
Ilustrace na měsíc duben: František Kalenský – zoo
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Město Dvůr Králové nad Labem se připojilo k akci
„Ukliďme Česko“

Město  Dvůr  Králové  nad  Labem,  odbor  životního  prostředí,  se  ve
spolupráci se ZŠ Podharť a ZOO Dvůr Králové, a. s., připojilo k dobro-

volnické akci „Ukliďme Česko“. Cílem akce byl úklid odpadků a nelegálních skládek u lip-
nické „dálnice“, v okolí zoo (v údolíčku), u vlečky za bývalým areálem Tiby Zálabí, nad lodě-
nicí u Pušova splavu a u garáží na Slovanech a dále podél Labe k mostu Jana Palacha. Akce se
zúčastnilo okolo 70 dětí ze ZŠ Podharť z šesté třídy, 7. B a 8. A.

Odbor životního prostředí vytipoval lokality vhodné k úklidu. Rukavice a pytle na odpad
účstníci zdarma získali z projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016“. Ve čtvrtek 21. dubna
se dopoledne uklízelo, sebralo se více než 80 pytlů odpadků. Spousta dětí byla překvapena, co
všechno ukrývají houštiny u cest. Z odpadu byly vytřiďovány plasty, které byly předány k re-
cyklaci.

Odpoledne ZOO Dvůr Králové,  a. s.,  pro děti  připravila za odměnu zajímavý program
v zákulisí zoo. Velkým zážitkem bylo pro děti krmení žiraf, dále zákulisí pavilonu Vodní světy
s přednáškou o provozu celého pavilonu včetně chovu zvířat, nebo povídání o slonech s ukáz-
kou jejich dovedností, jako je například „sloní tělocvik“ či oblíbená hra chobotem na foukací
harmoniku.

Akce byla velmi kladně hodnocena i občany města. Věříme, že tento jarní úklid bude mít
i výchovný efekt – děti, které stráví několik hodin úklidem odpadků, je pravděpodobně nikdy
nebudou vyhazovat tam, kam nepatří.

Upraveno z textu: Ing. Evy Šírkové, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ

V rámci této akce se měl uskutečnit také úklid parku Schulzovy sady. Bohužel přišlo jen
pět lidí z místní organizace ČSSD. Tady to tedy moc slavně nedopadlo.

Ve Dvoře máme semafory! 
Od  pondělí  25.  dubna  byl  provoz  na

Benešově nábřeží (před křižovatkou Tesco)
a ve Štefánikově ulici směrem k zoo řízen
semafory. Semafory tu byly asi do 6. červ-
na.

Důvodem dopravního omezení na Bene-
šově nábřeží byla pokračující rekonstrukce
inženýrských  sítí  k  sanaci  kanalizačního
sběrače.  Ve  Štefánikově  ulici  pracovníci
Městských  vodovodů  a  kanalizací  Dvůr
Králové  nad  Labem,  s.  r.  o.,  vyměňovali
části vodovodního řadu od zoo až k mostu
Jana Palacha, a to do 13. června. Provoz byl
v těchto lokalitách zúžen do jednoho jízdní-
ho pruhu vždy v délce cca 50 m, který byl
řízen  semafory.  Opravy  inženýrských  sítí
v obou ulicích se prováděly před nástupem
strojů  těch  firem,  které  prováděly  rekon-

strukci  silnice  III/30012 od kruhové křižovatky přes  Benešovo nábřeží  po čerpací  stanici
u zoo na konci města. Jednalo se o kompletní rekonstrukci komunikace včetně sanací, výmě-
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ny silničních obrub, vyřešení cyklistické dopravy a zastávek MHD. Stavbu realizoval Krá-
lovéhradecký kraj. Předpokládaná hodnota stavby byla 40.660.693 Kč bez DPH. 

Královédvorsko.cz, duben 2016

Na Benešově nábřeží opravovali kanalizaci před rekonstrukce ko-
munikace

Na Benešově nábřeží začala v dubnu rekonstrukce kanalizace, konkrétně zatěsnění kana-
lizačního sběrače, které by mělo vést k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace. S re-
konstrukcí souvisela také dopravní omezení.

„Bylo  třeba  provést  sanaci
kanalizačního  sběrače  v  délce
asi  120  bm,  zejména  zajištění
těsnosti  ve  vztahu  k  možným
průnikům  vody  při  zvýšeném
průtoku  korytem  Labe,“ uvedl
vedoucí  odboru  rozvoje,  in-
vestic a správy majetku na krá-
lovédvorském  městském  úřadě
Ing.  Ctirad  Pokorný.  Potřeba
sanace  tohoto  úseku  vyplývala
z mapového a fotodokumentač-
ního  materiálu  ze  srpna  2014,
který  zpracovala  Česká  spe-
leologická  společnost  Albeřice

za účelem lokalizace bodových a plošných nátoků balastních vod do veřejné kanalizace. 
Před osazením vložky bylo nutné provést úpravu stoky. „Spočívalo to v zabetonování ber-

my na obou stranách stoky v šířce 30 centimetrů a výšce 60 centimetrů.  Bermu je  nutné
nejprve ručně očistit, následně dobetonovat cementovou směsí část stoky, která se nachází
mezi hranou bermy a stěnou stoky. Tak se zajistí plynulý přechod ze dna stoky na její stěnu,
který je nezbytný pro správné usazení vložky. Před sanačními pracemi také musí být stoka dů-
kladně vyčištěna,“ vysvětlil Ing. Ctirad Pokorný.

V současné době tak na Benešově nábřeží pracují zaměstnanci Městských vodovodů a ka-
nalizací Dvůr Králové nad Labem (MěVaK). „Kvůli havarijnímu stavu kanalizačního sběrače
zhotovují vstupní revizní komoru kanalizačního sběrače DN 1600, která bude sloužit k in-
stalaci rukávce a vyvložkování. Důsledkem toho dojde k odstranění nátoků balastních vod
v této části sběrače, a tím ke snížení nátoků odpadních vod na ČOV,“ uvedl Ing. Petr Mrázek,
jednatel MěVaK. S rekonstrukcí kanalizace souviselo také dopravní omezení pro řidiče. Od
25. dubna do 6. května došlo k omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v délce zhruba
50 metrů a vzhledem k intenzitě byla doprava v uvedené lokalitě řízena semafory. 

Celá akce byla realizována v součinnosti se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého
kraje (SÚS), protože na rekonstrukci inženýrských sítí navázala na Benešově nábřeží a ve
Štefánikově ulici rekonstrukce vozovky silnice III/30012.

Noviny královédvorské radnice 4/2016 (upraveno kronikářem)

Dvůr Králové nad Labem získal cenu za nejlepší webovou turis-
tickou prezentaci

Město Dvůr Králové nad Labem slavilo úspěch na poli webové prezentace. Turistický por-
tál www.dvurkralove.cz získal v celostátním kole soutěže Zlatý erb zvláštní cenu ministryně
pro místní rozvoj Karly Šlechtové za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách
měst a obcí. Na slavnostním galavečeru 19. ročníku konference ISSS, který se konal v krá-
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lovéhradeckém kongresovém centru Aldis, převzali cenu místostarostka Alexandra Jiřičková,
vedoucí odboru informatiky Ondřej Samek, tisková mluvčí Miroslava Kameníková a šéfre-
daktor webových stránek Jan Skalický.

Rozhodnutí rozdělit webové stránky Dvora Králové nad Labem na dva samostatné portály
–  pro  občany  a  turisty  –  se  ukázalo  jako  správné.  Turistický  portál  www.dvurkralove.cz
vznikal v první polovině loňského roku a spuštěn byl počátkem července 2015.  „Informuje
o zajímavostech ve městě i regionu, nabídka tipů na výlet je rozdělena také podle cílových
skupin, takže si návštěvníci mohou přímo vybrat, jak svou dovolenou nebo volný čas stráví.
Nechybí ani seznam ubytovacích a restauračních zařízení, informace o dopravních spojích,
kalendář akcí či zajímavé fotogalerie,“ dodala místostarostka Alexandra Jiřičková.

