. Jedná se 

o  jeden z  nejstarších česky psaných textů se 

14 písněmi datovaný do  13. století. Dokument 

má již od svého nalezení své odpůrce i příznivce 

a stále se vedou spory o jeho pravosti. I když jde 

s  největší pravděpodobností o  padělek, který 

vytvořil Václav Hanka společně s  básníkem 

Josefem Lindou, a  zřejmě i  s  dalšími, Rukopis 

významně ovlivnil atmosféru národního obro-

zení a  zapsal město výrazně do  českých dějin. 

V  současnosti je uložen v  Knihovně Národního 

muzea v Praze. 

Během vystavení Rukopisu, který byl uložen 

ve  speciálně klimatizované vitríně, mohli náv-

štěvníci hlasovat, zda je pravý, nebo se jedná 

o  falzifi kát. „Hlasující se jednoznačně přiklonili 

k  názoru, že je dokument pravý,“ pozname-

nala Dana Humlová a  dodala: „Velmi náš těší, 

že si do  muzea našlo cestu tolik návštěvníků. 

Jsme pyšní na  to, že jsme mohli Rukopis 

veřejnosti ukázat. Vše se obešlo bez 

komplikací a dokument zamířil zpátky 

do  Prahy, kde bude uložen ve  sbír-

kách Národního muzea.“ Místo origi-

nálu tak bude v muzeu nyní vystavena 

věrná kopie Rukopisu v poměru 1:1.

V  rámci výstavy Rukopis královédvor-

ský inspirující, která v muzeu potrvá až do

12. listopadu, je k vidění i další významný česky 

psaný rukopis – Rorátník královédvorský, který 

vznikl pravděpodobně v 2. polovině 16. století. 

Rukopisná kobka
Kromě muzea mířili návštěvníci také do kostela 

sv. Jana Křtitele, kde bylo možné prohlédnout si 

mimo jiné kobku, v níž spisovatel Václav Hanka 

Rukopis královédvorský objevil. Během Rukopis-

ných dní, kdy byla kobka přístupná veřejnosti, si 

do ní našly cestu čtyři stovky návštěvníků. 

Rukopisné dny
Kulturní akce spojené s výročím objevení Ruko-

pisu královédvorského pokračují. Dne 12. listo-

padu 2017 odehraje volné ochotnické umělecké 

sdružení Montalban divadelní představení Zvěs-

tuji vám pověst veleslavnou čili Rukopis králo-

védvorský. Vyjít by měla také kniha Filipa Pýchy 

s názvem Rukopis královédvorský v komiksu.

Miroslava Kameníková, foto: K. Mládková, J. Skalický

etí.
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Opravená boží muka ve 
Smetanově ulici

Také v letošním roce město Dvůr Králové 

nad Labem prostřednictvím odboru roz-

voje, investic a správy majetku pečuje o své 

památky. Během srpna a září byla restauro-

vána boží muka ve Smetanově ulici.   

Socha byla nejprve demontována a byl 

zřízen její nový základ. Poté proběhly 

restaurátorské práce a následně byla socha 

namontována zpět. Došlo také k opísko-

vání a nátěru zábradlí, na závěr kameníci 

osadili sošku Panny Marie a novou lucernu.

Za opravu památky město Dvůr Králové 

nad Labem ze svého rozpočtu zaplatilo 

119 tis. Kč. Stavební práce realizovala krá-

lovédvorská fi rma Kámen Brož.

Ing. Ctirad Pokorný

vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky vyhrálo hnutí ANO 2011 s 29,64 % hlasů.  

Ve Dvoře Králové nad Labem hlasovalo 7 735 

voličů, volební účast byla necelých 60 %. Město 

bude mít nově ve sněmovně zástupce, poslancem 

za hnutí ANO 2011 byl zvolen Jiří Hlavatý, ředitel 

společnosti JUTA, a. s., a senátor za okres Trutnov. 

Jeho působení v Senátu však zvolením do sně-

movny končí. Ostatní Královédvoráci na kandidát-

kách volebních stran neuspěli.

V pátek 20. a v sobotu 21. října 2017 se uskuteč-

nily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky. K volebním urnám v celkem 

17 volebních okrscích zamířili také Královédvo-

ráci. Z 12 917 voličů se k urnám dostavilo 

7 735 občanů, což představuje 59,88% volební 

účast. Započteno bylo 7 672 platných hlasů.

Nejvíce hlasů získalo ve Dvoře Králové nad 

Labem hnutí ANO 2011 

(2 737 hlasů – 35,67 %) před 

ODS (1 046 hlasů – 13,63 %) 

a Českou pirátskou stranou 

(882 hlasů – 11,49 %). Hranici 

5 % platných hlasů překročily 

ještě SPD (760 hlasů – 9,90 

%), ČSSD (505 hlasů – 6,58 %) 

a KSČM (426 hlasů – 5,55 %).

Výsledky dalších volebních 

stran ve Dvoře Králové nad 

Labem, které získaly alespoň 

1 % platných hlasů:

• TOP 09 (367 hlasů – 4,78 %)

• KDU–ČSL (292 hlasů – 3,80 %)

• STAN (237 hlasů – 3,08 %)

• Strana svobodných občanů (103 hlasů – 1,34 %)

• Strana zelených (96 hlasů – 1,25 %).

Dvůr Králové nad Labem bude mít v novém 

obsazení poslanecké sněmovny také zástupce. 

Senátorské křeslo vymění za poslanecké Jiří Hla-

vatý, ředitel společnosti JUTA, a. s., který se díky 

preferenčním hlasům vyhoupl z osmnáctého 

místa kandidátky hnutí ANO 2011 až na druhé.  

Královéhradecký kraj budou v dolní komoře par-

lamentu zastupovat dále: Klára Dostálová, Jiří 

Mašek, Pavel Plzák a Petr Sadovský (ANO 2011), 

Ivan Adamec (ODS), Martin Jiránek (Piráti), Zde-

něk Podal (SPD), Zdeněk Ondráček (KSČM), Jan 

Birke (ČSSD) a Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). 

Kompletní výsledky naleznete na stránkách Čes-

kého statistického úřadu www.volby.cz.

Miroslava Kameníková

Dvůr Králové nad Labem má 
poslance. Stal se jím Jiří Hlavatý 

Vyhlášení cen města: mimořádné osudy, Big Band Dvorský a Martin Šonka

Stanislav Meduna, Václav Hynek, JUDr. Jiří Heger, 

Oldřich Prokop, Mgr.  Pavlína Špatenková, Vasilis 

Teodoridis a Stavební společnost Žižka, spol. s r. o. 

To jsou jména sedmi nových držitelů Ceny města 

Dvůr Králové nad Labem, která je udělována buď 

za  mimořádný počin v  předchozím kalendářním 

roce, nebo za  celoživotní dílo. Slavnostní předání 

se uskutečnilo v  úterý 24. října 2017 v  sále Han-

kova domu. 

Po  hudebním vystoupení orchestru Big Band 

Dvorský, který se během večera postaral o  kul-

turní část programu, přivítal přítomné v sále Han-

kova domu starosta města Jan Jarolím. Ten také 

spolu s místostarosty Alexandrou Jiřičkovou a Ja-

nem Helbichem a  radními Janem Křížem, Libo-

rem Senetou a Pavlem Krausem předával ceny.

Cenu města Dvůr Králové nad Labem během 

slavnostního ceremoniálu obdrželi: Stanislav 

Meduna za  celoživotní dílo v  oblasti turistiky; 

Václav Hynek za  celoživotní dílo v  oblasti 

sportu; JUDr.  Jiří Heger za  celoživotní dílo 

v oblasti tvorby uměleckých fotografi í a propa-

gace české kultury v zahraničí; Oldřich Prokop 

za  dvacetiletou organizaci Královédvorského 

okruhu o  Cenu Františka Šťastného; Stavební 

společnost Žižka, spol. s  r. o., za  realizaci 

multifunkčního domu s  pasáží a  propojení 

náměstí s  Valovou uličkou; Mgr.  Pavlína Špa-

tenková za trenérskou činnost a Vasilis Teodo-

ridis za významné přispění k povznesení úrovně 

výkonnostního hokeje ve  městě, za kterého 

cenu převzala manželka Božena.

Kromě dárkového koše s regionálními produkty 

ocenění převzali také stříbrné pamětní mince, 

pamětní list, knihu Létání na  Královédvor-

sku a  faksimile Rukopisu královédvorského, 

jehož 200. výročí objevení si v  letošním roce 

připomínáme. Zároveň se podepsali do Pamětní 

knihy města Dvůr Králové nad Labem.

Také v letošním roce zpestřil galavečer speciální 

host. Pozvání totiž přijal úspěšný královédvorský 

rodák, akrobatický pilot Martin Šonka, čerstvý 

vicemistr světa v letecké sérii Red Bull Air Race. 

A stejně jako vloni se ceremoniálu zúčastnil také 

další úspěšný královédvorský rodák, automobi-

lový jezdec Josef Král.

Laureáty Ceny města Dvůr Králové nad Labem 

nominovala jak veřejnost, tak také členové spor-

tovní a kulturní komise města. Rada města poté 

vybrala šest občanů a jednu společnost, jejichž 

ocenění schválili na  svém červnovém zasedání 

zastupitelé. 

Profi ly jednotlivých laureátů včetně fotogale-

rie z  akce najdete na  internetových stránkách 

města www.mudk.cz.

Miroslava Kameníková, foto: J. Skalický
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Město Dvůr Králové nad 
Labem se zapojilo do projektu 
Ukliďme Česko

Město Dvůr Králové nad Labem, odbor 

životního prostředí, se opět, tentokrát 

ve spolupráci se Základní školou a Praktic-

kou školou Dvůr Králové nad Labem, při-

pojilo na  konci září k  podzimní dobrovol-

nické akci „Ukliďme Česko“. Cílem akce byl 

úklid odpadků v parčíku u pošty, u vlečky 

za  bývalým areálem Tiby Zálabí, v  okolí 

vlakového nádraží, u  garáží na  Slovanech 

a  ve  Strži, u  loděnice a  dále podél Labe 

od mostu Jana Palacha až k lávce do Strže.  

Akce se zúčastnilo zhruba 40 dětí 

a  12 dospělých. Z  odpadu byly vytřiďo-

vány plasty, které byly předány k recyklaci. 

Žáci ZŠ a  PrŠ tímto přispěli ke  zkrášlení 

prostředí, ve  kterém žijí, a  zároveň se 

naučili odpady třídit a  za  odměnu pro 

ně ZOO Dvůr Králové připravila speciální 

program, díky kterému mohou nahléd-

nout i do zákulisí naší zoologické zahrady. 

A  v  neposlední řadě si užili krásné počasí 

a spoustu legrace.

Věříme, že tento úklid bude mít i výchovný 

efekt – děti, které stráví několik hodin úkli-

dem odpadků, je pravděpodobně nebu-

dou vyhazovat tam, kam nepatří. Tímto 

bych chtěla poprosit i vás ostatní, abyste se 

chovali tak, aby příští rok po vás nemusely 

uklízet vaše děti nebo děti vašich příbuz-

ných a známých.

Všem, kteří se na  akci jakýmkoliv způso-

bem podíleli, bych chtěla touto cestou 

moc poděkovat. 

Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí

Místo antuky bude na hřišti 
u ZŠ Strž umělý trávník 
Sportovci ze Dvora Králové nad Labem se 

mohou těšit na novou podobu venkovního 

hřiště u ZŠ Strž, které využívají nejen ško-

láci, ale také sportovní oddíly. Město totiž 

investuje téměř 1,2 mil. Kč včetně DPH 

do  celkové rekonstrukce. Stavební práce, 

které realizuje královédvorská společnost 

JUTA, a. s., již začaly a  potrvají do  konce 

listopadu.

„Současný antukový povrch bude nahra-

zen univerzálním umělým trávníkem, 

hřiště bude dále nově odvodněno a dojde 

také k výměně oplocení, které bylo v hava-

rijním stavu,“ říká vedoucí odboru rozvoje, 

investic a  správy majetku na Městském 

úřadě Dvůr Králové nad Labem Ctirad 

Pokorný.

(mik)

Návštěva partnerského města Piegaro v Itálii
Už po šestnácté se setkali zástupci partnerských 

měst Dvůr Králové nad Labem, Piegaro (Itálie) 

a Verneuil en Halatte (Francie), které organizuje 

občanské Sdružení pro spolupráci se zahraničím. 

Tentokrát se účastníci vydali do Itálie. Město Dvůr 

Králové nad Labem v Itálii reprezentoval také sta-

rosta města Jan Jarolím.

Po loňské návštěvě francouzkého Verneuil en 

Halatte čekala letos českou a francouzskou dele-

gaci dávka výtvarného umění v monumentál-

ním klášteře San Pietro v hlavním městě regionu 

Umbria Perugii, koncert „piegaského bigbandu“ 

Lo Smeraldo i možnost ochutnat pečené kaštany 

při příležitosti tamějšího kaštanového festivalu. 

Součástí programu byla i návštěva muzea skla, 

kde kromě práce italských sklářů byla k vidění 

výstava fotografi í České republiky za účasti jejich 

autora Franca Della Rosy. To vše za krásného 

počasí a pohostinnosti místních obyvatel.

I letos se diskutovalo o další podobě spolu-

práce a nápad na pozměnění pojetí partnerství 

se ponechal v původní podobě. Z francouz-

ské a české strany padlo několik návrhů na 

oživení spolupráce, a to zejména v oblasti hle-

dání nových možností komunikace (založení 

platformy na sociálních sítích) a hlavně mož-

nosti spolupráce zapojením místních školských 

zařízení, případně rodičů s dětmi.

Zástupci všech partnerských zemí rozhodně 

trvají na smysluplnosti konání takových akcí, 

ale v souvislosti se zhoršující se fi nanční situací 

se nabízí otázka, jak pojmout další ročníky. Pro-

zatím bylo rozhodnuto, že příští rok se setkáme 

na konci září ve Dvoře Králové nad Labem. Do té 

doby budou výbory pro partnerství hledat další 

možnosti spolupráce.