Pro Dvůr Králové nad Labem je to v letošním soutěžním ročníku Zlatého erbu již druhé
ocenění. V krajském kole Královéhradeckého kraje totiž zvítězil s nejlepší elektronickou služ-
bou „Mapový portál  GIS“, dostupnou na stránkách www.mudk.cz.  Cílem je podpořit  mo-
dernizaci  místní  a  regionální  veřejné  správy  prostřednictvím rozvoje  informačních  služeb
s využitím internetu a ostatních elektronických médií.

Noviny královédvorské radnice 4/2016, Miroslava Kameníková

Zlatý Ámos Jan Flídr a úspěšní královédvorští hokejisté na radni-
ci

Starosta Jan Jarolím přijal na začátku dubna na radnici úspěšné Královédvoráky: pedagoga
Jana Flídra ze ZŠ 5. května, který vyhrál 23. ročník ankety Zlatý Ámos o nejoblíběnějšího
učitele, a zástupce hokejového týmu HC Rodos Dvůr Králové nad Labem, který v sezoně
2015/2016 skončil na druhém místě krajské hokejové ligy Královéhradeckého kraje. Starosta
s místostarostkou Alexandrou Jiřičkovou Janu Flídrovi poblahopřáli k vítězství v anketě a pře-
dali mu dárkový koš. Setkání, během něhož se hovořilo nejen o soutěži, ale také o současném
školství a žácích, se zúčastnil i ředitel ZŠ 5. května Radan Černý.

Během setkání s hokejisty mimo jiné prezident klubu Vasil Teodoridis poděkoval za po-
zvání a podporu a dodal, že přestože tým finále krajské ligy nevyhrál, třeba se to povede za
rok. Starosta zase zástupcům HC Rodos Dvůr Králové nad Labem poděkoval za reprezentaci
města a věnoval jim dárkový certifikát na padesátilitrový sud piva.

Noviny královédvorské radnice 4/2016

Soutěž: Jak by se nám lépe žilo, kdyby tady bylo či nebylo…
V lednu jsem v kronice napsal, že soutěž budu sledovat. Tady je příspěvek Ing. Evy Šír-

kové, vedoucí odboru životního prostředí, k námětům za první čtvrtletí. Poděkovala všem,
kteří zaslali náměty ke zlepšení životního prostředí v našem městě. Občané navrhli např. úklid
pozemků v zahrádkářské osadě Sylvárov a na pozemku u výjezdu ze Dvora Králové nad
Labem na Žireč, nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad či „zkulturnění“ cesty od koupa-
liště do Lipnice ke společnosti Rodos. Někteří občané zasílali i podněty, které nejsou v mož-
nostech odboru životního prostředí, např. zbudování nových veřejných záchodků, zpevňování
cest či odstranění nevkusné reklamy. Tyto náměty jsou předávány vedení města a kompetent-
ním odborům. 

Vítězkou soutěže za 1. čtvrtletí se stala Dáša Mařanová s návrhem „zkulturnění“ cesty od
koupaliště do Lipnice, zejména části odbočující pod hřbitovem k firmě Rodos. Výherkyně ob-
držela vstupenky do ZOO Dvůr Králové, a. s. Co se týká vítězného námětu, již v dubnu za-
čaly práce na zlepšení stavu uvedené cesty. Pracovníci technických služeb města odstranili
suché větve stromů a prořezali keře tak, aby nebránily v průchodu či průjezdu na kole. Ne-
legální skládky a odpadky v okolí cesty uklidily děti ze ZŠ Podharť v rámci akce „Ukliďme
Česko“. V létě bude na cestě prováděno sekání trávy technickými službami.

Noviny královédvorské radnice 4/2016, Ing. Eva Šírková
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Nové kontejnery na drobný kovový odpad
Během dubna bylo na několika vybraných stanovištích kontejnerů na tříděný odpad ve

Dvoře Králové nad Labem umístěno dvanáct šedých kontejnerů na drobný kovový odpad. Ob-
čané do nich mohou odkládat plechovky od potravin (musí být zhruba omyté, aby nedocháze-
lo k hnití zbytku obsahu), plechovky od nápojů, kovové obaly od kosmetiky, drobné kovové
obaly z domácnosti (hliníková víčka od jogurtů apod.), nářadí, kovové nádobí a ostatní drobné
hliníkové nebo železné předměty.

Do kontejneru naopak nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů, a to ani jejich
demontované části. Pozor na lesklé obaly, které připomínají kovy, rozhodu-
jící je značka, která uvádí, z čeho je obal vyroben.

Stanoviště kontejnerů na drobný kovový odpad: Macharova ulice, křižovatka ulic Máne-
sova  a  nábřeží  Benešovo,  křižovatka  ulic  Smetanova  a  Josefa  Suka,  ulice  Elišky  Krás-
nohorské, ulice Karolíny Světlé, křižovatka ulic Slunečná a Okružní, ulice Máchova, Alešova
ulice, křižovatka ulic Fibichova a Spojených národů, Žireč – náměstíčko, Zboží a Lipnice
u školky. 

Noviny královédvorské radnice 4/2016, Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru ŽP

Názory občanů města
Trestuhodná demolice číslo 2!

Objekty bývalé slévárny Strojtexu a výzkumného ústavu mají zmizet z mapy města? Když
jsem kritizoval na těchto stránkách trestuhodnou demolici areálů Tiby Zálabí společností Tex-
til Invest, za absolutně nepochopitelné „asistence“ tehdejšího vedení města, ani v tom nej-
horším snu mne nenapadlo, že nesmyslnému bourání na území našeho města nebude v blízké
budoucnosti konec. Z dokumentů, které jsem v těchto dnech objevil na stavebním úřadě, vy-
plývá, že v polovině roku 2014 se královédvorské radnici povedlo „opět posvětit“ bourání
dalších dvou bývalých průmyslových areálů.  Investorem demolice zde ale  není  soukromý
subjekt,  jako tomu bylo v případě Zálabí!!!  Paradoxně o nesmyslné bourání  budov histo-
rických areálů požádal prostřednictvím managementu akciové společnosti zoo samotný Krá-
lovéhradecký kraj, jako jediný akcionář a vlastník ZOO Dvůr Králové, a. s. Ten samý Krá-
lovéhradecký kraj, který v nedávné minulosti odsouhlasil, že za cca 27 milionů korun oba
průmyslové areály zoologická zahrada zakoupí do svého vlastnictví pro svůj budoucí rozvoj.
Jak je možné, aby po bezmála deseti letech ten samý vlastník zoo opět bez problému odsou-
hlasil kompletní demolici budov těchto dvou areálů – viz krajem vyhlášené výběrového řízení
na dodavatele odstranění staveb slévárny v ceně 8 milionů korun!!! Cena za demolici budov
v areálu výzkumného ústavu ještě nebyla krajem navržena, ale bude se opět pohybovat v řá-
dech milionů Kč.  Proč  nebyl  k  demoličnímu záměru současně  předložen plán  budoucího
využití daného území? Kde je z minulosti krajskými politiky a managementem zahrady dekla-
rovaná vize o rekonstrukcích a opětovném využití zakoupených budov výše uvedených areá-
lů? Je normální za miliony kupovat a za další miliony to samé bourat? Proč se v žádosti o od-
stranění staveb neuvádí, jak bude s územím naloženo, co bude následně postaveno a hlavně
kdy a za kolik? Proč se musí bourat těsně před volbami do krajského zastupitelstva? Nebylo
by logičtější vyčkat až po volbách na názor nového vedení kraje? V našem městě se v po-
slední době víc bourá, než staví. Nepotřebujeme návštěvníkům města ukazovat další „holé
pláně“ a nezastavěné proluky. S plánovanými demolicemi nesouhlasím a veřejně protestuji
proti způsobu, jak Královéhradecký kraj se svými financemi a majetkem, který se nachází na
území našeho města, nakládá.

Závěrem svého příspěvku musím konstatovat, že kolega zastupitel Jan Bém drží „poctivě“
s ostatními členy správní rady zoologické zahrady před námi zastupitely města o dané věci
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„bobříka mlčení“.  Osobně nevěřím, že by nebyl o plánovaných demolicích detailně infor-
mován. Proč asi? Asi proto, že i po komunálních volbách v roce 2014 zůstal dál jediným
dlouholetým zástupcem města Dvůr Králové nad Labem v představenstvu a ve správní radě
zoologické zahrady a nebyl novým vedením města doposud vystřídán.

Noviny královédvorské radnice 4/2016, Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)

Rozběhla se spolupráce s polskou Kamennou Horou
Inkoust na smlouvě o partnerství s polským městem Kamenná Hora sotva zaschl a spolu-

práce už se rozbíhá. A to doslova. Do Kamenné Hory jsme si totiž vyrazili zaběhat. Starosta
Kamenné Hory Krzysztof Świątek nás pozval na 5. ročník běhu Dobývání Parkové hory. Pre-
cizně připravený závod na 11 km s převýšením 200 m jsme absolvovali ve složení Martin Zá-
ruba a manželé Tomkovi. Závod byl skutečný zážitek. Trasa totiž nezvykle vedla podzemím
bývalé továrny, kde se za druhé světové války montovaly střely V2. Starosta Jan Jarolím se
svým  protějškem  mezitím  projednali  možnosti  další  spolupráce  obou  měst.  Spolek  ka-
menohorských běžců přijal naše pozvání na 33. ročník Běhu Safari a 1. ročník krosového ma-
ratonu Podkrkonoším v roce 2017. Těšíme se, že do dalších společných akcí se zapojí více
obyvatel partnerských měst.

Noviny královédvorské radnice 4/2016, Ing. Veronika Tomková, zastupitelka (TOP 09)

Společenská rubrika
Noví občánci města

V dubnu 2016 se narodilo v našem městě 17 občánků – 7 chlapců a 10 děvčat. Dorota Hu-
líková se narodila 16. dubna 2016 ve Dvoře Králové nad Labem.

(Zveřejněno na základě písemného souhlasů rodičů.)

Úmrtí
V  měsíci  dubnu  zemřelo  ve  Dvoře  Králové  nad  Labem  16  lidí,  z  toho  bylo  9  krá-

lovédvorských občanů, 3 muži a 6 žen.

Sňatky
Ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeli manželství tito snoubenci: Jakub Nechanický a Si-

mona Lehrausová – 22. dubna, Petr Bocek a Jana Vránová – 23. dubna.
V  obci  Kuks  uzavřeli  manželství  tito  snoubenci:  Vojtěch  Keil  a  Denisa  Vaníčková  –

1. dubna, Pavel Štich a Anastázie Kubizniaková – 16. dubna, Martin Kopeček a Simona Černá
– 30. dubna, Alexandr Limberský a Veronika Šulcová – 30. dubna.

V obci Vlčkovice v Podkrkonoší uzavřeli manželství tito snoubenci: Jiří Volf a Jana Vaň-
ková – 2. dubna.

Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v dubnu 33 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 6 manželských párů stříbrnou svatbu,
6 manželských párů zlatou svatbu a 1 pár svatbu diamantovou.

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 7 novorozených občánků našeho města. 
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KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Koncert Kruhu přátel hudby

V úterý 5. dubna se konal 433. koncert KPH. Na programu byla artificiální hudba pro cim-
bál. Skladby uvedl Daniel Skála. Vstupné 130 Kč.

Výstava – Zvíře není věc
Od 8. do 24. dubna probíhala

výstava  vybraných  dětských
prací 12. ročníku celostátní vý-
tvarné soutěže „Zvíře není věc“,
zaměřené  na  ztvárnění  zvířete,
které nemůže být „věc“. Soutěž
každoročně  vyhlašuje  Hankův
dům  ve  spolupráci  se  ZOO
Dvůr Králové, a. s., a pod patro-
nací starosty města Ing. Jana Ja-
rolíma. Celkem porota hodnoti-

la 639 prací ze 41 škol celé ČR. Předsedou poroty byl akademický malíř Daniel Václavík. Ve
čtvrtek 7. dubna byla vernisáž k této výstavě v zoo v galerii Tengenenge.

Z výtvarného kroužku Hankova domu se umístila na 2. místě Martina Nedvědová a na
3. místě Ketrin Tauchmanová. Cenu ředitele zoo získala Kateřina Schreiberová.

Taneční soutěž Dvorská jednička
V sobotu 9. a v neděli 10. dubna probíhal v Hankově domě XII. ročník taneční soutěže

Dvorská jednička. Jedná se o přehlídku tanečních kolektivů, které pořádá DDM Jednička.

Zápis do tanečních kurzů podzim 2016
V Hankově domě začal zápis do tanečních kurzů 2016. Moderní taneční kurzy pro mládež

pod vedením mladých tanečních mistrů, manželů Chmelových z TAK Dance Krok z Hradce
Králové, kteří zájemce naučí nejen tanec, ale osvětlí i základy společenského chování. Vítáni
byli i ti, kteří do tanečních již chodili a chtěli si znovu zatančit. Přihlásit se bylo možno do
kurzů A a B buď osobně v předprodeji vstupenek přímo v Hankově domě, nebo elektronicky
vyplněním přiložené přihlášky. Po jejím zaslání obdrželi žadatelé na e-mail potvrzení o přijetí
přihlášky s uvedením podrobných informací o průběhu kurzů, placení apod.

Kurzovné činilo 1.400 Kč, garde 500 nebo 450 Kč.

Divadelní hra v předplatném – Chlap na zabití
V úterý 12. dubna zahráli herci divadla Palace z Prahy hru Francise Vebera Chlap na zabití,

francouzskou komedii o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha. Když se setká
nekompromisní nájemný zabiják s nesmělým ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraž-
du, může to na první pohled vypadat jako snadná práce. Opak je však pravdou... Precizně při-
pravenou akci mu však začne narušovat dotěrný soused z vedlejšího hotelového pokoje Fran-
cois Pignon. Po neúspěšném pokusu se oběsit chce hotelový poslíček zavolat policii, což se
Ralfu Milanovi vůbec nehodí, proto se rozhodne, že situaci vyřeší sám. Netuší však, že zbavit
se toho dotěrného chlapa bude nad jeho síly…

Hráli: Filip Blažek, Miroslav Vladyka, Jaroslav Šmíd, Betka Stanková, Michal Starý, Mi-
chal Šimáček a další. 

Ceny zóna 1 – 400 Kč, zóna 2 – 380 Kč, zóna 3 – 360 Kč, cena k stání 190 Kč. 
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Módní přehlídka Aggis Praktikmoda
V pátek 15. dubna byl Hankův dům plný módy a stylu kolekce jaro–léto 2015, kterou

uvedla módní firma Agiss Praktikmoda ze Dvora Králové nad Labem.

Zdeněk Izer a kolektiv
V úterý 19. dubna uvedl nový zábavný pořad Zdeněk Izer.
Ceny zóna 1 – 240 Kč, zóna 2 – 220 Kč, zóna 3 – 200 Kč a cena k stání 120 Kč.

Cesta do pravěku
V pondělí 25. dubna uvedlo Městské divadlo ze Zlína divadelní představení Cesta do pra-

věku. Dnes už klasika mezi klasiky spjatá se zlínskými ateliéry. Právě tam vdechl život pra-
věkým zvířatům geniální Karel Zeman. Svérázná pocta Karlu Zemanovi, jeho imaginaci, jeho
mamutům, létajícím archeopteryxům, tyranosaurům, dětskému dobrodružství a odvaze.

Povídejme si děti
V úterý 26. dubna se konalo hudební představení, které uvedlo Hradecké hudební divadlo

dětem. Tři minimuzikály na motivy pohádek Josefa Čapka s veselými písničkami, které se
děti během představení naučí a samy se stanou také spolutvůrci jedné ze známých pohádek.
Účinkovali: Michaela Novozámská a Tomáš Krečmer. Pořad byl pro děti z mateřských škol
a první ročníky základních škol.

Akademie ZUŠ R. A. Dvorského
Ve středu 27.  dubna  uspořádala  základní  umělecká  škola  R.  A.  Dvorského v Hankově

domě akademii nazvanou Jak to chodí v trávě.