Ludmila Mádlová

členka Sdružení pro spolupráci se zahraničím

Město Dvůr Králové nad Labem navázalo part-

nerství s polskou Kamennou Horou a královédvor-

ský Hankův dům a  Centrum kultury v  Kamenné 

Hoře letos realizují česko-polský projekt Společně 

v  hudbě a  tradicích. V  duchu přeshraniční spo-

lupráce se 26. listopadu ponese také rozsvícení 

vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka.

Již na  jaře jsme měli možnost poznat veliko-

noční tradice v  Polsku, během letních měsíců  

se polské kapely představily v rámci Hudebního 

léta a nyní budeme mít možnost porovnat tra-

dice svátků vánočních. 

Kulturní program zahájí v  15:00 hod. společně 

starosta města Jan Jarolím a starosta Kamenné 

Hory Krzysztof Świątek, kteří slavnostně ukončí 

společný projekt. Poté vystoupí dětský pěvecký 

sbor Vítězňáček z  Vítězné a  polský folklorní 

soubor Olga. Od 16:30 hod. program zpříjemní 

Tomáš Kočko & Orchestra, který v  rámci svého 

adventního turné vystoupí s repertoárem z oce-

něného alba „Koleda“ a  s  novinkami z  aktuál-

ního úspěšného titulu „Velesu“, který se dočkal 

umístění v  první desítce prestižního žebříčku 

World Music Charts Europe. V 17:30 hod. bude 

slavnostně rozsvícen vánoční strom a příjemné 

nedělní odpoledne zakončí malý ohňostroj. 

Během odpoledne nebudou chybět ukázky 

řemesel a  vánočních dekorací, ochutnávky tra-

dičních pochutin. Novinkou bude Královédvor-

ský betlém vyrobený fi rmou Design studio Dvůr 

Králové nad Labem, autorkou předlohy je Táňa 

Ruprichová. 

Projekt Společně v hudbě a tradicích bude ukon-

čen také v Kamenné Hoře, a to v neděli 10. pro-

since v  areálu Muzea tkalcovství a  na  náměstí, 

kde  rovněž proběhne rozsvícení vánočního 

stromu spojené s vánočním trhem.

Bc. Petra Zivrová, odbor školství, kultury a sociálních věcí

Zuzana Čermáková, ředitelka Hankova domu, MKZ

Na rozsvícení vánočního stromu přijedou 
také zástupci z polské Kamenné Hory
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – září 2017

Druh zásahu září 2017 

BESIP přestupky  66

Dopravní nehoda  1

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 18

Veřejný pořádek (přestupek) 8

Součinnost s PČR, MěÚ,... 3

Občanské soužití (přestupek)  1

Majetek (přestupek) 7

Ztráty a nálezy  5 

Prevence (opatření a úkony) 7

Doručení písemnosti 5

Odchyt zvířete (opatření) 10

Celkem přestupků a trestných činů:  131 

 

Moderní  technologie:

BESIP – MKDS (předáno na ODP) 23

BESIP – úsekové měření rychlosti (předáno 

na ODP)  2 141

Pokuty v blokovém řízení:  61

Na místě nezaplacených bl. pokut: 7

Předáno Policii ČR:  3 

Předáno na správní odbor MěÚ:  2

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Dobrovolní hasiči v Žirči mají zázemí, které léta ve zbrojnici chybělo
Město Dvůr Králové nad Labem investovalo do pří-

stavby hasičské zbrojnice v Žirči. Tamní dobrovolní 

hasiči mají nyní k dispozici zcela novou klubovnu, 

kuchyňku a  také nezbytné sociální zařízení, které 

v původní části zbrojnice zcela chybělo.

V  rámci přístavby byla realizována i  nová pří-

pojka vody a řešeno celoroční vytápění objektu 

nutné pro zajištění provozuschopnosti hasič-

ského vozidla. Za  přístavbu město ze svého 

rozpočtu zaplatilo 1,2 mil. Kč bez DPH, stavební 

práce, které provedli pracovníci fi rmy Milan 

Palm ze Žirče, trvaly čtvrt roku.

„Děkujeme městu, že do přístavby investovalo. 

Rádi bychom okolí zbrojnice dál zlepšovali. 

Několik desítek let se sem totiž téměř neinves-

tovalo, nyní sbor funguje, takže je třeba nadšení 

hasičů využít,“ řekl Jan Pohl, velitel výjezdové 

jednotky SDH Žireč, a pokračoval: „Nejdůležitější 

investicí do  budoucna však je zvětšení garáže 

a vrat, abychom měli kde parkovat hasičské auto 

zapůjčené od HZS Královéhradeckého kraje.“

Přístavbou zbrojnice se významně zlepšily pod-

mínky pro činnost SDH Žireč. „Ještě jsme nechy-

běli na žádném výjezdu. Stále se do sboru hlásí 

noví členové, zvládáme absolvovat veškerá ško-

lení včetně specializovaných. Chceme tak chod 

sboru a jednotky udržet v nastaveném tempu,“ 

podotkl Jan Pohl. V  současné době má výjez-

dová jednotka SDH Žireč 14 členů, další dva by 

měli přibýt letos v listopadu. V Žirči dále působí 

i družstvo žen a dětí.

„Zázemí pro výjezdovou jednotku je skvělé. 

Za  poslední rok udělali žirečští hasiči velký kus 

práce. Poděkování tak patří jak jim, tak městu 

v čele se starostou,“ uvedl Zdeněk Šedivka, veli-

tel požární stanice ve Dvoře Králové nad Labem.

„Jsem rád, že se přístavbu zbrojnice podařilo 

v letošním roce realizovat. Těší mě, že jsou v Žirči 

lidé, kteří mají o  činnost hasičů zájem, a  že se 

nám tento zájem podařilo podchytit a  podpo-

řit,“ dodal starosta Jan Jarolím.

SDH Dvůr Králové n. L. – Žireč působí od  čer-

vence 2016 jako výjezdová jednotka města 

kategorie JPO V  s  působností na  území obce, 

zřizovací listinu schválilo zastupitelstvo.

Miroslava Kameníková

Nadále pokračuje podpora domácího kompostování
Stále pokračuje možnost pronajmout si od města 

Dvůr Králové nad Labem za dotovanou cenu dře-

věný kompostér. Pokud máte zájem, odevzdejte 

prosím vyplněný kupon na podatelnu měst-

ského úřadu, odbor životního prostředí nebo na 

městské informační centrum. Kupon lze vypl-

nit i elektronicky na www.mudk.cz a odeslat na 

e-mailovou adresu: sirkova.eva@mudk.cz.

Pokud jste si kompostér objednávali, dostavte se 

v pondělí 6. nebo 13. listopadu (8:00–11:00 

hod. a 13:00–16:00 hod.) nebo ve středu 22. lis-

topadu 2017 (10:00–13:00 hod. a 14:00–16:30 

hod.) na odbor životního prostředí (náměstí

T. G. Masaryka 59, č. dveří 14) k podpisu nájemní 

smlouvy. S sebou přineste občanský průkaz 

a parcelní číslo pozemku, na kterém bude 

kompostér umístěn. Pokud vám uvedené ter-

míny nevyhovují, lze domluvit jiné buď na tel.: 

499 318 289, nebo na: sirkova.eva@mudk.cz.

Nájemné činí 179 Kč za kompostér o objemu

1 000 l a 199 Kč za kompostér o objemu 2 000 l. 

Jedná se o jednorázové nájemné, nájemní 

smlouva se uzavírá na 5 let. Poté přejde domovní 

kompostér do vlastnictví nájemce za symbolic-

kou 1 Kč. Termín dodání: do 30. dubna 2018.

Projekt je realizován s podporou dotace získané 

od Královéhradeckého kraje.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Město Dvůr Králové nad Labem podporuje 
výstavbu operačních sálů nad laboratořemi
Město Dvůr Králové nad Labem i  nadále stojí 

za  Městskou nemocnicí, a. s., Dvůr Králové nad 

Labem a  podporuje výstavbu operačních sálů 

v podlaží nad nově zbudovanými laboratořemi.

„V žádném případě nechceme, aby došlo k ome-

zení poskytovaných služeb, které podle mého 

názoru hrozí, pokud dojde k  rekonstrukci stá-

vajících operačních sálů. Jednoznačným argu-

mentem proti tomuto řešení je fi nanční ztráta 

ve výši 68 mil. Kč, kterou vyčíslilo vedení Městské 

nemocnice, a. s., v  případě uzavření stávajících 

operačních sálů, pokud by jejich rekonstrukce 

trvala 9 měsíců. Navíc by rekonstrukce součas-

ných operačních sálů mohla znamenat řadu 

komplikací od  utlumení provozu nemocnice až 

k  odchodu zaměstnanců, kteří by neměli kde 

pracovat. K argumentům pro výstavbu nad labo-

ratořemi patří platné stavební povolení, o  které 

zažádal Královéhradecký kraj ještě před zadáním 

studie možnosti rekonstrukce stávajících sálů,“ 

říká Jan Jarolím, starosta města Dvůr Králové 

nad Labem, a  pokračuje: „Proto znovu apeluji 

na  krajské zastupitele, kteří by měli o  dostavbě 

operačních sálů jednat snad na  říjnovém zase-

dání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, aby 

zvážili všechna pro a proti, aby jediným kritériem 

pro jejich rozhodování nebyla fi nanční stránka, 

ale aby jednali s ohledem na budoucnost nemoc-

nice, personál a především na pacienty.“

Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad 

Labem je součástí Zdravotnického holdingu 

Královéhradeckého kraje. V  současné době 

poskytuje péči na  následujících odděleních: 

interní, chirurgie, klinická biochemie a hemato-

logie, urologie, následná péče, radiodiagnostika 

a gastroenterologie. V případě urologie se jedná 

o péči ve spádové oblasti pro 135 tisíc obyvatel, 

u  oborů interny a  chirurgie pro zhruba 35 tisíc 

obyvatel. V  roce 2016 lékaři v  Městské nemoc-

nici, a. s., Dvůr Králové nad Labem provedli 

zhruba 1 200 chirurgických operací, 150 operací 

urologických a 1 200 operací endoskopických.

V  roce 2016 a  2017 došlo v  areálu nemocnice 

k  výstavbě nových biochemických laboratoří. 

Projekt se podařilo realizovat za  významné 

pomoci a  fi nančního přispění senátora Jiřího 

Hlavatého, jehož společnost JUTA přispěla část-

kou 10 mil. Kč, dalších 25 mil. Kč zaplatil Králové-

hradecký kraj. Již během stavebních prací byly 

vynaloženy fi nanční prostředky v  řádu milionů 

korun právě na  přípravu výstavby operačních 

sálů na střeše nových laboratoří.

Miroslava Kameníková
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Technické služby informují
Středisko zeleně v průběhu září provedlo spolu 

s  arboristy ošetření vybraných stromů v  lokali-

tách ZŠ 5. května, MŠ Drtinova, Jaroslava Biliny, 

Macharova, Verdek, Máchova a  F. L. Věka. Pra-

covníci technických služeb ošetřili mladé stromy 

v  lokalitách Spojených národů, parkoviště 

u koupaliště a u autobusového nádraží.

V Žirči na návsi zajistili terénní úpravy a založení 

trávníku na celé ploše.

Pracovníci údržby komunikací spravovali 

výtluky technologií Patchmatic v  různých loka-

litách a spravovali dešťové vpusti.

Na koupališti v září proběhly závody Attitude.

V  sobotu 16. září proběhla na  zimním stadi-

onu „zatěžkávací“ zkouška na  první mistrovské 

utkání ve  II. hokejové lize s  Trutnovem, která 

dopadla na výbornou.

Dne 23. září se na letním stadionu  uskutečnilo  

mistrovství České republiky hasičů v  soutěži 

družstev CTIF. 

Pracovní místo strojník/plavčík
Technické služby nabízejí pracovní místo: pra-

covník na městských sportovištích – strojník 

a plavčík. K nápni práce patří obsluha strojovny 

ledové plochy, údržba zimního a  letního stadi-

onu a práce plavčíka, obsluha strojovny bazénu 

a  údržba koupaliště. Plavčické zkoušky hradí 

organizace. Nástupní plat: 

20.000 Kč. Kontakt a  bližší 

informace poskytne 

vedoucí sportovišť Zbyněk 

Wolf, tel.: 605 233 245.

Více o činnosti TSm najdete na www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

MěVaK informuje odběratele

Opravy poruch

1. 9.: porucha kanalizace, Macharova ulice;

2. 9.: porucha vodovodu, Žireč;

5. 9.: porucha vodovodu, Žireč;

8. 9.: porucha hydrantu, Heydukova ulice;

11. 9.: porucha přivaděče, Žireč;

12. 9.: porucha vodovodu (zásobní), Žireč;

15. 9.: porucha vodovodu, Žireč;

18. 9.: porucha vodovodu, ulice Erbenova;

19. 9.: porucha vodovodu, ulice Na 

Vyhlídce;

19. 9.: porucha vodovodu (hydrant),  Hra-

decká ulice;

20. 9.: porucha vodovodu, Žireč;

25. 9.: porucha vodovodu, ulice 5. května;

25. 9.: porucha vodovodu, Slunečná ulice;

28. 9.: porucha vodovodu, Žireč.

Stavebně-výrobní činnost: 
• kanalizace, ulice Pod Zoo;

• úseková výměna navrtacích pasů a ven-

tilů, Heydukova ulice;

• výměna vodovodního přemostění – 

most Jana Palacha.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

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

Více informací včetně aktuálních odstávek 

najdete na stránkách mevakdknl.cz.

Uzavírka cesty u loděnice na 
Slovanech
Městské vodovody a kanalizace informují 

občany, že do 10. listopadu 2017 bude uza-

vřena účelová komunikace na Slovanech 

od objektu loděnice směrem k zahrádkám 

proti směru toku Labe až k objektu vodo-

vodního přemostění. Důvodem je sanace 

kanalizačního sběrače DN600-1000. Děku-

jeme za pochopení.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

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

Upozornění na ohňostroj
V neděli 26. listopadu 2017 pořádá Hankův 

dům, městské kulturní zařízení, ve spolu-

práci s městem Dvůr Králové nad Labem 

slavnostní rozsvícení vánočního stromu na 

náměstí T. G. Masaryka. Při této příležitosti 

bude stejně jako v předcházejících letech 

v podvečerních hodinách odpálen z pro-

storu za budovou městského úřadu malý 

ohňostroj.

Žádáme vlastníky nemovitostí ležících bez-

prostředně v místě odpalu ohňostroje, aby 

z důvodů zamezení vzniku škod na majetku 

uzavřeli u svých nemovitostí střešní vikýře 

a aby dále věnovali pozornost opatřením, 

která pomohou zamezit ohrožení majetku 

způsobenému možným dopadem zbytků 

z pyrotechnických výrobků v dotčeném 

prostoru.

Při odpalování ohňostroje vzniká také hla-

sitý zvukový efekt, který některá zvířata 

(zejména psi) obtížně snášejí. Děkujeme za 

spolupráci a za pochopení.

(red) 

Doprava se na most Jana 
Palacha vrátí v prosinci
V současné době probíhají ve městě 

důležité investiční akce včetně 

rekonstrukce mostu Jana Palacha 

a oprava komunikace v Heydukově 

a Jaroměřské ulici.

Rekonstrukce mostu Jana 
Palacha
Stavební práce realizuje společ-

nost EUROVIA CS, a. s. Vysou-

těžená cena je 7,6 mil. Kč včetně 

DPH. Královéhradecký kraj přispěl 

dotací ve výši 5 mil. Kč.

Původně měly být stavební 

práce hotové na  konci října. Tento termín však 

bude prodloužen a  most Jana Palacha bude 

pro dopravu otevřen 11. prosince. Důvodem 

je přeložka některých inženýrských sítí, které 

nebyly ve  vlastnictví města a  k  jejich přeložení 

zpět na  most došlo až koncem října. Jelikož 

na  tyto práce navazuje další stavební činnost, 

jako je vybudování železobetonových zdí, osa-

zení zábradlí, položení asfaltového krytu a další, 

nebylo možné původně naplánovaný termín 

prací dodržet. 

Řidiči tak nadále musejí využívat pro přejezd 

z  jedné strany řeky Labe na  druhou most Jana 

Opletala na  Denisově náměstí a  v  platnosti 

zůstávají stávající výlukové jízdní řády autobu-

sové dopravy.

Oprava Heydukovy a Jaroměřské ulice
K  prodloužení termínu dokončení prací dojde 

také u opravy komunikace v ulicích Heydukova 

a  Jaroměřská. Zhotovitel, společnost ALPINE 

Bau CZ, a. s., Valašské Meziříčí, požádal o  pro-

dloužení termínu uzavírky komunikace do

12. listopadu. Po otevření silnice budou v Hey-

dukově a Jaroměřské ulici probíhat dokončovací 

práce s lokálním omezením pro dopravu. 

Objízdná trasa do Žirče během uzavírky Heydu-

kovy a  Jaroměřské ulice i  nadále povede přes 

Zboží, platí také stávající výlukové jízdní řády 

autobusové dopravy.

Společnost ALPINE Bau CZ, a. s., zároveň 

požádala také o opětovné uzavření mostu v Žirči 

v termínu 13.–19. listopadu, kde je třeba dokon-

čit hydroizolace mostu. 

Stavební akci realizuje Královéhradecký kraj, 

město Dvůr Králové nad Labem je spoluinves-

torem a  fi nancuje stavbu a  opravu chodníků, 

cyklostezku, přestavbu autobusových zastávek, 

rekonstrukci a vybudování veřejného osvětlení, 

prodloužení kanalizační stoky, sadové úpravy 

a  další. Společnost Juta, a. s., uhradí stavbu 

odbočovacích a přípojných pruhů ke svému are-

álu Na Borkách.

„Velmi mě mrzí komplikace s dokončením obou 

staveb. Jsem si vědom toho, že je tato situace 

nepříjemná a  dotýká se všech občanů města. 

Děkuji všem za dosavadní trpělivost a doufám, 

že žádné další komplikace již nenastanou,“ uvedl 

starosta města Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková, foto: J. Skalický
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První sezona IC na přehradě 
Les Království
Informační centrum ve  Štěrbově vile 

na přehradě Les Království, které provozo-

valo město Dvůr Králové nad Labem, má 

za  sebou první sezonu. Na  tomto pohád-

kovém místě od června do září pracovnice 

poskytovaly informace týkající se nejen 

přehrady, ale i  města a  zoo. Nechyběl 

zde ani prodej upomínkových předmětů. 

Největší zájem měli turisté o  turistické 

vizitky, nálepky, známky, zvonečky, hrnky, 

ale i  pohledy. Příští rok nabídku rozšíříme 

o  medaile, trubičky a  další předměty, 

po kterých se letos návštěvníci ptali. 

Do  informačního centra zavítalo v  červnu 

700 lidí, v  červenci přes 2  000 návštěv-

níků, v srpnu přes 1 700 turistů a v září jich 

bylo téměř 600. Nejvyšší návštěvnost byla 

o víkendech. Velkou roli však hrálo i počasí.

V  informačním centru se celé léto pro-

dávaly vstupenky na  koncerty konané 

přímo před Štěrbovou vilou. Kdo navští-

vil přehradu, byl na  koncertu či v  „íčku“, 

určitě ocenil to nezapomenutelné místo, 

do kterého se bude rád vracet. A proto i my 

se do  prostor Štěrbovy vily v  červnu roku 

2018 opět vrátíme.

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem

Skončila regionální turistická 
hra Královédvorsko
Téměř rok a půl měli turisté možnost zapo-

jit se do  unikátní regionální turistické hry 

Královédvorsko, která vznikla jako projekt 

komise cestovního ruchu. Na  hře spolu-

pracovalo město Dvůr Králové nad Labem 

se ZOO Dvůr Králové, Revitalizací Kuks,

o. p.  s., MAS Královédvorsko a  dalšími, 

jejichž zástupci jsou členy komise.

Cílem bylo oživit cestovní ruch a  přilákat 

do  našeho regionu více turistů, kteří by 

měli možnost poznat Královédvorsko ať už 

během jednodenního výletu nebo dlouho-

dobějších pobytů. Zároveň bylo záměrem 

podpořit místní podnikatele. Herní brožura 

sloužila jako praktický průvodce po Dvoře 

Králové nad Labem i okolí, turista si mohl 

vybrat i  služby místních podniků od  stra-

vování, přes ubytování až po  exkurze 

ve  výrobnách. To vše díky 31 podnika-

telům, kteří se do  hry zapojili a  umožnili 

turistům sbírat potřebné známky za dobrý 

oběd, exkurzi, nákup či přenocování. Vzhle-

dem k tomu, že hra trvala dvě sezony, moti-

vovala turisty k návratu do regionu.

Dne 17. září 2017 hra skončila. Do soutěže 

o drobné ceny se zapojilo 371 hráčů, kteří 

v  informačním centru získali např. cyklo-

lahve, plyšového lva, batoh nebo hrnek 

s logem města. O hlavní ceny hrálo 83 sou-

těžících. Vylosovaní výherci se mohou těšit 

na pobyty v zoo, v Hospitalu Kuks, v Hotelu 

pod Zvičinou, v Tadeášových domcích, na 

sadu luxusního ložního prádla a  na  vstu-

penky do Městského muzea ve Dvoře Krá-

lové nad Labem a  do  ZOO Dvůr Králové. 

Jména výherců najdete na  www.mudk.cz 

a www.dvurkralove.cz

Všem, kteří se na  hře podíleli, děkujeme 

a těšíme se na další spolupráci.

Bc. Milena Rejlová, DiS.

manažerka propagace a cestovního ruchu

Začal 3. ročník studentského zastupitelstva, 
starostou je opět Ondřej Vaněk z gymnázia 
Ve  čtvrtek 5. října 2017 se uskutečnilo úvodní 

setkání třetího ročníku studentského zastupi-

telstva, projektu, který se ve  Dvoře Králové nad 

Labem koná v rámci Měst vzdělávání. 

Studentského zastupitelstva se i  v  letošním 

školním roce účastní zástupci všech základních 

a  středních škol ve  městě včetně žáků Základní 

školy a Praktické školy Dvůr Králové nad Labem. 

Staronovým starostou se stal Ondřej Vaněk (gym-

názium), místostarosty jsou Lukáš Rejl a Michaela 

Bezkočková (oba ZŠ Schulzovy sady). „Minimálně 

polovina žáků, kteří se projektu účastní, je již 

zkušenými studentskými zastupiteli. Na  úvodní 

schůzce jsme tak kromě voleb diskutovali o téma-

tech, kterým by se mohli v letošním školním roce 

studentští zastupitelé věnovat. Ti se shodli pře-

devším na tom, že je třeba činnost studentského 

zastupitelstva na  jednotlivých školách propago-

vat, aby i jejich spolužáci měli chuť se na jednot-

livých projektech podílet,“ uvedla místostarostka 

města Alexandra Jiřičková.

Studentští zastupitelé se budou scházet každý 

první čtvrtek v  měsíci, nejbližší zasedání se 

uskuteční 2. listopadu 2017.

Miroslava Kameníková

Během Dne seniorů město ocenilo
Jitku Šmelhausovou a Miloslava Tykala
Město Dvůr Králové nad Labem 

ve spolupráci s městským kulturním 

zařízením Hankův dům uspořádalo 

již poosmé Den seniorů. Akce při-

pomíná Mezinárodní den seniorů, 

který se slaví 1. října. 

Program oblíbené společenské 

akce přilákal desítky seniorů, kteří 

zcela zaplnili sál Hankova domu. 

Ještě před hudebním vystoupe-

ním dechové kapely Hašlerka 

převzali z  rukou místostarostky 

Alexandry Jiřičkové a  vedoucí 

odboru školství, kultury a  sociálních věcí Kate-

řiny Pištorové poděkování za  dlouholeté půso-

bení v místním Svazu postižených civilizačními 

chorobami Jitka Šmelhausová a  Miloslav Tykal. 

Lenka Prajzlerová, členka dobrovolnického 

sdružení Královédvorská Arnika, také převzala 

ocenění Královéhradeckého kraje za  přínos 

v sociálních službách. 

Město Dvůr Králové nad Labem podporuje pro-

fesionální sociální služby a  dobrovolné spolky, 

které svou činností pomáhají seniorům aktivně 

a  smysluplně naplňovat jejich život. S  jejich 

nabídkou se mohli návštěvníci seznámit ve foyer 

Hankova domu. Nechyběly tak prezentace Pečo-

vatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, 

Farní charity Dvůr Králové nad Labem, Diakonie 

ČCE Dvůr Králové nad Labem, královédvorského 

Domova důchodců, společnosti Misericordia, 

Královédvorské Arniky, Domova sv. Josefa v Žirči 

apod. Zájemci si také mohli nechat změřit cukr 

v krvi nebo tlak. 

Miroslava Kameníková

Ve  dnech 5.–6. října 2017 se uskutečnil 9. roč-

ník kongresu Asociace poskytovatelů sociál-

ních služeb ČR v  Táboře, kterého se účastnily 

ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Krá-

lové nad Labem Mgr. Marcela Hauke a vedoucí 

odboru školství, kultury a  sociálních věcí MěÚ 

Dvůr Králové nad Labem Bc.  Kateřina Pišto-

rová. Mimo odborných seminářů se zde usku-

tečnil také křest knihy Když do  života vstoupí 

demence aneb Praktický průvodce péčí 

o osoby s demencí nejen v domácím prostředí, 

jejíž autorkou je Mgr.  Marcela Hauke a  kolek-

tiv odborníků. Do  knihy, svými zkušenostmi 

z oblasti sociální práce, přispěly sociální terénní 

pracovnice MěÚ Dvůr Králové nad Labem.

S ohledem na prodlužování doby dožití člověka 

přibývá osob s  demencí, jak v  domácím pro-

středí, tak v zařízeních sociálních služeb. Osoby 

s  demencí však potřebují zcela odlišný přístup 

než běžný senior závislý na  péči druhé osoby. 

Pracovníci terénních i pobytových služeb potře-

bují znalosti a nové dovednosti, které jim umožní 

přistupovat ke klientovi a komunikovat s ním. Při 

odborném přístupu k osobám s demencí se daří 

těmto osobám prodloužit nejenom soběstač-

nost, ale i odpovídající kvalitu života. 

Potřebné ucelené informace nabízí uvedená 

kniha, která je srozumitelná, obsáhlá, zajímává. 

Velmi kladně je hodnocena odborníky, pracov-

níky, kteří o osoby s demencí pečují v zařízeních, 

ale i  rodinnými pečujícími v  domácnostech. 

Určitě stojí za přečtení.  

Bc. Kateřina Pištorová, Mgr. Marcela Hauke

Foto: Mgr. Jindřich Hauke

Křest knihy Když do života vstoupí demence 
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Turistů je víc, čí je to zásluha?
Se zájmem jsem si přečetl zářijové Noviny králo-

védvorské radnice a narazil na článek „Turistů je 

víc. A Dvorem už jen neprojíždějí“.

Je určitě skvělé, že počet turistů v našem městě 

stoupá, stejně tak je dobře, že postupně vznikají 

nové propagační materiály a rozvíjí se i další pre-

zentace města. Zarazilo mě však hodnocení této 

situace od autorky článku Veroniky Tomkové. Je 

škoda, že se v textu neobjevila konkrétní čísla, ze 

kterých hodnocení vycházelo. 

Já jsem si data Českého statistického úřadu 

našel (viz tabulka). Čtenář si podle nich může 

udělat svůj vlastní názor, jak to s turisty v našem 

regionu opravdu je.

Z údajů je jednoznačně patrné, že skutečnost je 

jiná, než jak ji kolegyně zastupitelka popisuje. 