Královédvorský majáles
V  sobotu  30.

dubna a v neděli
1.  května  se  ko-
nal  tradiční  Krá-
lovédvorský  ma-
jáles.  V  sobotu
odpoledne  nej-
prve  vystoupil
Big  Band  Dvor-
ský,  pak  měl
koncert  Jaroslav
Uhlíř se svojí ka-
pelou. 

Mezi  jednot-
livými  koncerty
měli  vystoupení
žáci  ZUŠ,  pak
neplánovaně  vy-
stoupila královédvorská skupina Vaťák, která „zaskočila“ za kapelu Heebie Jeebies, jež kvůli
nemoci jednoho z členů nemohla vystoupit. Neplánované bylo i vystoupení skupiny April,
která je druhou kapelou zpěvačky Šárky Adámkové. Ta nahradila původní program Sarah &
The Adams se stejnou interpretkou. Večer zahrála náchodská kapela Divokej Bill Revival, pak
následoval lampionový průvod a po něm ohňostroj. Večer uzavřela čarodějnická zábava s ka-
pelou Strahov.

V neděli 1. května dopoledne zahájila program majálesu Městská dechová hudba z Úpice.
Hlavním odpoledním programem bylo vystoupení Michala Hrůzy se svojí kapelou. 
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Knihovna Slavoj
Prodejní výstava

Od 4. dubna do 30. června probíhala v knihovně prodejní výstava ob-
razů Jana a Jarmily Smetanových nazvaná Chaloupky pod našimi hrami.

Malované obrázky horských a podhorských chalup tak, jak se dnes nacházejí, i když se už ně-
které rozpadají, jiné jsou dnes udržované a v původním stavu.

Snění Babky Ťapky
Ve středu 6. dubna Anna Johana Nyklová uvedla své životní příběhy sepsané po názvem

Snění Babky Ťapky. Své zážitky začala psát až ve svých padesáti letech a první knihu nazvala
Babka Ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky. Autorka ale neustále na-
chází další témata k literární tvorbě. Vznikl tak titul Ze života Babky Ťapky, který obsahuje
vyprávění o jejím prvním pejskovi, dále o návštěvě nejstaršího tenisového turnaje Wimbledo-
nu a o tom, co se může stát, když se jde na koncert.

Minikurz obchodní angličtiny
V sobotu 9. dubna dopoledne pořádala knihovna minikurz obchodní angličtiny, na kterém

přednášela Mirka Pánková. Kurz měl za účel zdokonalit účastníky v Bussines English (psaní
e-mailů, telefonování, fakturace objednávky a konverzace formálního společenského styku).
Cena kurzu byla 250 Kč včetně učebních materiálů.

Mé jméno je uprchlík
Ve středu 13. dubna měl přednášku Eliáš Molnár o tom, že mešita může stát vedle kostela

a nikomu to nepřijde divné, o tom, že nejčastější auto v Iráku je Škoda Octavia, a o mnoha
dalších  věcech.  Bylo  to  živé  svědectví  člověka,  který  strávil  deset  dní  mezi  iráckými
uprchlíky. Pro oživení bylo vyprávění doplněno diaprojekcí. Vstupné dobrovolné.

Loutkové divadlo Klíček
V sobotu 16.  dubna odpoledne zahrálo divadlo Klíček pohádku zahranou maňásky Jak

Honza dostal princeznu. Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

Městské muzeum
Příroda Podkrkonoší

Od 18. března do 22. května probíhala v městském muzeu
výstava o přírodě v Podkrkonoší.

Přednáška o prusko-rakouské válce 1866
V úterý 5. a ve čtvrtek 14. dubna uvedlo muzeum přednášku o prusko-rakouském konflik-

tu, jehož 150. výročí bitvy u Hradce Králové si letos připomínáme. Co do počtu vojáků šlo
o druhou největší bitvu v dějinách Evropy a největší bitvu, která kdy proběhla na našem úze-
mí. Přednáška byla svým zpracováním vhodná pro děti základních škol. Kromě toho, že popi-
sovala průběh bitvy a tehdejší zbraně, zaměřovala se především na příčiny a následky prusko-
rakouského konfliktu a představila pokrok v oblasti vědy a techniky (železnice, telegraf, foto-
grafie, zdravotnictví), vysvětlovala vznik moderního Německa, situaci Čechů při rakousko-
uherském vyrovnání  nebo založení  Červeného kříže.  Přednáška  se  dotkla  také  související
bitvy o Dvůr Králové nad Labem. Vstupné 30 Kč.
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ZOO Dvůr Králové, a. s.
32. ročník silničního Běhu Safari

Sportovní sobota 2. dubna ve Dvoře Králové nad Labem byla zaháje-
na rodinným během. Celkem 54 malých závodníků vyběhlo na trať samo

nebo za doprovodu svých rodičů od hlavního vjezdu do safari královédvorské zoo. Závodníci
běželi speciální trasou 1 800 m přes areál Lvího safari. 

Letošní 32. ročník Bě-
hu Safari si připsal rekord
hned při zahájení. Na trať
vyrazilo  rekordních  170
závodníků, 109 mužů a 61
žen.  Absolutním  vítězem
se  stal  Jan  Kohut  (Elite
sport  Team),  který  10,8
km  dlouhou  trať  zaběhl
v čase 35:26 min. Letošní
běh  odstartoval  u  brány
Afrického  safari  Josefa
Vágnera senátor  Jiří  Hla-
vatý,  statutární  ředitel
společnosti  JUTA,  a.  s.,
Dvůr Králové nad Labem.
Poprvé byla využita elektronická časomíra pomocí čipů. Po skončení závodu měli návštěvníci
s platnou vstupenkou výjimečnou možnost si projít trasu Afrického safari pěšky.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., str. 17

Safari po safari
Vzdělávací soutěž s procházkou pro školní kolektivy i veřejnost u příležitosti Dne Země ve

spolupráci s DDM Jednička a Lesy ČR se uskutečnila 13. dubna. Letošní téma Safari po safari
se věnovalo ohroženým druhům zvířat, tedy zvířatům, jako jsou gorila, gepard, lev berberský,
nosorožec dvourohý a žirafa. Účastníci absolvovali trasu s pěti stanovišti, kde si ve dvou vě-
kových kategoriích vyzkoušeli znalosti o těchto zvířatech. Na start přišlo celkem 785 účastní-
ků ve třiceti sedmi skupinách ze čtrnácti škol. Trasa byla zatraktivněna přírodninami a zají-
mavými aktivitami.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., str. 18

EAZA zasedání komise TAG pro antilopy a žirafy
Královédvorská zoo hostila 27. až 29. dubna 30 účastníků komisí odborníků pro rozvoj

chovu antilop a žiraf. 
Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., str. 21

Madagaskar – podivuhodná Lemurie
Čtvrtá klubová přednáška v galerii Tengenenge z cyklu organizovaného již desátým rokem.

Vladimír Lemberk hovořil o přírodě 4. největšího ostrova na Zemi. Během dlouhého treku fo-
tografoval s přáteli nejtlustší stromy světa, baobaby, porosty trnitého buše, lemury, chameleo-
ny, deštné pralesy i sterilní pouště. A také Malgaše, domorodce dosud vyznávající animismus
a věřící víc svým zemřelým předkům než moderním názorům na svět. Galerie Tengenenge
v zoo, 35 účastníků.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., str. 21
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ŠKOLY

Gymnázium
Postup do republikového kola češtinářské olympiády

V krajském kole Olympiády v českém jazyce pro ZŠ dne 11. dubna
zvítězil Ondřej Vaněk ze 2. C a vybojoval si tak postup do ústředního
kola, jež má podobu týdenního soustředění pro mladé talenty z celé Čes-
ké republiky.

ZŠ Podharť
Akce v rámci Dne Země

V úterý 19. dubna žáci navštívili městskou knihovnu Slavoj a besedovali na téma recykla-
ce. Poslechli si příběh o recyklovaném mikrotenovém sáčku a v závěru řešili zadané úkoly.
Děti určovaly, do kterého kontejneru vhodí papír, sklo, plasty… 

Ve čtvrtek 21. dubna si žáci 7.–8. tříd rozdělili úseky v okolí školy a v rámci akce Ukliďme
Česko provedli úklid. Bylo to velmi náročné, protože lidé jsou ke svému okolí velmi nečistot-
ní. Odměnou žákům za dobře vykonanou práci byla návštěva zoo, kde jim organizátoři akce
připravili krásný program.