1. Turisté u nás déle nezůstávají. Průměrný počet 

přenocování je 1,8 (počet nocí) a poslední roky 

se nemění.

2. Z  hodnocených 5 let byl největší meziroční 

růst počtu hostů v  roce 2014 (5 356, 28%), 

tedy v době, kdy vrcholila 4letá práce předcho-

zího vedení radnice. Následující roky už je růst 

pozvolný a jeho tempo se snižuje (2015 – 4 186, 

17 %, 2016 – 2 017, 7 %). 

Samozřejmě mi je jasné, že vedení města, ať už 

jakékoliv, má na  tuto skutečnost jen minimální 

vliv. Není to tedy výsledek „dobré“ práce sou-

časného vedení města a  jejich „vážně“ míněné 

podpoře cestovního ruchu. Růst počtu hostů 

a přenocování je zkrátka celorepublikový trend. 

Roste ekonomika, snižuje se nezaměstnanost 

a lidé tak více cestují. Navíc v posledních letech 

roste obava lidí cestovat do zahraniční, a dávají 

tak přednost cestování po naší republice. Z toho 

vyplývá i  více ubytovaných hostů a  počet 

přenocování.

Věřím, že toho naše město i celé Královédvorsko 

dokáže využít. Potenciál k  dalšímu rozvoji ces-

tovního ruchu u nás určitě je. 

Mgr. Dušan Kubica

zastupitel (ČSSD)

Ó, my se máme
Takto nějak si my starší pamatujeme věty ze Sla-

bikáře „Táta má maso…“. A tak, když se konečně 

podařilo získat prostředky z krajského rozpočtu 

na opravu silnic a chodníků, no zkrátka komuni-

kací, moje srdce i srdce většiny Královédvoráků 

zaplesalo. Konečně! Ale takové nepromyšlené 

plánování uzavírek ve městě a v celém okolí 

Dvora mi tedy, vážení úředníci, vyráží dech. Loň-

ská oprava nábřeží. Našly by se ve městě horší 

komunikace, ale dobrá. Je to páteřní silnice. 

Doufali jsme, že zároveň s ní proběhne i oprava 

mostu J. Palacha. Celé léto ucpaný průtah měs-

tem, ale na most nedošlo! Navíc se silnice zúžila 

o pár desítek centimetrů a pruh pro cyklisty 

ještě ubral další metřík a kus. Mysleli projek-

tanti tohoto díla na obyvatele obecních domů, 

většinou seniory, kteří tu bydlí? Kde zastaví oni, 

nebo jejich příbuzní, když přijedou s nákupem, 

prádlem, případně k lékaři? Hrozí jim sankce od 

MěP, protože na cyklostezce se zkrátka autem 

nezastavuje. 

Letos to jede nanovo. Most J. Palacha, Heydu-

kovka, most v Žirči, Lipnice (ta byla super rychle) 

a další uzavírky v okolí. Jen tak na okraj, když už 

musí Žirečáci domů přes Zboží a pak propoj-

kou domů, kdo ze zodpovědných úředníků si 

tuto cestu projel v noci? Žádné patníky vyme-

zující silnici, žádná krajnice a o kvalitě vozovky 

raději nepíšu. Léto skončilo, zato kolony od rána 

do večera Legionářskou ulicí nikoli. Ale co mě 

vyburcovalo napsat tento článek, jsou chodníky. 

Kdyby se opravovaly ty, na kterých riskujete 

přinejmenším výron kotníku, ale světe div se! 

U nás renovujeme ty nové. Přijde mi, že naše 

město zachvátila chodníková mafi e. Nová zám-

kovka pryč a rychlá výměna. Všechna čest, toto 

jde opravdu rychle. Na můj dotaz, „proč se mění 

nový chodník v ul. 28. října?“„Cyklostezky musí 

mít asfaltový povrch.“ Že by EU? Když pojedete 

na kole nejenom u nás, ale i v okolních státech 

Evropy, pojedete na cyklostezkách všech mož-

ných povrchů. Nepřijde vám, že jsme papežštější 

než papež? A kolik za tyto prostředky mohlo být 

opraveno dalších komunikací, které to potřebují 

daleko více.

Libuše Vonková

Již 4. rokem se MO ČSSD ve Dvoře Králové nad 

Labem zapojuje do  celostátní akce „Ukliďme 

Česko“. Tentokrát se v  sobotu 7. října sešel 

rekordní počet 12 dospělých rukou a  6 dět-

ských. Společně jsme prošli ulice Vorlešská 

a Spojených národů a nasbírali 6 pytlů odpadu. 

Jejich odvoz a likvidaci zajistily technické služby 

města. Na jaře budeme pokračovat zase, můžete 

se přidat také.

Mgr. Dušan Kubica

zastupitel (ČSSD)

Ukliďme Česko

Se začátkem nového cvičebního roku mají soko-

lové napilno. Hned v  září byl zahájen nácvik 

na XVI. všesokolský slet. 

Tuto největší událost Sokola provází mnoho 

doprovodných akcí. Jako první to byla Noc soko-

loven, při které cvičenci prožili krásný večer plný 

her a soutěží a také promítání fi lmu z předcho-

zího sletu. Na závěr to byla noc prožitá v soko-

lovně v sokolském kruhu. Následoval seminář 

sportovní gymnastiky pod vedením meziná-

rodního rozhodčího sportovní gymnastiky 

PhDr. Libora Drábka.

V dalším týdnu se konala celostátní akce – Sle-

tová štafeta, při které sletová poselství putovala 

ze sokolských žup do ústředí Sokola, do Tyršova 

domu v Praze. K naší velké radosti přišlo na šede-

sát zájemců o  účast, nejmladším běžcům, Voj-

tovi Krejčímu a Daníku Voborníkovi, bylo teprve 

5 let, nejstarším běžcem se stal pětaosmdesáti-

letý Jiří Vítězník.

Sletovou štafetu zahájily fanfáry ze Sukova 

pochodu „V nový život“, poté bylo přečteno sle-

tové poselství. Štafetu rozběhly sestry Karešovy, 

autorky sletové skladby Siluety. Ty předaly šta-

fetový kolík nejstaršímu běžci Jiřímu Vítězníkovi, 

jenž symbolicky předal kolík nejmladší sokolské 

generaci. První úsek trasy nesli běžci, kteří pře-

dali štafetu cyklistům. Štafeta putovala do Žirče, 

odtud do Kuksu a dále do Jaroměře, kde Králo-

védvorští předali štafetový kolík členům dalších 

jednot.

Velmi vydařenou akcí byla vzpomínka 

na  Památný den Sokola, kterým si sokolové 

po celé republice připomněli oběti, které přinesl 

Sokol naší svobodě.

V letošním roce se u pomníku sešlo obdivuhodné 

množství dětí a dospělých. Nejprve jsme zapá-

lili svíčky u  pomníku sokolů, kteří zahynuli za 

2. světové války. Vzdělavatelka Sokola Pavlína 

Špatenková připomněla boj sokolů za  vlast 

a  národní identitu ve  více než stopadesátileté 

historii sokolské organizace. Na  závěr pietního 

aktu zazněla česká národní hymna. Poté pokra-

čoval průvod více než 120 sokolů a  jejich příz-

nivců k  Labi, kde vypustili 120 lodiček se svě-

týlky, která symbolizovala krásné sokolské duše, 

jež položily život za vlast. Světýlka plula po Labi 

pro vzpomínku dospělých i pro radost dětí.

Sokolský večer se vydařil. Nejstaršími účastníky 

byli třiadevadesátiletý Luděk Kleander a opět Jiří 

Vítězník, kteří mnohé sokoly, na něž jsme vzpo-

mínali, znali osobně.

Poděkování patří všem účastníkům, ale také 

pomocníkům, kteří vyráběli světýlka, pomá-

hali s jejich zapalováním, transportem lodiček, 

fotografováním i  fi lmováním, nebo se starali 

o nejmenší sokolíky.

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Sportovně společenské aktivity královédvorského Sokola
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SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

TENIS, VOLEJBAL, NOHEJBAL

Po – Pá: 6–13 h. – 150 Kč, 13–22 h. – 220Kč/hod.

sobota – neděle: 200 Kč/hod.

Objednávky haly – tel. 605 388 122

PRONÁJMY PROSTOR

VÝROBNÍCH, SKLADOVÝCH – 350 Kč/m2/rok

KANCELÁŘSKÝCH – 550 Kč/m2/rok

Objednávky pronájmů – tel. 603 703 001

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

NOVĚ PRODEJ:

UHLÍ, BRIKET, PELET, PÍSKU, ŠTĚRKU, KAMENIVA

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

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

www.slovany.cz

Prodám dřevěné brikety na topení,

cena 4 Kč/kg, balení po 25 kg za 110 Kč vč. pytle.

Tel. 499 396 489.

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

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

Přijmeme servírku, pracovní doba út-ne

16-22 hod. Klub U Námořníka. Tel.: 605 823 607,

604 170 084.

Pravidla inzerce v Novinách královédvorské radnice včetně ceníku 

jsou ke stažení na www.mudk.cz v sekci Radnice/ Noviny radnice

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

Máte zájem 

inzerovat 

v Novinách 

královédvorské 

radnice?

Kontaktujte 

nás na tel.: 

499 318 258, 

e-mail:

noviny@mudk.cz

Přivýdělek z domu. www.primavydelek.cz
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V září 2017 se narodilo v našem městě 7 občánků – 5 chlapců a 2 děvčata. 

Na základě písemného souhlasu rodičů uveřejňujeme také narození Teo-

dora Hulíka, který se narodil 13. září 2017 ve Dvoře Králové nad Labem.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V září zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 19 lidí, z toho bylo 10 králo-

védvorských občanů, 3 muži a 7 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

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

David Mlázovský a Jana Šimůnková   – 8. 9. 2017

Pavel Radmil a Petra Šefl ová    – 8. 9. 2017

Michal Hurta a Lucie Marečková    – 16. 9. 2017

David Vrla a Lucie Labudová    – 16. 9. 2017

Petr Mikeš a Denisa Chrpová    – 23. 9. 2017

Michal Baše a Petra Jarolímková    – 30. 9. 2017

Miroslav Lazárek a Martina Petrásková   – 30. 9. 2017

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Jiří Voňka a Zuzana Voňková    – 15. 9. 2019

Tomáš Brož a Zuzana Rania Hrušková   – 15. 9. 2017

Pavel Košťál a Veronika Bartoňová   – 23. 9. 2017

Luděk Rosulek a Jana Kostolanská   – 29. 9. 2017

Štěpán Vláčil a Iva Kloudová    – 29. 9. 2017

V obci Kohoutov uzavřeli manželství tito snoubenci:

Jakub Hořava a Tamara Rousková   –  9. 9.2017

Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích 

v září 20 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 3 manželské 

páry stříbrnou svatbu a 1 pár svatbu zlatou.

Ing. Eva Hrušková, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování za obnovu křížku
Už 32 let bydlí naše rodina ve Smetanově ulici ve Dvoře Králové nad Labem. 

Před naším domem stojí kamenný křížek (boží muka) obehnaný železným 

plůtkem. I když byl už značně omšelý, stále jsme se o něj starali, občas zapá-

lili svíčku a přidali kytičku. Jaké bylo naše překvapení, když jsme jednoho 

dne v  polovině srpna přišli domů a  plůtek a  později i  křížek zmizely. Vše 

jsme nahlásili na policii v domnění, že se jedná o vandalismus. Nahlášení 

bylo prošetřeno a zjištěno, že se boží muka budou restaurovat a plůtek pro-

jde opravou. To vše během podzimu. Ani jsme se nenadáli a křížek je zpět. 

Byl zrestaurován, do výklenku přidaná panenka Marie a opravený plůtek. 

Vše bylo krásně a  hlavně rychle provedeno kameníkem panem Brožem. 

Děkujeme, že zase můžeme z  okna vidět něco moc pěkného. Děkujeme 

i městu, které opravu zprostředkovalo a zaplatilo.

Manželé Lenka a Luděk Šulcovi

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo 4. října slavnostně přivítáno 6 novorozených občánků našeho města.

Zleva: Matilda Rita Jeřábková, Daniel Šturma, Jaroslav Dostál a Zuzana Haňáčková. Zleva:  Filip Horáček a Viktor Šimůnek.

Dobrovolnický spolek Arnika „léčí“ 
v Domově sv. Josefa už 15 let 
V těchto měsících si spolu s Královédvorskou Arni-

kou připomínáme 15 let od  jejího vzniku. Toto 

sdružení, které čítá přes 30 nadšenců z řad studentů 

až po členy důchodového věku, zaměstnává Domov 

sv. Josefa v  Žirči nejvíce, i  když jeho působnost 

ve  Dvoře Králové nad Labem je daleko širší. Říkají o  sobě, že jsou obyčej-

nými lidmi, kteří dělají neobyčejné věci. A mají pravdu! Komu by se chtělo 

soustavně opouštět rodinné zázemí a svůj čas věnovat nezištně a vytrvale 

ve prospěch našich nemocných? Patnáct let je obdivuhodná doba. Dneska 

už nikdo nespočítá, kolik Arnika věnovala času našim vozíčkářům, na kolika 

akcích jsme ji mohli s našimi klienty vidět a o kolik krásných zážitků je tak 

obohatila, kolik samoty zaplašila, kolik studených srdcí zahřála. Z vlastních 

kulturních a zábavných programů Arniky nesmíme zapomenout na tradiční 

vítání čtvera ročních období, kdy ještě i z vlastních zdrojů připraví pro klienty 

občerstvení. Stejně tak naše klienty zve dvakrát za sezonu na koňské závody, 

kde opět nechybí kromě příjemného prostředí i  něco dobrého. Nenahra-

ditelná je její pomoc v  tvořivé dílně, kde jsou dobrovolníci nápomocni při 

výrobě dárkových předmětů, zejména oblíbených košíčků z pedigu. 

Chtěli bychom naší milé Královédvorské Arnice, bez které si to v Domově 

sv. Josefa neumíme představit, k jejím narozeninám, pomyslnému občan-

skému průkazu a patnácti svíčkám na dortu, popřát a poděkovat jí. Podě-

kovat za její dávání se, věrnost, čas a sdílení, vytrvalost a hlavně lásku – bez 

té by to nešlo. A co popřát? Radost, kterou rozdává, elán, pochopení a pod-

poru od svých blízkých a také přejeme spolku nové členy.

Více o dobrovolnickém spolku najdete na www.kralovedvorskaarnika.cz.

Jitka Holcová, koordinátorka dobrovolníků, Domov sv. Josefa v Žirči 

Naše činnost na  podzim graduje. V  úterý 19. září jsme uspořádali výlet 

do Poděbrad, který připravili manželé Perunovi. Za krásného počasí jsme 

si prohlédli muzeum na zámku, absolvovali jízdu vláčkem okolo Poděbrad 

a projížďku na lodi „Král Jiří“. Po obědě v restauraci „Bílá růže“ jsme se poko-

chali krásnou kolonádou. Všech 48 účastníků bylo velice spokojeno.

V pondělí 2. října 2017 jsme zajistili pro 60 členů vstupenky na vystoupení 

pražské skupiny „Hašlerka“, které se konalo v rámci Dne seniorů v Hankově 

domě. Vystoupení skupiny byla krásná nostalgie. V předsálí jsme prezento-

vali ukázky naší práce. A na záčátku akce mně a Jitce Šmelhausové předala 

místostarostka města Mgr.  Alexandra Jiřičková Poděkování za  práci pro 

SPCCH, což bylo pro nás oba obrovské překvapení. 

V úterý 10. října jsme v rámci akce Týden s civilkami uspořádali společně

s Centrem služeb SPCCH pochod kolem královédvorských kostelů. Vyšli jsme 

z náměstí T. G. Masaryka od stánku Centra služeb, kde pracovnice Radana 

Hniličková a  Mgr.  Marie Říhová nabízely kompenzační pomůcky (hole 

Nordic walking). Přes stálý drobný déšť se 26 účastníků vydalo ke kostelu 

sv. Jana Křtitele, Sboru Církve československé husitské, kolem místa 

zbořené židovské synagogy, kostela Povýšení sv. Kříže (malý kostelíček) 

a  Sboru Českobratrské církve evangelické. Pověděli jsme si něco o  histo-

rii těchto staveb a zároveň ušli společně 104 kilometrů. Následovala další 

část akce nazvaná „Oběd s  lékárníkem“ v  restauraci Hankova domu. Zde 

40 našich členů besedovalo s Mgr. Zdenkou Broukovou o lécích pro kardi-

aky a o nových digitálních receptech. Všichni byli zase spokojeni.

Ve dnech 23. až 27. října se našich 26 členů zúčastní Kurzu správné výživy, 

který pořádá OV SPCCH Trutnov. Ve čtvrtek 9. listopadu se v Lipnici „U Anto-

nína“ uskuteční přátelské posezení s hudbou. Autobus odjíždí ve 14:45 hod. 

od prodejny COOP u oční školy s pravidelnými zastávkami. 

Miloslav Tykal, předseda ZO Svazu postižených civilizačními chorobami Dvůr Králové n. L.

Ze života dvorské ZO SPCCH 
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Školní rok 2017/2018 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Exkurze do koncentračního tábora Osvětim – Auschwitz
Když vidíte ostnaté dráty, které obepínají neko-

nečné dálky prostorů, kde se ještě před vlastně 

nedávnou dobou děly tak nelidské zločiny, mrazí 

vás nepopsatelně po  celém těle. Kráčíte mezi 

místy, kde smrt byla každodenním „vysvoboze-

ním“. Neřekla bych Osvětimi jinak než „továrna 

na  smrt“. Na  stěnách v  plynových komorách 

vidíte statisíce vyrytých jmen, posledních roz-

loučení a všechno vám to připadá jako živé. Křik, 

pláč, nářek, to všechno poslouchali příslušníci SS 

s tím, že se za pár minut vyklidí místnost a půjde 

další „várka“. Zůstal po vás popel, kterým hnojili 

další vězni pole, aby měli co jíst. Židovské děti, 

ženy i muži, všichni, kteří se nelíbili hitlerovské 

ideji, zemřeli. 

Člověk stojí před vstupní branou do  Birkenau, 

nejhorší části tábora 

Osvětim, a  nemůže 

uvěřit, že se něco tako-

vého mohlo dít a ještě 

stále děje. Je nesmírně 

důležité, aby se nikdy nezapomnělo, jaké zločiny 

se během druhé světové války páchaly a  kolik 

lidí zahynulo. Nemůžeme znovu dovolit takovou 

nelidskost. Ti lidé, kteří v dnešní době ještě stále 

věří v  nacistickou myšlenku, si nemohou ani 

ve snu představit, jaké to muselo být strašné utr-

pení a lidské ponížení, když je druzí lidé nutili jít 

smrti naproti. Neměli bychom zapomínat na to, 

že jsme si všichni na světě rovni. 

Barbora Vobořilová (6. C)

Foto:  PhDr. Ivo Rejchrt

Kterak se gympl do Skotska podíval
Mezi tradiční příležitosti pro studenty naší školy, 

kteří chtějí vidět kus světa, patří jednou za dva 

roky také výprava na  Britské ostrovy. Letos byl 

tento zájezd halen do modrobílého ondřejského 

kříže. 

Skotsko se téměř padesáti studentům pod 

vedením statečných učitelek Mgr.  Strnadové 

a  RNDr.  Valtrové představilo přesně tak, jak je 

známo – plné tradic, vlastenectví, symboliky 

a  především krásné přírody. Před hranicemi 

kdysi i  dnes velmi hájeného skotského historic-

kého území jsme překročili ještě jednu v historii 

podobně bouřlivou hranici – Hadriánův val, nej-

vzdálenější linii na ostrovech v moci Římské říše.  

Branou do  Skotska se pro nás stalo jeho hlavní 

město Edinburgh s  mohutným hradem jako 

dominantou. Skotsko je zkrátka země hradů 

zasazených do  sytě vybarvených kopců. Co se 

studentům jistě zarylo do  paměti, byl Stirling, 

město, které mohli vidět i  z  místa velkolepého 

monumentu postaveného na památku Williama 

Wallace, jenž zde v boji za nezávislost své země 

vybojoval nejedno vítězství proti vojskům Anglie. 

Ten samý den bylo při návštěvě palírny odhaleno 

také tajemství slavného sym-

bolu zdejšího kraje – skotská 

whisky. Možná ještě slavnější 

symbol okusili mnozí doslova 

na vlastní kůži, když si následu-

jícího dne smočili nohy v jezeře 

Loch Ness. Tři noci se o poskyt-

nutí noclehu a  zázemí posta-

raly místní rodiny z okolí města 

Stirling, nebyl student, který 

by si nepopovídal s  rodilými 

Skoty. Se zemí tartanů a  dud 

se všichni rozloučili tak, že zavítali na ostrov Skye.  

Přírodní národní park Lake District na severu Ang-

lie byl příjemným zpestřením dlouhé cesty do str-

hujícího desetimilionového Londýna, který si 

mnozí prohlédli z výšky 130 metrů, jichž dosahuje 

Londýnské oko. Mezi další divy tohoto města pat-

řila třeba unikátní díla mistrů v  Národní galerii 

a  díla běhu času v  Britském muzeu. Po  ochut-

návce rušných ulic centra Londýna nasedla 

výprava na autobus směrem domov. 

V  součtu: návrat se znalostmi a  zkušenostmi 

hodnými historických dobrodruhů, pro něž 

by tato cesta znamenala podnět nejen k  pře-

zdívce „světaznalců“ v  jejich domovině, možná 

i  k  sepsání obsáhlých cestovních svazků, 

s  obrazem více pamětihodností v  hlavě, než 

jich kdy ve  škole stačili probrat, s  více fotogra-

fi emi na  mobilu každého z  účastníků, než bylo 

pořízeno za prvních sto let vývoje fotoaparátu, 

a  s  výrazy skotského slangu, po  kterých pře-

běhne jejich lektorkám v  hodinách anglického 

jazyka mráz po zádech, to vše za pouhých devět 

dní. Děkujeme.

Ondřej Vaněk (4. C) 

Byla to Pecka!
Tradiční, již 11. environmentální 

kurz pod záštitou pedagogů 

proběhl od  19. do  22. září 2017 

v  areálu kempu Pecka. Studenti 

1. C zažili a  prožili mnohé: bio-

monitoring rybníka, poznávání 

stromů a výrobu plakátů na jejich 

prezentaci a  určení, návštěvu 

hradu Pecka, sběr odpadků podél 

silnice, psychologické, literární 

a  etické aktivity, výrobu svíček 

pro charitativní výstavu, večerní 

divadlo, noční les a  spoustu dalších činností, 

které směřují k poznání se navzájem, sama sebe 

a  okolní přírody a  ve  kterých je třeba uplat-

nit logické myšlení, spolupráci, (sebe)důvěru, 

schopnost diskuze, argumentaci a kreativitu. 

Z  ohlasů a  hodnocení studentů: „Kurz byl 

výborný!“ – „Začal jsem se víc bavit s více lidmi.“ 

–  „Noční les byl super, ale možná trochu krátký.“ 

–  „Kurz se mi moc líbil.“ – „Mohlo být více vol-

ného času.“ – „Líbila se mi ta stezka v  lese.“ 

–  „Líbilo se mi úplně všechno, jenom ty planety 

byly moc dlouhé.“ – „Kurz se mi líbil a splnil svůj 

účel.“ – „Myslím, že jsme fajn třída.“ – „Hodila by 

se delší stezka lesem.“ – „Byla tady zábava.“ – 

„Kurz byl super.“

Děkuji všem kolegům a  lektorům – Mgr. Yvetě 

Šecové, Mgr. Pavlíně Flídrové, Mgr. Liboru Špač-

kovi a Mgr. Jiřímu Hotovému – za přípravu a rea-

lizaci aktivit.

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Ve středu 4. října 2017 proběhly na 281 střed-

ních školách v České republice „cvičné“ stu-

dentské volby do poslanecké sněmovny pro 

žáky starší patnácti let, jichž celostátně odvolilo 

přes čtyřicet tisíc. Zapojilo se i naše gymnázium. 

Podstatnější než výsledky (vítězství České pirát-

ské strany) je snaha organizátorů ze společnosti 

Jeden svět na školách upozorňovat mladé lidi na 

význam zájmu o veřejné dění a důležitost účasti 

ve skutečných volbách. U mnohých jistě uspěli. 

Text a foto: PhDr. Ivo Rejchrt

Volby nanečisto

Na rampě v koncentračním táboře Auschwitz II – Bir-

kenau, kde se hned po vystoupení z vlaku rozhodovalo, 

kdo půjde na otrockou práci a kdo do plynových komor.
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Dění na ZŠ 5. května
Stmelovací pobyt 5. třídy
Na středu 20. září jen málokdo z naší třídy mohl 

klidně usnout, každý se totiž těšil na tři dny plné 

zábavy, čekal nás stmelovací pobyt na  Pecce. 

Po  příjezdu do  kempu jsme vybalili krosny 

a chystali se na výšlap do nedaleké Borovničky, 

kde bylo pro všechny připravené rýžování gra-

nátků, někomu se dařilo více, jinému méně, ale 

zábavu si užil každý. Večer patřil společenským 

hrám, dlouho jsme však neponocovali, protože 

na čtvrtek byla naplánována exkurze v pivovaru. 

Zhlédli jsme sladovnu, humna, varnu i  ležácký 

sklep. Odpoledne pak náleželo sportovním akti-

vitám, hrála se přehazovaná, fotbal, stolní tenis, 

skákalo na  trampolíně a  hrály se zajímavé hry. 

V  nočních hodinách se nejeden z  nás trochu 

bál, každý totiž prošel stezkou odvahy. Poslední 

den výletu jsme vyrazili na  prohlídku hradu. 

Cesta domů nám rychle utekla, protože se každý 

těšil na  své rodiče. Výletu udělujeme 10 bodů 

z  10 a  děkujeme našim paním učitelkám 

za bezva zážitky.

žáci 5. třídy ZŠ 5. května

Klíčování druháčků
Ve středu 20. září navštívili naši druháčci Měst-

skou knihovnu Slavoj ve  Dvoře Králové nad 

Labem, kde se ocitli v rozlehlé říši knih – v Kni-

hománii. Potkali se tam s princeznou Pohádkou, 

kterou unesl zloduch Nečterád do své říše Anal-

fabetie, kde nikdo neumí číst ani psát. Úkolem 

dětí za pomoci prince Komikse bylo vysvobodit 

princeznu. Nerozhodovala však fyzická síla, ale 

čtenářské schopnosti, kterými děti Nečteráda 

přemohly. Všichni zachránci byli princeznou 

za  svůj čin odměněni 

kouzelným klíčem, kte-

rým odemknou všechna 

tajemství knížek.

Mgr. Jaroslava Serbousková

třídní učitelka

Zájmové útvary 
na ZŠ 5. května
Od  října letošního škol-

ního roku se na  naší 

škole již tradičně naplno 

rozběhly zájmové 

útvary. Žáci se tak mimo 

vyučování mohou věnovat aktivitám jako je 

házená, fl orbal, minivolejbal (starší žáci), orien-

tální tanec, hra na fl étnu. V rámci školní družiny 

mají žáci možnost zdokonalovat se ve sportov-

ních hrách, minivolejbalu (mladší žáci), vaření 

nebo si vytvořit hliněný výrobek z  keramické 

hlíny. Navíc jsme díky dotaci z  EU z  programu 

OP VVV pro naše žáky otevřeli klub deskových 

her a čtenářský klub.

Mgr. Radan Černý

ředitel školy

Adaptační kurzy 6. tříd
Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo do 

6. ročníků na ZŠ Schulzovy sady celkem 

103 žáků. Všechny čtyři třídní kolektivy zahájily 

školní rok společným dvoudenním stmelovacím 

výletem. Žáci 6. A, 6. C a 6. D vyrazili společně 

se svými třídními učiteli do Havlovic. Během 

obou dnů luštili šifry, plnili úkoly a sbírali indicie 

k nalezení části pokladu z hradu Vízmburk. 