ZŠ Schulzovy sady
Krajské kolo chemické olympiády

V sobotu 2.  dubna se konalo na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Hradec Králové krajské kolo 52. ročníku Chemické olympiády kategorie
D. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně 9. B, které postoupily mezi nej-
lepších 18 chemiků z 14 různých škol celého Královéhradeckého kraje.
Náročné úlohy teoretické i praktické části obě úspěšně zvládly a v silné
konkurenci  žáků  víceletých  gymnázií  a  základních  škol  vybojovaly

umístění  v první  desítce:  6.  místo Tereza Dederová a 10.  místo Kateřina Seitlová.  O vy-
rovnanosti soutěže svědčí fakt, že z možných sto bodů dělily od stupňů vítězů Terku pouhé
dva a Káťu jen sedm bodů. I tak svým umístěním zařadily naši školu na bezkonkurenční první
příčku mezi zúčastněné základní školy.

Noviny královédvorské radnice 4/2016, Mgr. Alena Zlámalová

ZŠ 5. květen
Cesta do pravěku

V dubnu se ZŠ 5. května spolu se svými žáky přenesla do minulosti za
našimi pravěkými předky. 

Dne 5. dubna 2016 se ve školní galerii uskutečnilo zahájení výstavy
tematicky zaměřené na pravěk.  Všichni  měli  možnost  zhlédnout  kera-
mické a výtvarné práce žáků napříč všemi třídami školy a odděleními
školní družiny. Zpestřením programu byla pravěká módní přehlídka za

hudebního doprovodu jeskynních človíčků.
Páteční dopoledne 15. dubna se proměnila tělocvična školy v jeskyni, kde probíhala hodi-

nová exkurze s exponáty v živé velikosti přibližující život v pravěku. K vidění byly nástěnné
malby, obrazy předchůdců člověka, pravěké nástroje, nechyběl ani mamut a velká napodo-
benina keramické sošky Věstonické venuše. Pořadem provázela moderátorka, která s dětmi
vyrobila i obuv z kůží našich předků. 

Noviny královédvorské radnice 4/2016, Mgr. Radan Černý, Mgr. Markéta Haasová
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Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Představení v Hankově domě

Ve středu 27. dubna připravili žáci a učitelé ZUŠ komponovaný pořad
všech oborů školy nazvaný Jak to chodí v trávě.  Dvě vystoupení byla

dopoledne pro školy a mateřské školky. V podvečer se uskutečnilo představení pro rodiče
žáků a veřejnost. 

Královédvorský majáles
V sobotu 30. dubna zahájily Královédvorský majáles mažoretky pod vedením Jaroslavy

Bekové, 

Vernisáž výstavy – Hana Purkrábková
Ve čtvrtek 21. dubna proběhla vernisáž výstavy obrazů a plastik Hany Purkrábkové na-

zvaná Zpěváci a ostatní. 

Komponované představení v Hankově domě
Ve středu 27. dubna uvedl taneční obor pod vedením Jaroslavy Bekové a Olgy Benešové

komponované představení v Hankově domě. Na pomoc si přizval žáky literárně-dramatického
oboru Ladislava Peřiny a hudební uskupení Crazy Band Vladimíry Matuškové.

SPORT

Fotbalový klub TJ Dvůr Králové nad Labem
Olympia Hradec Králové – Dvůr Králové nad Labem 3:0

Lídr tabulky byl po dvou zaváháních od úvodu aktivnějším mužstvem
a po zásluze si  připsal  tři  body.  Na trefu domácího mladíka Strassera

v prvním poločase navázali po změně stran svými góly útočníci Očovan a Jukl.
Krkonošský deník, 25. dubna

Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem 0:6
S  respektem  k  soupeři  odjížděli  v  nedělním  odpoledni  fotbalisté  Dvora  Králové  nad

Labem, které v Jaroměři čekalo pikantní derby. Hosté jej zvládli s bravurou. Už po dvaceti
minutách se prosadil Fejk, jenž využil skvělého průniku Vitebského, na 0:2 zvyšoval z poku-
tového kopu Podolník. V závěru prvního poločasu nejprve skóroval M. Otradovský, chvíli po
něm se pohotově prosadil Tomeš. Také po pauze byli Dvoráci pány na hřišti a převahu potvr-
dili dalšími góly. Před pětistovkou diváků se nejprve blýskl Ondřej Vaníček a tenisovou podo-
bu dal výsledku svou druhou trefou Tomeš.

Krkonošský deník, 12. dubna

Volejbalový  klub VK Tambor Dvůr Krá-
lové nad Labem
Královédvorský volejbalový den 2016

V sobotu 9. dubna se sjeli do haly ZŠ Strž mladí volejbalisté z dalekého i blízkého okolí,
aby sehráli zápasy v barevném volejbalu. Zastoupeny zde byly oddíly z VK Dvůr Králové nad
Labem,  Bílé  Třemešné,  Rudníku,  Rtyně,  Volejbalového  centra  nad  Metují,  ZŠ  Podharť,
ZŠ 5. května, ZŠ Schulzovy sady.

K vidění byl volejbalový um žlutých, oranžových, červených i modrých volejbalistů. Na
palubovce se během turnaje vystřídalo celkem 68 hráčů a hráček, pro které byly vedle volej-
balu připravené i atletické disciplíny. Turnaj měl hladký průběh především díky výborným
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rozhodčím z řad VK Dvůr Králové nad Labem, a tak po krátkém obědě a dohrání posledních
rozhodujících míčů mohlo dojít ke slavnostnímu vyhlášení turnaje v barevném volejbalu. 

V odpoledních hodinách na volejbalové naděje navázali turnajem mixů hráči od rekreační
až po prvoligovou úroveň, kteří byli rozlosovaní celkem do pěti týmů. Po asi čtyřhodinovém
zápolení s velice vyrovnaným průběhem dospěl i tento turnaj do konce.

Pořadí týmu – mixy: 1. To je jedno, 2. Zbytkáč, 3. Sekyrky, 4. Šupáci a 5. Dobráci.
www.volejbaldvur.cz, 21. dubna

Karate – DO Dvůr Králové nad Labem
Královédvorští karatisté získali na mezinárodních závodech ve
Vamberku medaile 

Týden po Velikonocích se královédvorští elévové vypravili na soutěž
Vamberecký lvíček, kterou místní oddíl karate pořádá pro začínající děti
do 13 let. Na tuto soutěž dorazilo 250 karatistických nadějí ze 30 oddílů

Čech, Slovenska a Polska. V rámci této soutěže jsou kategorie kromě věku rozděleny i podle
stupňů technické vyspělosti, na začátečníky s bílými a žlutými pásy a na skupinu bez rozdílu
barvy pásku. Karate – Do Dvůr Králové nad Labem zde reprezentovalo jedenáct malých kara-
tistů, pro některé z nich to byla jejich úplně první soutěž vůbec. V kata nastoupili všichni, ně-
kteří však skončili hned v prvních kolech a zaplatili tak nováčkovskou daň za start na první
soutěži. Velmi slušné kata předvedli Damián Glazar (7–9 let) a Jakub Šolín (10–11 let), kteří
shodně obsadili dělená pátá místa, oba ve své kategorii měli téměř 50 závodníků! Můžeme jen
konstatovat, že chyběla trocha sportovního štěstí, oba kluci by si medaili za svoje výkony za-
sloužili.  Martin  Kubeček  pak  přidal  dělené  deváté  místo  v další  padesátičlenné  kategorii
mladšího žactva o nejlepší provedení katy Heian Sandan. Ve starších žákyních bodovaly Ver-
ča Mišáková s Pavlínkou Škaldovou, obě děvčata obsadila dělená sedmá místa, Verča mezi bí-
lými a žlutými pásky, Pavlínka v otevřené kategorii bez rozlišení technických stupňů. V kumi-
te se zadařilo zástupcům náchodské tréninkové skupiny, kteří získali pro klub celkem sedm
medailí – 2 zlaté, 1 stříbrnou a čtyři bronzové a ukázali tak, že se mohou měřit s jakoukoliv
konkurencí, domácí i zahraniční.