Každá třída si svůj poklad nakonec vykopala. 

A na programu nechyběla ani volná zábava ve 

sportovním areálu TJ Sokol Havlovice. Třída 6. B 

vyrazila po stopách Kryštofa Haranta na Pecku. 

Více o adaptačním kurzu 6. B napsala Barbora 

Síbrová: „V pondělí 25. září jsem se svojí třídou 

6. B odjela na stmelovací pobyt na Pecku. Naše 

učitelky si pro nás připravily různé hry. Cílem 

bylo, abychom se pomocí nasbíraných indicií 

dostali k pokladu. Také jsme vymýšleli třídní 

vlajku. Na večer si pro nás kluci připravili stezku 

odvahy. A jaká byla? No, mě pobavila! Druhý den 

ráno jsme se vydali za pokladem. V lese jsme 

vykopali odznáčky s obrázkem hradu. Po obědě 

jsme uklidili chaty a vyrazili na prohlídku hradu. 

Potom zbývalo už jen počkat na autobus. Škoda, 

že to bylo tak krátké. Na stmelovacím pobytu se 

mi líbilo a přála bych si, abychom mohli jet ještě 

na spoustu takovýchto výletů.“

Letos adaptačním kurzům příliš nepřálo počasí, 

ale i tak jsme se všichni (děti i učitelé) mezi sebou 

lépe poznali a domů jsme si bezpochyby přivezli 

spoustu zajímavých zážitků a vzpomínek. 

PhDr. Monika Voleská, školní psycholog

Němčináři … v Německu
V pátek 22. září se uskutečnila exkurze do 

Německa, které se zúčastnili žáci 7. a 8. tříd. Nav-

štívili jsme Saurier Park Kleinwelka, kde jsme se 

zábavnou formou seznámili s pradávnou historií 

naší planety a v praxi vyzkoušeli německý jazyk. 

Když jsme si prošli a prohlédli celý dinopark, 

pokračovali jsme do vedlejšího areálu bludiště 

pod širým nebem tzv. Irrgarten. Ti s lepším ori-

entačním smyslem našli cestu na dřevěný most 

vtipně postavený právě nad bludištěm, aby pak 

mohli navigovat ty méně zdatné. Nakonec jsme 

se sklouzli po velké skluzavce ven z celého are-

álu. Poté nás autobus převezl do malého sas-

kého městečka Bautzen (Budyšín), které jsme si 

prošli a zakoupili zde suvenýry. Naprosto vyhrála 

světoznámá Bautzener Senf (hořčice). Moc si 

vážíme příležitosti navštívit cizí zemi a tímto 

děkujeme našim vyučujícím Ladě Marksové 

a Jitce Godárové za nádherný výlet.

A. Rejlová, V. Volf, M. Kiezlerová, 

D. Spatzierová, M. Bezkočková (7. B a 8. B)

Matematický orienťák 2017
V úterý 10. října se žáci naší školy zúčastnili 

soutěže Matematický orienťák. Pro dvoučlenná 

družstva ze základních škol a odpovídajících roč-

níků víceletých gymnázií ji pořádá každoročně 

Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové. Letošního 

ročníku se zúčastnilo 34 týmů z Královéhradec-

kého kraje.  V pěkně chladném a deštivém počasí 

plnili účastníci soutěže různé matematické úkoly, 

které si vyzvedávali podle mapy na jednotlivých 

stanovištích v Jiráskových sadech. Družstvo 

děvčat z 8. B ve složení: Diana Kulíková a Petra 

Sedláčková sice nemohlo konkurovat deváťá-

kům, ale získané zkušenosti z průběhu soutěže 

určitě zúročí v příštím školním roce. Vynikající 

5. místo získalo družstvo děvčat z 9. B ve složení: 

Veronika Mertlíková a Michaela Hrnčířová.

Děkujeme všem za vzornou a úspěšnou repre-

zentaci školy.

Mgr. Alena Zlámalová, Ing. Iva Tlamichová

Přírodovědný víceboj
Dne 27. září 2017 jsme se zúčastnili soutěže Pří-

rodovědný víceboj, který se konal v Hořicích. 

Čtyřčlenné týmy soutěžily ve třech sekcích: 

matematicko-fyzikální, chemické a biologicko-

ekologické. Měli jsme za úkol například obarvit 

plamen, poznat, o jakou houbu jde, nebo doplnit 

do dokumentu informace ohledně těžiště. I přes 

velkou konkurenci se tým budovy A ve složení 

A. Sommerová, M. Pochylá, J. Fléglová

 a J. Chroboková umístil na 1. místě a tým budovy 

B ve složení D. Medikus, D. Koníček, P. Medlík 

a O. Pivoňka obsadil krásné 5. místo.

Johana Chroboková, 9. B

Běh Schulzovými sady

Dne 12. října ZŠ Schulzovy sady ve spolupráci 

s ostatními základními školami a místním gym-

náziem uspořádala již 17. ročník vytrvalostního 

závodu Běh Schulzovými sady. Je pravda, že nás 

letos trochu potrápilo počasí a termín konání 

jsme museli odkládat, ale stálo to za to. Akce 

proběhla bez jediného znatelnějšího problému 

a všechny přítomné děti si celou akci náramně 

užily. Jako otec dvou účastníků vím, že domů 

přicházely se silnými zážitky. Ke startu přišlo 

fantastických 600 závodníků a na trase ze sebe 

povětšinou vydali maximum. Někteří bojo-

vali tak urputně, až vyčerpáním po doběhnutí 

nemohli ani chodit a museli jsme jim dopřát čas 

na odpočinek. Fanděním to kolem tratě opravdu 

vřelo. Vtipný komentátor a chytlavá hudba pod-

porovali dobrou náladu, ke které přispěla řada 

doplňkových aktivit organizovaných DDM Jed-

nička. Každý závodník i divák se navíc snažil 

získat nějakou tu výbornou sladkost od fi rmy 

CARLA. 

Rád bych poděkoval fi rmě RONDO za ozvučení, 

městu Dvůr Králové nad Labem za upomínkové 

předměty a podporu zaměstnanců technických 

služeb, chlapcům z gymnázia za zapisování 

výsledků, naší 8. A za přípravu a dohled na trati 

a všem učitelům tělocviku za zodpovědně odve-

denou práci. Jedině za skvělé součinnosti všech 

partnerů lze uspořádat nejmasovější závod Krá-

lovédvorska. Velká pochvala patří všem dětem, 

které našly odvahu poměřit své síly s vrstevníky. 

Tak opět příští rok, děti, na viděnou!

Výsledky najdete na www.zsschsady.cz.

Mgr. Jiří Baier, ředitel závodu
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Aktuality ze ZŠ Podharť

Nabízíme něco navíc
Stejně jako v minulém školním roce, tak i  letos 

podpoříme žáky, kteří mají zájem a chtějí pozná-

vat, zkusit si a  vidět něco nad rámec běžného 

učiva. Pokračujeme v  projektové výuce, která 

nenásilnou formou propojuje různé předměty. 

Prvním tématem je doprava. Vyrazíme vlakem 

do  Prahy, do  Národního technického muzea, 

kde do  připravených pracovních listů zmapu-

jeme a popíšeme nejzajímavější exponáty, vývoj 

různých typů dopravy a  zaměříme se na  rych-

lost přepravy různými dopravními prostředky 

na trase Praha – Dvůr Králové nad Labem. Dále 

si povíme o pověstech Starého Města pražského 

a  vydáme se po  stopách golema. Podobných 

akcí nás v  tomto školním roce čeká několik 

a témata budou různorodá – každý si své určitě 

najde, jen chtít.

Ing. Alena Sedliská, Mgr. Stanislav Ježek 

Vojáci učili žáky zdravovědu 
V  upraveném Rámcovém vzdělávacím pro-

gramu pro základní vzdělávání platném od

1. září 2013 je zařazena také problematika pří-

pravy občanů k obraně státu (POKOS). V úvodu 

letošního školního roku se proto pedagogové 

naší školy zúčastnili školení „Příprava obyvatel 

k  obraně státu“ pořádaného Krajským vojen-

ským velitelstvím Hradec Králové. 

Využili jsme také nabídky Ministerstva obrany ČR 

a  Armády ČR „POKOS na  školách“, která v  rámci 

své prezentace s  vazbou na  POKOS ve  škole 

seznámila žáky 2. stupně s tímto tématem. Neje-

nom, že se dozvěděli, jaké úkoly armáda jako bez-

pečnostní složka plní, ale mohli si prohlédnout 

i její výstroj a výzbroj. Vyslechli si spoustu zajíma-

vých informací o  zahraničních misích i  zapojení 

ČR do mezinárodních aliancí. Na jednom ze sta-

novišť se setkali s vojenskými „chemiky“. Zájemci 

si mohli vyzkoušet plynovou masku i  pohyb 

v  protichemickém obleku. Zhlédli ukázku jed-

noduché dekontaminace a opět si ji sami zkusili. 

Na  dalším stanovišti na  ně čekali zdravotníci, 

kteří jim ukázali základy první pomoci, včetně 

nepřímé masáže srdce, kterou si také většina 

dětí na fi guríně nacvičila. Velkou zábavou byl pro 

mnohé transport pacienta ve  vakuové matraci. 

Největší úspěch jako fi gurant samozřejmě slavil 

pan učitel. Před školou jsme nahlédli do vojenské 

sanitky. Pro většinu bylo velkým překvapením, 

že může přepravovat až čtyři pacienty najednou. 

Celé dopoledne bylo prokládáno spoustou uká-

zek, ale také otázek, za jejichž správné zodpově-

zení získávali žáci drobné dárky. Odměny čekaly 

i  na  žáky 1. stupně, kteří se zúčastnili výtvarné 

soutěže s  tematikou Armády ČR a  POKOS. Dvě 

z  vítězných prací (skupinová díla 2. B a  5. A) si 

dokonce odvezli vojáci s sebou.  Mladí výtvarníci 

se již těší na  slíbenou fotografi i pana generála 

s jejich dílem.

Podle ohlasů se děti dozvěděly spoustu zajíma-

vých informací, dopoledne si užily, a stalo se tak 

příjemným zpestřením povinné výuky POKOS.

Mgr. Vlasta Mertlíková

Žirečští školáci jsou zpět 
ve školních lavicích
V  září jsme přivítali osm žáčků první třídy. 

Všichni byli usměvaví a plní nadšení pro školní 

práci. Přeji jim, aby se jim ve škole líbilo a školní 

práce se jim dařila.  Ve druhé třídě je osm žáků 

a ve čtvrté čtyři žáci.

Informace ze ZŠ Strž

Každé víčko může pomoci

Žáci z naší školy se celoročně učí chránit přírodu 

sběrem druhotných surovin. Třídění odpadu už 

je ve  škole samozřejmostí, ale řada domácností 

vede děti též k  ekologickému myšlení. Kromě 

papíru, hliníku a použitých fritovacích olejů, které 

škola sbírá již řadu let, zapojily se děti v loňském 

roce i do sběru plastových víček. Moc nás potě-

šilo, že jsme jich nakonec nasbírali přes 100 kg 

a  mohli je předat koncem září na  charitativním 

dnu, který uspořádal Sbor dobrovolných hasičů 

z  Bílé Třemešné pro malou Adélku. Dík patří 

všem dětem a  učitelům ze školy za  smysluplné 

přispění. Sběrem víček ale rozhodně nekončíme. 

O  pomoc nás požádali rodiče, kteří nemají 

fi nance na nákladnou léčbu svého syna. Vy, kteří 

se k nám chcete připojit a podpořit dobrou věc, 

můžete jakékoli množství víček průběžně přiná-

šet do naší školy. Za malého Nikyho děkujeme.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Děti ze ZŠ Podharť adoptovaly dvě 
zvířata ze zoo
Během minulých dvou masopustních průvodů 

žáci naší školy dostali od  obyvatelů Podhartě 

do kasiček fi nanční poděkování za zazpívané pís-

ničky a krásný masopustní průvod. Celkem vybrali 

za dva roky 3.845 Kč. Žákovský parlament pomocí 

dotazníku pro žáky zjistil, jak by si přáli tuto 

částku využít. Děti navrhovaly věnovat fi nanční 

částku Domovu sv. Josefa, společnostem Kapce 

naděje, Život srdcem a Paraple, nebo městskému 

psímu útulku. Jednoznačně nejvíc hlasů bylo pro 

adopci zvířete v naší zoologické zahradě. Nejvíce 

hlasů daly děti na adopci želvy obrovské a kobry 

kapské. Škola obdržela certifi káty o adopci obou 

zvířat na školní rok 2017/2018 platný až do srpna 

příštího roku. Částka byla spravedlivě rozdělena. 

Certifi káty si můžete prohlédnout na  nástěnce 

žákovského parlamentu a také si zde můžete pře-

číst základní údaje o obou „mazlíčcích“. Milí žáci, 

až půjdete do  naší zoo, nezapomeňte navštívit 

„naši“ želvu a kobru!

Žákovský parlament

Podzimní dílny splnily očekávání
V sobotu 14. října bylo ve škole zase celé dopo-

ledne rušno. Přihlášených 55 dětí úderem 

9. hodiny rozšvitořilo pusté chodby a  plynulé 

střídání na  jednotlivých stanovištích probí-

halo hladce a  v  pohodové náladě. Protože se 

blíží Halloween, nesměli chybět ani duchové 

a  dýně. Za  výrobky se děti opravdu nemu-

sely stydět. Domů si odnášely krásné výzdoby 

do  oken i  dveří, zápich do  květináče možná 

postraší i domácí květenu, ale trojrozměrné sovy 

na  vchodových dveřích jistě moudře nakonec 

každou domácnost uchrání. Dílny v  družině již 

mají svou tradici a zájem o ně neklesá, tudíž se 

těšíme už na další, tentokrát zimní tvoření.

Markéta Hošková, vedoucí vychovatelka

Projektový den ve třídě 3. B
V pátek 6. října čekalo na naši třídu překvapení. 

Přišel k nám tatínek Lucinky – pan Mádle, v dobo-

vém oděvu výrobců košíků. Vyprávěl o  historii 

košíkářství a potom následovalo vyrábění. Každý 

dostal předpřipravené sluníčko – základ košíku. 

Děti si vybraly proutky a  zkoušely proplétat. 

S  pomocí se to nakonec všem dětem povedlo 

a domů si odnášely sluníčkové zápichy do zahrá-

dek. Děkujeme za  krásný projektový blok, který 

nás zahřál u srdíčka. Všichni jsme si uvědomili, jak 

je potřeba hezky se chovat k přírodě a chránit ji. 

Mgr. Ivana Pešťáková, třídní učitelka

Po  prázdninách se dětem nechce hned sedět 

ve školních lavicích. Proto již tradičně připravu-

jeme projektový týden. Navštívili jsme mléčnou 

farmu v Choustníkově Hradišti. Dozvěděli jsme 

se mnoho informací o chovu krav, jejich dojení, 

stravě, péči a hlavně o jejich mláďatech. Telátka 

byla prostě úžasná. Děti viděly jejich krmení, 

samozřejmě se s nimi mazlily, a tak jsme je skoro 

nemohli přimět k návratu do školy.

Velmi zajímavý den prožili školáci s  Městskou 

policií Dvůr Králové nad Labem. Ve škole se jim 

snažíme vštěpovat základy dopravní výchovy – 

dopravní značky, přechody přes silnici, zvládat 

nepředvídatelné dopravní situace a jiné. Své zna-

losti si ověřili při procházce s  městskou policií. 

Strážníci žákům znovu vysvětlili teorii a  potom 

je vzali do  městského provozu. Nejprve na  kři-

žovatce sledovali, zda řidiči dodržují dopravní 

předpisy. Chvilku jim trvalo, než pochopili před-

nost v  jízdě z  vedlejší silnice. Na  přechodu pro 

chodce nacvičili správné přecházení a  hlavně 

důležité rozhlížení při něm. Seznámili se s  no-

vými dopravními značkami. Strážníci je pomalu 

připravovali i na to, že za chvíli budou moci i oni, 

jako cyklisti, být účastníky silničního provozu. 

Strážníci byli velice trpěliví a snažili se zodpově-

dět všechny všetečné otázky dětí.

V kmenové škole ve Strži se děti setkaly s vozíč-

káři v programu „Vzpoura úrazům.“ Ambasadoři 

programu, plni elánu a  života, promlouvali 

k  dětem o  nebezpečích úrazů. Hovořili také 

o sobě, jak se jim úraz stal a jak se jim změnil celý 

život. Promítali jim své současné aktivity a zod-

pověděli všetečné dotazy. 

Nejen úraz může připoutat člověka na invalidní 

vozík. V Žirči je Domov sv. Josefa, kde se léčí lidé 

s  roztroušenou sklerózou. Při vycházce jsme si 

prohlédli celý areál včetně bylinkové zahrady 

a  sledovali jsme úpravy pro vozíčkáře, aby se 

po  něm mohli pohybovat. V  závěru procházky 

jsme navštívili nově otevřené Muzeum cyklistiky.

Teď už se školáci opět učí. Spolu s paní vycho-

vatelkou se jim snažíme výuku zpestřit. Přejeme 

jim hodně úspěchů a radosti ze školní práce.

 Mgr. Olga Hylmarová
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Dílny OČKO na výstavě Krištofa 
Kintery

Od  září 2017 probíhá v  Galerii Rudolfi num 

v  Praze výstava Krištofa Kintery „Nervous 

Trees“, kterou jsme navštívili na  své pod-

zimní výpravě za uměním. Výstavou, plnou 

překvapení, nečekaných pohledů a  odha-

lení, nás provedla lektorka galerijní edu-

kace. Děti se setkaly s  prapodivnými kra-

jinami, přírodninami i  neobvyklými tvory, 

ze kterých je nejvíce uchvátil Démon růstu 

a  skupinka nervózních stromů. Nahlédly 

i  do  nitra výtvarníkova ateliéru. Překonaly 

strach z výšky – na lešení vestavěném přímo 

v  galerijním sále. Nejvíce vzrušení jedno-

značně vyvolala „hromada sněhu“ v dalším 

sále, na  jejímž vrcholu se usadil Jukebox. 

Nečekaná hudba byla výtečná a „sníh“ ještě 

víc... Závěrem si děti olepené kuličkami 

polystyrenu vytvořily vlastní zrecyklova-

telné krajiny z  umělých materiálů, tedy

„uměl(eck)é krajiny“, jak se program nazýval. 

Návštěvu galerie jsme ukončili v  Artparku, 

lektorském centru galerie, kde děti obje-

vovaly... a nalézaly. Děkujeme Vlaďce Mun-

zarové, Veronice Dufkové, Nele Kozákové 

a Veronice Sedláčkové za  pomoc s  organi-

zací a Báře Sedláčkové za krásné fotografi e.

Ing. arch. Kateřina Sedláčková, www.dilnyocko.cz 

Začátek školního roku v Základní škole 
a Praktické škole ve Dvoře Králové nad Labem
Školní rok letos odstarto-

val 4. září a již je v plném 

proudu. A  jak jsme ho 

prožili? 

Na  tento měsíc byl při-

praven školní projekt 

Škola a  já, v  jehož rámci 

si každá třída vytvořila 

svá pravidla. Žáci navrhli 

svou školu snů, tvořili 

portréty svých spo-

lužáků a  mnoho dalšího. 

Každá třída ještě dostala 

speciální úkol a bylo jen na ní, jak se jej zhostí. 

Na  závěrečném hodnocení jsme mohli zhléd-

nout scénku o  škole budoucnosti, vyslechnout 

báseň o VIII. třídě, kterou žáci sami složili, pro-

hlédnout si koláž s portréty a připomenuli jsme 

si nebezpečná místa okolo naší školy. Potlesk si 

zasloužila i další třída, která také složila básničku, 

tentokrát o  pomůckách a  všem, co s  sebou 

správný školák musí každý den nosit.

Protože zářijové počasí přálo i aktivitám venku, 

zúčastnila se naše škola již tradičního charitativ-

ního Běhu naděje.  

Lesy v okolí byly pro letošní rok plné hub, čehož 

využili žáci praktické školy a vydali se poznávat 

jejich nejrůznější druhy, naučili se je správně 

očistit a dále zpracovat. 

Aby se všichni dozvěděli, proč je 28. září Dnem 

české státnosti, proč nechodíme do  školy ani 

do práce, připravili si žáci VI. třídy pro celou školu 

krátké představení. Prostřednictvím kramářské 

písně byl žákům představen kníže Václav, jeho 

babička Ludmila, zlá matka Drahomíra, ukrutný 

bratr Boleslav a  jejich celý příběh. Pro letošní 

školní rok byl vytvořen projekt Tradice, díky 

němuž se žáci budou každý měsíc postupně 

seznamovat s nejrůznějšími svátky a zvyklostmi, 

které nás během celého roku provázejí. 

Mezinárodní den zvířat připadá na 4. října a žáci 

naší školy jej prožili v areálu psího cvičiště Nový 

svět. Viděli zde nácvik psí poslušnosti, agility 

a  ukázku dogfrisbee pod 

vedením Ing. Evy Jarošové. Pejsci po celou dobu 

pracovali se svými psovody naprosto oddaně 

a  přesně. Odměnou za  jejich práci jim bylo 

pohlazení a pamlsek nejen od psovoda, ale také 

od dětí. Žáci i učitelé si z této akce odnesli radost 

z prožitého dopoledne s čtyřnohými kamarády, 

ale také informaci o tom, že náplň společně strá-

veného času cvičením je pro psa i jeho majitele 

velkou zábavou a radostí.

Chybět jsme rozhodně nemohli ani při celostát-

ním projektu Ukliďme Česko. Od odpadků jsme 

vyčistili některá místa našeho města.

V  duchu environmentálních aktivit pokračovalo 

tradiční zapojení se do  celostátního dobrovol-

nického projektu 72 hodin. Dopoledne 13. října 

pomáhali žáci naší školy v  lese u  nemocnice, 

odkud vynášeli odpadky. Do úklidu se zapojilo 45 

žáků a 16 pedagogů školy. Činnost dobrovolníků 

ZŠ a  PrŠ podpořili pracovníci Lesů města Dvůr 

Králové nad Labem, kteří zajistili odvoz  odpadu.

V  nadcházejícím období nás čekají další pro-

jekty a akce. Do některých bychom chtěli zapojit 

nejen žáky a pedagogy, ale i rodiče a přátele naší 

školy. O  všem budeme prostřednictvím tisku 

a letáčků informovat.

Mgr. Veronika Kalužná

učitelka

V  roce 2013 a  2015 se Střední škole informa-

tiky a služeb Dvůr Králové nad Labem podařilo 

z  dotačního programu OPVK zrealizovat první 

část rekonstrukce chemických laboratoří školy 

v  budově na  nábřeží Jiřího Wolkera 132. Labo-

ratoře byly vybaveny novým nábytkem a celou 

řadou nových a moderních přístrojů, které ino-

vují laboratorní výuku v  předmětech obecné, 

anorganické, organické, fyzikální a  analytické 

chemie. Díky novým profesionálním přístrojům 

a  metodám je výuka daleko lépe propojena 

s  praxí. Absolventi získávají možnost lepšího 

uplatnění na trhu práce. Laboratoře byly využity 

kromě výuky žáků střední školy také žáky part-

nerských základních škol v rámci „projektových 

dní“.

Nyní se podařilo dokončit „druhou vlnu“ rekon-

strukce další laboratoře, tentokrát z  dotace zři-

zovatele Královéhradeckého kraje. Chemická 

laboratoř je vybavena moderním profesionál-

ním nábytkem a  novými digestořemi. Bude 

využívána prioritně pro výuku klasické analýzy. 

Žáci zde budou provádět analýzu vody, analýzu 

polymerních materiálů, farmaceutických prepa-

rátů, kontrolovat kvalitu chemických přípravků. 

Stejně jako předchozí zrekonstruovaná labo-

ratoř, bude i  tato nabízena k  využití základním 

školám, pro které připravíme dle přání labora-

torní cvičení, „projektové dny“ a „hravé dílničky“. 

Zaměříme se i  na  žáky nižších ročníků základ-

ních škol. V  současné době se v  laboratoři plá-

nuje také realizace chemické olympiády kate-

gorie E, která je nově obnovena pro žáky škol 

s  chemickým zaměřením. Škola se v  minulém 

roce také zapojila do přípravy zadání chemické 

olympiády této nové kategorie, a  to společně 

s dalšími chemickými středními školami z ČR.

Co plánujeme do  budoucna? Chceme pokra-

čovat v  rekonstrukci poslední laboratoře, ten-

tokrát za  podpory Krajského akčního plánu 

KHK. Zaměříme se však tentokrát na  analýzu 

životního prostředí, analýzu vody a  ovzduší 

v okolí školy, seznámíme žáky s problematikou 

nanomateriálů.

Vybavíme tuto další chemickou laboratoř no-

vými laboratorními stoly, prioritně pak moder-

ními přístroji pro analýzu polutantů v  ovzduší, 

infračerveným spektrometrem pro analýzu rop-

ných látek ve  vodách, multifunkčními analyzá-

tory a soupravami pro vysvětlení problematiky 

a  používání nanomateriálů. Stav monitorova-

ného životního prostředí plánujeme uveřejňo-

vat na stránkách školy.

Sjezd absolventů školy
U příležitosti 130 let od zahájení výuky na prů-

myslovce a  110 od  založení Obchodní školy se 

dne 15. září 2018 koná sjezd absolventů naší 

školy.

Mgr. Petr Vojtěch

ředitel SŠIS

Studenti SŠIS využívají opravené chemické 
laboratoře, připravují se další rekonstrukce
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Evropský den jazyků

Ačkoliv ofi ciální den jazyků je 26. září, my si 

ho v  DDM Jednička uspořádali na  prosbu 

učitelů o  den později. S  přípravou pro-

gramu a jeho realizací tento rok pomáhala 

organizace Europe Direct se studenty ze 

SŠIS, kteří zajistili stanoviště ruštiny a fran-

couzštiny. Mohli tak budoucím studentům 

ukázat krásy těchto jazyků a  nabídnout 

své vlastní poznatky z této země. Akce má 

být motivací pro žáky k učení cizích jazyků 

a popřípadě k rozhodnutí, které další řeči se 

budou dále věnovat. Letos nás navštívilo 

222 žáků ze ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Pod-

harť, ZŠ Mostek a ZŠ Strž. Mimo již zmíněné 

jazyky jsme nabídli také angličtinu, něm-

činu, češtinu a znakovou řeč ve spolupráci 

s Hradeckým centrem pro osoby se slucho-

vým postižením. Žáci se dozvěděli něco 

o těchto jazycích a zemích a měli možnost 

ukázat svoji bystrost a v různých soutěžích 

získat pro třídu nějaké body, za  které byl 

kolektiv odměněn. Vítězové obou kategorií 

(9. C ZŠ Schulzovy sady a 7. A ZŠ Podharť) 

vyhráli výuku s rodilou mluvčí z Magic Eng-

lish. Všem pomocníkům a  zúčastněným 

děkujeme a doufáme, že si to všichni užili.

Bc. Lucie Pospíšilová, DDM Jednička

Zlatý oříšek má i v roce 2017 své krajské vítěze 
V  sále Hankova domu ve  Dvoře Králové nad 

Labem se v neděli 8. října 2017 odehrálo fi nále 

krajského předkola soutěže Zlatý oříšek. Jako 

každým rokem, také letos měla osmičlenná 

porota těžkou úlohu: z  15 talentovaných 

a šikovných dětí či týmů vybrat tři, které odmění 

nejen soškou Zlatého oříšku, ale také částkou 

10.000 Kč. Letos tyto hlavní ceny putují do Nové 

Paky, Bohuslavic a Chlumce nad Cidlinou.