Text: Petr Kocmánek

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem
Královédvorští  skokané  na  trampolíně  zahájili  novou sezonu
závodem v Liberci

V sobotu 9. dubna se 2016 konal první letošní závod pro závodníky
všech výkonnostních skupin. Zúčastnilo se na 100 závodníků z šesti od-
dílů z Čech. Náš oddíl trampolín z TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

reprezentovali závodníci, kteří zatím ještě nemají zvládnuté sestavy pro závody Českého a Žá-
kovského poháru. Pro většinu to byl dokonce vůbec první závod.

Kategorie zde nebyly rozděleny podle věku, ale závodníci si podle svých schopností mohli
vybrat z deseti povinných sestav. Umístění našich závodníků dle kategorií: L1 dívek Kateřina
Ježková 5. místo a Anna Svobodová 11. místo. L1 chlapci – zde startoval náš nejmladší zá-
vodník Šimon Kulveit a obsadil 4. místo. L3 dívky – zde obsadila Anna Puhlovská 10. místo.
L3 chlapci  –  zde  dosáhl  výborného  umístění  Jakub Kňákal,  který  postoupil  do  finále  na
druhém místě, ve finále předvedl ještě lepší výkon a obsadil 1. místo. Pro tyto naše závodníky
to byl jejich první závod na trampolíně. L5 chlapci: Tobiáš Kulveit 2. místo, L6 dívky: Natálie
Jiranová 6.  místo.  V této kategorii  již  startovaly některé závodnice,  které mají  zkušenosti
v Českém poháru. 

Text: Jaromír Bek, trenér
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Sportovní areál Tramvaj zahájil letní sezonu
Sportovní areál u Tramvaje měl letos za sebou první rok pod správou tenisového klubu. Po

ukončení loňské letní sezony byla provedena finanční analýza nákladů a výnosů. Zvýšené fi-
nanční prostředky vynaložené na opravy a údržbu byly vyšší než poplatky vybrané za proná-
jem sportovišť. Návštěvnost areálu, resp. využití sportovišť, neodpovídala úplně představám
tenisového klubu. Pro letošní rok i přes zvýšené náklady došlo k mírnému navýšení poplatků
pouze u volejbalového a plážového kurtu. Asi největší novinkou bylo vybudování studny na
závlahu obou antukových kurtů, což je pro jejich kvalitu zcela zásadní a přispěje k dalšímu
zkvalitnění povrchu hřišť. Náklady hradil majitel pozemku. Letos proběhla i organizovaná
brigáda, při které byl proveden úklid celého areálu a připraveny kurty na letní provoz. 

Noviny královédvorské radnice 4/2016, Mgr. Michal Vágner, TC Dvůr Králové, z. s.

ZÁJMOVÁ  ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Dvorská Jednička 2016

Je to až neuvěřitelné, jak ten čas letí! Taneční soutěž Dvorská Jednička
slavila letos již dvanácté narozeniny. A nutno dodat, že na popularitě ani
návštěvnosti jí to tedy rozhodně neubralo.

Do Hankova domu se sjelo 9. a 10. dubna přes tisíc dětí z různých
koutů České republiky, aby zde během druhého dubnového víkendu poměřily síly v tanečních
formacích i sólových choreografiích.

Odborná porota hodnotila vystoupení od nejmenších dětí až po téměř dospělé tanečníky
a soutěžilo se opět v různých formách tance. Sobotní dopoledne patřilo orientálním tanečni-
cím,  odpoledne  se  představily  týmy  mažoretek  a  cheerleaders.  Neděle  byla  ve  znamení
tanečních stylů street dance, hip hop, disco dance, show a dalších. Výkony některých týmů
mnohdy dosahovaly profesionální úrovně a porota rozhodně neměla ani letos lehkou úlohu.

Bojovat o stupně vítězů přijely jak skupiny z nedalekého okolí, tak i ze vzdálenějších kou-
tů naší republiky. Pozadu nezůstalo ani naše město, ze kterého se soutěže zúčastnilo hned
několik skupin, které se také mohly pochlubit výborným umístěním. V orientálních tancích
zejména skupina Malika a sólistky ze ZŠ 5. května,  v mažoretkovém vystoupení pak dua
Kristýna Rindová s Janou Kejdařovou a Eliška Týfová s Nikolou Noskovou, které reprezen-
tovaly  pořádající  organizaci  –  DDM  Jednička.  V nedělních  formách  vybojovala  několik
pěkných umístění i dvorská skupina Attitude a dařilo se také dětem z tanečního kroužku MŠ
a ZŠ v Bí-lé Třemešné. Pěkné vystoupení předvedly i nejmenší Mažoretky Tweety, TS Crush
z Nemojova nebo street dancová skupina DK Group z Jedničky, a přestože jejich formace ne-
dosáhla  „na  bednu“,  bylo  jejich  vystoupení  působivé  a  my  jim přejeme  mnoho  úspěchů
v dalších soutěžích. Zhlédnout 12. ročník Dvorské Jedničky přišlo a přijelo do Hankova domu
i letos přes tisíc diváků.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Safari po safari 
Duben je pravidelně na oddělení přírodovědy a turistiky měsícem nejvíce naplněným akce-

mi, a to zejména vzhledem k probíhajícímu Dni Země. Nejinak tomu bylo i v tomto roce.
V kalendáři akcí Jedničky má každoročně už několik posledních let své místo akce Safari

po safari. Jejím hlavním organizátorem je sice ZOO Dvůr Králové, a. s., ale DDM Jednička se
výrazně podílí nejen na její samostatné organizaci, ale i na propagaci a zajištění účastníků vů-
bec. Dětské kolektivy, ať už se jedná o základní a mateřské školy, ale i o další skupiny, na-
hlašovaly svou účast dle připraveného rozpisu právě v Jedničce. Ještě před tím DDM rozesílal
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e-mailem a na školách umisťoval plakáty akce.  Během vlastní akce zajišťovali pracovníci
DDM start a cíl s vyhodnocením testů a předáváním propagačních materiálů a také dohlíželi
na jednotlivé soutěžní stanoviště.

Letošní Safari ve středu 13. dubna bylo snad vůbec nejúspěšnějším ročníkem. Za krásného
slunečného počasí se totiž do areálu zoo dostavilo téměř 790 účastníků. Důležité bylo, že si
soutěž užili a odcházeli spokojení, úspěšné kolektivy, které správně odpověděly na otázky, si
kromě propagačních materiálů odnášely i volné vstupenky do zoo.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Soutěž Mladý moderátor
V pátek 15. dubna se čtyři účastníci z Moderátorského kroužku DDM vydali do České

Lípy na soutěž Mladý moderátor 2016.
Soutěž se skládala ze dvou kol, přičemž do druhého kola postoupili vždy 3 soutěžící z da-

né kategorie. V prvním kole měli mít soutěžící připravený minutový výstup na téma Mladý
moderátor,  youtuber.  Hodnotila  se  kreativita,  originalita,  práce  s  hlasem a srozumitelnost.
Ihned po jejich výstupu jim bylo puštěno video,  k němuž měli  udělat  improvizovaný ko-
mentář.

Do druhého kola postoupily dvě děti, které měly za úkol vylosovat si z pytlíčku jednu ze
známých  osobností  a  postav.  Ke  každé  postavě  byl  přidělen  jeden  porotce,  který  ji  měl
ztvárnit. Děti pak s porotci dělaly rozhovory. Ze soutěže si dvorští účastníci přivezli dvě krás-
ná třetí místa (Magdaléna Horáková a Lukáš Rejl), což byl v tak velké konkurenci velmi dob-
rý výsledek.