Celou akci již potřetí zorganizovalo místní cent-

rum volného času DDM Jednička. Hlavní ceny – 

sochy ptáka se zlatým oříškem v zobáku – pochá-

zejí z  dílny akademika Milana Homoly a  byly 

spolu s fi nanční odměnou předány těmto dětem: 

V Nové Pace trénuje pravidelně Mikuláš Rudolf 

Cogan a každým dnem se tak přibližuje svému 

vzoru – legendárnímu plavci Michaelu Phelp-

sovi. Zlatý oříšek tak putuje do  rukou chlapce, 

který o účasti na olympiádě nejen sní, ale reálně 

se jí díky svým výkonům přibližuje. 

Jedna z  nejmladších účastnic – osmiletá Sára 

Kolaříková z Chlumce nad Cidlinou – by chtěla 

být slavnou klavíristkou. Její úspěchy na  sou-

těžích v minulém roce jsou důkazem, že pokud 

bude trénovat jednou až dvakrát denně jako 

doposud, určitě o ní za pár let uslyšíme v celo-

státních, ale třeba i v  mezinárodních médiích. 

Zlatý oříšek v ruce je pro ni jistě velkou motivací. 

Čtrnáctiletá studentka víceletého gymnázia 

v  Dobrušce Šárka Kosařová má jeden velký 

koníček – koně. Tato mladá drezuristka již byla 

vybrána do  centra talentované mládeže, kde 

může dále rozvíjet svůj talent a  nadšení i  pod 

vedením trenérů ze zahraničí. Tři cizí jazyky se 

tedy rozhodně neučí nadarmo a  Zlatý oříšek je 

jí odměnou za dřinu, která s péčí o koně souvisí. 

Osmičlenná porota, složená z  mladých úspěš-

ných lidí a zástupců nadačního fondu Zlatý oří-

šek, Královéhradeckého kraje či města Dvůr Krá-

lové nad Labem, však neudílela jen hlavní ceny. 

Rozdala dalších šest cen dětem a týmům. Hod-

noceny tak nebyly jen výkony, ale také schop-

nost spolupráce a hlavně svědomité přípravy. 

Cenu Českého rozhlasu získala hlasováním 

veřejnosti přes facebookový profi l stanice Šárka 

Kosařová z Bohuslavic (drezura koní). 

Šek na  1.000 Kč na  nákup výtvarných i  jiných 

potřeb a společenskou hru obchodu Amáta (dal-

šího sponzora soutěže) získal teamgym Spartak 

Trutnov, přesněji osm malých gymnastek, kte-

rým není v průměru ani 12 let a které společně 

vyhrávají mistrovství ČR v Teamgym. 

Hodinky Swatch získala od  dalšího part-

nera akce – Dušek hodinky z  Hradce Králové 

– basketbalistka Stella 

Vodvárková, která hraje 

za Hradecké lvice a která 

získala i řadu individuál-

ních ocenění. 

Dort ve  tvaru Zlatého 

oříšku, tedy Cenu orga-

nizátora DDM Jednička, 

si odvezla všestranná 

Magdaléna Půlpánová, 

čtrnáctiletá sportov-

kyně, která v  zimě 

vítězí na  bílých svazích a  v  létě na  atletických 

stadionech. 

Cenu města Dvůr Králové nad Labem předala 

místostarostka Alexandra Jiřičková Jakubu Jen-

šovskému z Hostinného, kterého baví fotografo-

vání a zajímá se o dění v rodném městě. 

Cenu Královéhradeckého kraje předávala kraj-

ská radní Mgr.  Martina Berdychová Terénním 

Beruškám z  Nového Města nad Metují. Tento 

pěvecký sbor při ZŠ a MŠ Krčín již funguje přes 

23 let a  svoji radost z  hraní a  zpívání předává 

na charitativních akcích. 

Všechny děti, včetně všech účastníků krajského 

fi nále, se mohou přihlásit do celostátní kola Zla-

tého oříšku: pokud nevyhrály v  krajském kole, 

možná osloví více porotu v  kole celostáním. 

Vítězové Zlatého oříšku jsou do  celostátního 

kola přihlášeni automaticky, nejsou však auto-

maticky vybráni do fi nále. 

Ing. Kateřina Sekyrková 

Foto: Ondřej Černota

Již mnoho let poskytuje společnost Člověk 

v  tísni v  rámci projektu „Promítej i  ty!“ volně 

k promítání dokumentární fi lmy o otázkách lid-

ských práv, občanské angažovanosti a o bolest-

ných problémech našeho světa. Také letos 

na podzim budete moci některé z těchto fi lmů 

zhlédnout na evangelické faře ve Dvoře Králové 

nad Labem.

V úterý 7. listopadu 2017 to bude fi lm „Vyrob 

si svůj stát“ o ozbrojeném konfl iktu na východě 

Ukrajiny. Na  konkrétních lidských osudech 

a  bezprostředně zachycených situacích zobra-

zuje odhodlání a nadšení, ale i naivitu, aroganci 

a krutost účastníků převratu. Konfl ikt postupně 

vynáší k  moci značně sporné postavy a  své 

původní vyznavače zanechává mnohdy rozčaro-

vané zjištěním, že byli jen pěšáky na šachovnici 

ovládané mocnějšími hráči.

V  úterý 21. listopadu 2017 bude promítán 

dokument „Zlatý úsvit – jak to vidím já“ z řecké 

produkce. Zaměřuje se na metody tohoto poli-

tického uskupení, které sahají od populistického 

rozdávání jídla nezaměstnaným Řekům až 

k brutálnímu šikanování cizinců. Svědčí o časté 

vstřícnosti vůči Zlatému úsvitu ze strany policie 

či církve. I  díky výpovědím „slušných“ sympati-

zantů Zlatého úsvitu vyvstává zřetelná paralela 

s  nástupem nacistů v  meziválečném Německu 

a s úspěchy podobných hnutí jinde ve světě.

V úterý 5. prosince 2017 se s fi lmem „Hooligan 

Sparrow“ dostaneme do Číny. Dokument před-

stavuje lidskoprávní aktivistku bojující přede-

vším za práva žen, která za svou činnost čelí i se 

svou desetiletou dcerou drsné policejní šikaně.

Všechny projekce začínají v  19:00 hod. v  sále 

evangelické fary na náměstí Odboje vedle gym-

názia a vstup je zdarma.

Dokumenty zastupují velmi palčivá témata, 

která hýbou současným světem, a  vzbuzují tak 

neklid v  duši. Ale šíření povědomí a  případné 

diskuze o  těchto problémech pomáhají měnit 

svět k lepšímu. A to stojí za to. Proto jste na fi lmy 

srdečně zváni.

Mgr. Aleš Mostecký, evangelický farář

Filmy pro neklid v duši na evangelické faře

Hasičská akce na Domově mládeže SŠIS
Dne 19. září se uskutečnila na Domově mládeže 

Střední školy informatiky a  služeb Dvůr Králové 

nad Labem, v rámci cvičení Hasičského záchran-

ného sboru, evakuace žáků. Po vyhlášení popla-

chu „hoří“ vyběhli nic netušící žáci z pokojů před 

DM. Po příjezdu sedmi záchranných vozů s napě-

tím sledovali sehranou práci hasičů, kteří pomocí 

vysokozdvižné techniky zachraňovali jejich 

kamarády ze 4. a 5. patra budovy.  Na záchranné 

akci se podílel nejen HZS Dvůr Králové nad 

Labem, ale i  dobrovolní hasiči z  okolních obcí. 

Žáci si tak vyzkoušeli sestup po  žebříku ze 4. 

patra, záchranu na nosítkách a také slaňování ze 

3. patra do  vyhrazeného prostoru. Pro všechny 

to byl nevšední zážitek a zároveň poučení, jak se 

zachovat v případě opravdového požáru. Děku-

jeme za skvělý přístup celému královédvorskému 

HZS při organizaci akce a  také všem hasičům, 

kteří se na cvičení podíleli.

Bc. Kateřina Lukášová  
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Stomatologická pohotovost
listopad 2017
4. a  5. 11.: MUDr.  Jiřina Klustová, Pres-

lova 446, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 622 560;

11. a 12. 11.: MUDr. Hana Šujáková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 423;

17. 11.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

18. a 19. 11.: MUDr. Jiří Záplata, zub. ord. 

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

499 392 811;

25. a  26. 11.: MUDr.  Gustav Hrabý, Füg-

nerova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

2. a  3. 12.: MUDr. Věra Hrabyová, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795.

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Klub důchodců v Sadové volil 
nového předsedu
Dne 10. října 2017 se 

konala ve  Staré rad-

nici členská schůze 

Klubu důchodců 

v Sadové.

Dosavadní dlouho-

letý předseda pan 

Jiří Štěpánek již 

nemůže z  důvodu dlouhodobé a  vážné 

nemoci svoji funkci vykonávat. K  zajištění 

dobrého chodu našeho klubu a  řádného 

vyúčtování dotace tak bylo přistoupeno 

k  volbě nového předsedy. Předsedkyní 

byla zvolena paní Božena Gürtnerová,  

dosavadní členka klubu.

Lenka Prajzlerová

Klub důchodců v Sadové, z. s.

Skautské středisko hlásí
Třetí oddíl uspořádal koncem září pro vlčata 

modré a zelené šestky výpravu do údolí potoka 

Zlatnice s křížovou cestou nedaleko Borovnice. 

V tomto údolí se už od začátku 12. století rýžo-

valo zlato vysoké ryzosti. Dodnes jsou v  okolí 

Zlatnice patrné haldy, odvaly i  jedna uzavřená 

štola. V roce 2012 byla křížová cesta s kapličkou 

obnovena. Vlčata také „vyšplhala“ 

na  33 metrů vysokou rozhlednu 

na  Kozinci nedaleko Vidochova 

s krásnými výhledy na Krkonoše.

Druhý oddíl vodních skautů 

z  Mostku se zúčastnil Pětithlonu 

v Hradci Králové pořádaným skaut-

ským oddílem Štik. Disciplíny byly 

následující: jízda na  kanoi (trasa 

1,5 km), pramici (trasa 2 km). 

Závodníci museli absolvovat tyto 

disciplíny – lanovou lávku, pro-

vazový žebřík, překonat zhruba 

30 metrů bez pádel 

pomocí nataženého lana. 

Dvěma mosteckým posád-

kám se povedlo obsadit 

v  kategorii open 2. místo 

a 7. místo v kategorii vlčat.

Ing. Martin Stránský

Letos si připomínáme 200 let od  objevení 

Rukopisu královédvorského. Nebýt jeho nale-

zení 16. září 1817 v  kobce děkanského kostela

sv. Jana Křtitele, nekonaly by se ani žádné kul-

turní akce. Mezi ně patřila v září a říjnu také pro-

hlídka rukopisné kobky, kterou zajistilo Sdružení 

Klíč a Děkanství Dvůr Králové nad Labem. Náv-

štěvníky uvítala nová expozice věnovaná Ruko-

pisu královédvorskému, jeho nálezci kaplanu 

Pankráci Borčovi a spisovateli Václavu Hankovi, 

který Rukopis zveřejnil a  jemuž později bylo 

objevení Rukopisu připisováno.

Návštěvníci velice kladně hodnotili expozici 

a vyslechli zajímavou historii o nalezení pergame-

nových listů, které později dostaly název Rukopis 

královédvorský, o jeho obsahu, ze kterého čerpalo 

mnoho našich umělců: J. V. Myslbek, A. Dvořák, 

J. Mánes, M. Aleš a další. Pro veřejnost byla kobka 

otevřena v den nálezu 16. září, poté 23. září, kdy 

se na  náměstí T. G. Masaryka konaly Rukopisné 

dny, a  7. a  8. října, kdy byl v  městském muzeu 

vystaven originál Rukopisu. Rukopisnou kobku 

navštívil rekordně velký počet návštěvníků.

Spor o pravost dokumentu stále trvá a je škoda, 

že česká média psala o tom, že městské muzeum 

vystavuje „slavný podvrh“ a že v kobce „údajně 

nalezl“ Václav Hanka Rukopis. Žádná z  těchto 

skutečností nebyla nikdy spolehlivě dokázána.

Nebýt kaplana Pankráce Borče, který se zasloužil 

o nalezení listů Rukopisu v kostelní kobce, a Vác-

lava Hanky, který Rukopis zveřejnil, neměli by-

chom si dnes co připomínat.

Josef Langfelner

Sdružení Klíč při farnosti sv. Jana Křtitele

Rukopisná kobka lákala stovky návštěvníků

Kočky z královédvorského útulku Další šance hledají domov
Útulek pro opuštěné 

a nalezené kočky Další 

šance, z. s., Dvůr Krá-

lové nad Labem nabízí 

k adopci koťata i dospělé 

kočky. Většina z nich je 

kastrovaná, očkovaná

a čipovaná. Nyní je v péči depozita 56 koček. 

Více na www.facebook.com/KockyDvur Kralove/.

Děkujeme všem příznivcům našeho depozitu, 

kteří poskytují jakoukoliv materiální či fi nanční 

pomoc (č. ú.:  240081343/2010, VS 248). Hlasujte 

pro nás také v soutěži, pomůžete nás zviditelnit 

a třeba i zvítězit: http://hobby.blesk.cz/soutez/

kocka-ceska/2017/profi l/1131/. Těšíme se na 

účast ve vánočním Kočičím přání 2017. 

Jolanka – jedná se 

o tříměsíční očko-

vanou a čipova-

nou kočičku.

Dafne – je to pěti-

měsíční kočička, 

která je jako 

ostatní očkovaná 

a  samozřejmě 

čipovaná. 

Píďa – kočička, 

stará 3,5 měsíce. 

Je také očkovaná 

a čipovaná.

Matoušek – jedná 

se o tříměsíč-

ního kocourka, 

který je očkovaný 

a čipovaný.

Beatriz Motalová

Další šance, z. s., Dvůr Králové nad Labem