Text: Bc. Veronika Málková

Hrady ČR, Problémy současné krajiny, Krtkova stezka, Hradní abeceda
Nabídku akcí ke Dni Země a Mezinárodnímu dni památek a historických sídel v letošním

roce využilo několik tříd ze základních škol. Programů Hrady ČR a Problémy současné kraji-
ny se zúčastnilo více než 40 dětí ze ZŠ a PrŠ. Děti se dozvěděly mnohé zajímavosti týkající se
českých a moravských hradů a jejich nej. Druhý z programů připomněl největší problémy,
které způsobuje současná lidská civilizace v krajině – divoké skládky, zabírání úrodné půdy,
průmyslové  inhalace,  nevhodné  zemědělské  hospodaření  způsobující  erozi  půdy a  mnohé
další. O problematiku českých hradů byl zájem i na jiných školách. Programy Nej...českých
hradů  a  Hradní  abeceda  zhlédlo  22  žáků  ze  ZŠ  Podharť  a  více  než  40  žáků  6.  tříd  ZŠ
Schulzovy sady. Pro menší děti byl v rámci nabídky akcí ke Dni Země připraven závod s pří-
rodovědnými a ekologickými otázkami, nazvaný Krtkova stezka. Děti postupně vybíhaly na
trať vytyčenou „krtčími značkami“ v zahradě Jedničky. Trasu měly ztíženou různými překáž-
kami a doplněnou otázkami. Dvacetičlenná skupina dětí ze ZŠ Strž si závod užila, stejně jako
následující opékání buřtů, zakončené předáním drobných cen.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Výstava o nejhezčí poštovní známku
Letošní 9. ročník výtvarné soutěže O nejhezčí poštovní známku byl opět úspěšný. Téma-

tem byl Život pod vodou. Do uzávěrky termínu bylo doručeno 228 prací, na kterých se podíle-
lo 290 autorů. Ve dnech 20. až 22. dubna proběhla v DDM výstava, kterou navštívilo téměř
200  návštěvníků.  Letošního  ročníku  se  zúčastnily  děti  z  MŠ  Dubenec,  MŠ  Elišky
Krásnohorské, MŠ Slunečná a děti z MŠ Dolní Lánov. Ze základních škol se zúčastnili žáci ze
ZŠ Podharť, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Strž a ZŠ Žireč, ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, ZŠ a PrŠ Dvůr
Králové nad Labem, ZŠ a PrŠ Sluneční Hostinné a ZŠ Oty Pavla z Buštěhradu. 

Text: Dana Kudrnovská

Ekologické soutěž Stříbrná zeměkoule
Devátý ročník této soutěže byl vyhlášen pro třídní  kolektivy MŠ, ZŠ, SŠ a ostatní or-

ganizace už v září 2015 a ukončen byl 14. dubna 2016. Úkolem soutěžících bylo průběžně
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sbírat hliníkový odpad z potravinářských výrobků, který vyprodukuje běžná domácnost. Do
soutěže Stříbrná zeměkoule se zapojilo celkem 15 kolektivů.

Děti z mateřských škol, žáci ze základních škol, studenti z SŠIS a pracovníci DDM Jednič-
ka,  ti  všichni  dohromady,  za  vydatné  pomoci  rodinných příslušníků i  pedagogů,  sesbírali
téměř 395 kg hliníku! Těší nás, že se této ekologické soutěže zúčastňuje stále více kolektivů.
Ukazují tím svůj postoj k životnímu prostředí, které jim není lhostejné. Vítězem letošního
ročníku se staly děti z MŠ Dubenec. Podařilo se jim nashromáždit 89 kg hliníkového odpadu.
Na slavnostním vyhlášení, které proběhlo v DDM 22. dubna, byly všechny zúčastněné kolek-
tivy za svou snahu odměněny diplomem a cenou.

Text: Dana Kudrnovská

Panovnická stezka
Druhou akcí,  věnovanou letošnímu výročí Karla IV., byla soutěž Panovnickou stezkou.

Byla uspořádána pro žáky základních škol okrsku Dvůr králové nad Labem dne 27. dubna.
Organizátoři byli mile překvapeni zájmem o tuto akci. I když na start soutěže nakonec ně-

které nahlášené dvojice nedorazily, účast 24 družstev byla nečekaně vysoká. Větší zastoupení
měla kategorie A, žáci 6.–7. tříd, zúčastnilo se 16 družstev (resp. 15 a jedna samostatná účast-
nice), v kategorii B, žáci 8.–9. tříd, se utkalo 8 družstev. Ze základních škol se zúčastnily
ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Podharť, ZŠ 5. května a ZŠ Dubenec.

Na startu v podloubí Staré radnice obdržela dvojice soutěžní test. Odpovědět měly celkem
na 4 bloky otázek a 4 otázky samostatné. Poslední kvarteto otázek museli soutěžící podle
drobné nápovědy hledat – ve dvou případech za výlohou, u dvou dalších byly živé postavy.
V kostele se setkali s mnichem, u Šindelářské věže na ně čekala dvojice rytířů. Otázky se tý-
kaly života a činů Karla IV. a osob v jeho nejbližším okolí. Družstva se musela vrátit do cíle
s vyplněným testem v limitu 30 minut.

A kdo zvítězil? V mladší kategorii to bylo duo Tereza Janská a Eliška Hrubá ze ZŠ 5. květ-
na, mezi staršími byli nejúspěšnější Jakub Mencl a Veronika Kamenická ze ZŠ Schulzovy sa-
dy. Týmy na prvních třech místech získaly originální diplomy a repliky středověkých mincí,
všichni soutěžící obdrželi sladkou odměnu a účastnické listy. 

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Čarodějnické opékání buřtů
Ve čtvrtek 28. dubna proběhla akce Čarodějnické opékání buřtů, kterou ani letos nenavští-

vil velký počet lidí, i přesto se zúčastněným akce líbila. Děti si mohly udělat řidičský průkaz
na koště, postavit hranici z polínek, uvařit kouzelný lektvar, najít cestu v pavučině či si vy-
barvit malou čarodějnici. Na závěr zahnaly hlad buřtíkem za poslechu kytary.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová 

Včeličky z Jedničky ovládly oblastní kolo Zlaté včely ve dvou kategoriích
Děti ze včelařského kroužku Včeličky z Jedničky, fungující pod DDM Jednička ve Dvoře

Králové nad Labem, se v sobotu 16. dubna vydaly do základní školy v Dubenci, aby si zde
poměřily síly s dalšími mladými včelaříky z celého kraje. Včelařský kroužek v Dubenci byl
totiž letošním organizátorem oblastního kola soutěže Zlatá včela. Tato soutěž je pro žáky zá-
kladních škol, kteří navštěvují včelařský kroužek, a ověřuje jak teoretické znalosti ze života
včel, tak praktické dovednosti, jež musí ovládat každý správný včelař. Včelaříci nejdříve na-
psali vědomostní test o 30 otázkách a poté se rozmístili na jednotlivá stanoviště, na nichž po-
znávali medonosné rostliny, včelařské pomůcky a části těla včely zvětšené pod mikroskopem.
Čekal je také praktický úkol. Ale jestli čekáte, že děti pracovaly přímo v úle, tak vás musím
zklamat. Z důvodu hladkého průběhu celé soutěže organizátoři místo živých včel použili na
praktický úkol jen fotorámky, které jsou však opravdu přesnou maketou skutečných plástů, je-
diný rozdíl je, že od těchto včeliček malé včelaře žihadlo nečekalo. Po této soutěžní části ná-
sledovala krátká pauza na oběd a poté už tak očekávané vyhlášené výsledků. Pro Včeličky
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z Jedničky  byl  tento  okamžik  velmi  radostný,  jelikož  si  odvezly  hned  čtyři  drahé  kovy!
V mladší kategorii Anežka Šebková získala 1. místo, Natálie Paříková 3. místo a Sára Libuše
Rezková 8. místo z 19 soutěžících. Starší kategorii ovládla Eliška Šebková, která si tak zajisti-
la i postup do celorepublikového kola této soutěže. Na 3. místě se umístil David Hrdina a Ja-
roslav Novák se podělil o 8.–9. místo, také z celkových 19 soutěžících.

Text: Veronika Šebková, vedoucí včelařského kroužku Včeličky z Jedničky

Další zájmová činnost
Výstava vláčků

Stejně jako loni jsem se během Majálesu, tedy v sobotu 30. dubna, šel podívat na výstavu
vláčků, kolejišť a věcí s tím spojených do budovy bývalé ZŠ Komenského ve Dvoře Králové
nad Labem. Tato výstava se koná již podruhé a bylo vidět, že modelařina děti baví, nebyli tam
jen dospěláci,  ale hlavně mladí železniční modeláři.  Na výstavě byly také modely vláčků
z DDM Jednička.

Skautské středisko
První jarní výprava 3. oddílu vlčat se konala 2. dubna do planetária

a na planetární stezku v Hradci Králové. Vlčata prošla naučnou plane-
tární stezkou – modelem galaxie, kde jsou jednotlivá stanoviště s popisy
planet, měsíců, komet rozmístěna v měřítku 1 : 1 000 000 000 vůči sku-
tečnosti. V planetáriu si prohlédla stálou výstavu o vesmíru a zúčastnila
se programu hvězdná obloha s ukázkou souhvězdí. Posádka 5. oddílu vo-

dáckého započala již 1. dubna otevřením řeky Labe svou vodáckou činnost, a tak se až do
podzimu  budou  zdokonalovat  ve  svým  vodáckých  dovednostech  na  Labi  nad  Pušovým
splavem. 

Noviny královédvorské radnice 4/2016, Ing. Martin Stránský

ZAJÍMAVOSTI

Slavnostní otevření Pasáže 80
Ve  středu  27.  dubna  od-

poledne byla slavnostně otevře-
na  Pasáž  80  na  náměstí
T. G. Masaryka ve Dvoře Krá-
lové  nad  Labem.  Přestřihávání
pásky se ujali  Vladislav Žižka,
hlavní  investor  projektu,  a  sta-
rosta města Jan Jarolím.

Pasáž 80 vznikla v nově zre-
konstruovaných  prostorách  po-
lyfunkčního domu v ulici těsně
přiléhající  k  náměstí.  Jedná  se
o  zatím  jedinou  funkční  pasáž
ve městě, která navíc propojuje
náměstí T. G. Masaryka s Valovou uličkou a obyvatelé se snáz dostanou na náměstí Václava
Hanky s Kinem Svět, Hankovým domem a také na nábřeží Labe.

Příprava projektu včetně rekonstrukce bývalého hotelu Kopp a vedlejší budovy, z nichž
vznikl polyfunkční dům, trvala podle slov Vladislava Žižky čtyři roky. Autorem celého řešení
je architekt Ing. Petr Týfa.
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Pasáž 80 nabízí občanům města i návštěvníkům různé služby. Sídlí zde cestovní agentura,
pobočky dvou bankovních domů, jsou zde ordinace lékařů i advokátní kancelář. Nechybí ani
penzion nebo byty k pronájmu a otevřena byla v pasáži také restaurace Ve dvoře s tankovým
pivem a kavárna Dvoreček.

www.mudk.cz, 28. dubna

První tankovna Královédvorského pivovaru Tambor
Královédvorský pivovar Tambor uka-

zuje cestu všem menším pivovarům, že
nemusí zaostávat za velkými giganty. Po
roce  od  instalace  nové  moderní  robo-
tické lahvovací linky uvedl do provozu
svou první pivní tankovnu. 

„Podmínkou  tankového  piva  je
nejenom potřebná technologie, ale i od-
borně zdatný a zaškolený personál. A ten
u nás, v pivovaru, určitě máme,“ vysvět-
lil  Nasik  Kiriakovský,  majitel  králové-
dvorského pivovaru Tambor.

Kde jinde si může novou technologii
a kvalitu nového piva pivovar ověřit než
v místě svého působení. První tankovna
se proto nachází pouhé dva kilometry od
pivovaru,  v samém  centru  města,  pár
kroků  od  náměstí  T.  G.  Masaryka,

v nové restauraci Baroque – ve dvoře.

Nabídka piv s cenami. Samooblužná pípa přímo u stolu.

Je součástí zrekonstruovaného komplexu budov s názvem „Pasáž 80“ (v minulosti Hotel
Kopp nebo Hotel Labe). Podle původního názvu hotelu je proto pojmenováno i nové pivo
z produkce Královédvorského pivovaru Tambor. Pivo bude na čepu pouze v tankové podobě
a  bude  výhradně  v nabídce  restaurace  Ve  Dvoře  pod  názvem  Tambor  Original  Kopp.
„Luxusní jantarové pivo s osobitou hořkostí si jistě získá řadu příznivců,“ řekl hlavní sládek
Martin  Vrba.  Tankovna,  pivo i  název vznikly  na  přání  majitele  objektu  Vladislava  Žižky
mladšího. 
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Tankovna je osazena třemi tanky od firmy Duotank, každý o objemu 500 litrů, s přímým
chlazením pláště, včetně stolu se samoobslužnou pípou. V tankové nabídce proto bude i nej-
oblíbenější světlý ležák 11° a polotmavý ležák 11° J. Jakoubek.

Instalaci chlazení a rozvodů piva zajistila firma Lindr.
www.pivo-tambor.cz 

Valová ulička má nové veřejné osvětlení
Přes  dva  měsíce

trvaly  práce  ve  Va-
lové uličce, která je
součástí městské pa-
mátkové  zóny.  Již
vloni zde pracovníci
Městských  vodovo-
dů  a  kanalizací
Dvůr  Králové  nad
Labem  zrekonstru-
ovali  kanalizaci
a  v  rámci  těchto
prací  byl  opraven
povrch komunikace.
„Letos  byly  namon-
továny pylony a ve-
řejné  osvětlení.  Au-

torem tohoto řešení Valové uličky, které odsouhlasil Národní památkový ústav, je Ing. Petr
Týfa,“ uvedl Ing. Ctirad Pokorný z odboru rozvoje, investic a správy majetku. 

Noviny královédvorské radnice 4/2016

Nové občerstvení „Krakonošova vyhlídka“
Občerstvení

„Krakonošova  vy-
hlídka“  se  nachází
nad  Žireckou  Pod-
strání  jen  kousek
pod železniční tratí.
A  jejím  největším
bonusem jsou právě
neuvěřitelné  výhle-
dy  na  krásné  údolí
našeho města a také
daleko za  jeho hra-
nice.  Majitelem  je
pan  Mrázek,  který
zde bydlí a hospůd-
ku vybudoval  z  ga-
ráže.

Otevřena byla začátkem dubna letošního roku a už za tak krátkou dobu si sem, zejména
o víkendu, našla cestu velká řada cyklistů i pěších turistů, nemluvě o starousedlících, chata-
řích a chalupářích.
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V královédvorské městské nemocnici léčí močové kameny moder-
něji 

Urologické oddělení  Městské nemocnice,  a.  s.,  ve Dvoře Králové nad Labem mělo od
22. dubna nový moderní přístroj, který umožňuje velmi šetrným a bezpečným způsobem po-
moci pacientovi při onemocnění močovými kameny.  „Jde o laserový litotriptor, který umí
rozdrtit kámen přímo v močových cestách. Vzniklý prach pacient obvykle bezbolestně vymo-
čí,“ vysvětluje primář oddělení Libor Matouš. Pořizovací cena přístroje byla 1.650 tis. korun,
z toho 80 % pokrývala dotace od Ministerstva zdravotnictví a zbývající část hradila nemocni-
ce ze svých prostředků. 

Operace močových kamenů patří k nejčastějším výkonům královédvorské urologie, ročně
se jich tu provádí zhruba 200. „Pro pacienta je podstatné, že zatímco dříve se všechny kame-
ny operovaly otevřenou, tedy krvavou cestou,  dnes se i  ty velké řeší  endoskopicky.  Endo-
skopický zákrok představuje méně invazivní výkon, který je pro pacienta celkově daleko še-
trnější. Znamená kratší narkózu, kratší dobu nutné hospitalizace a snazší rekonvalescenci.
Když uvedu příklad, po operaci močového kamene byl pacient dříve hospitalizován 7 až 8
dnů, dnes jde domů obvykle již druhý den po zákroku. Pacienti u nás zároveň velmi oceňují to,
že jejich problémy řešíme prakticky ihned. Kámen v močovodu operujeme do několika dnů,
při bolesti do několika hodin. Ledvinové kameny operujeme do dvou týdnů,“ popisuje Libor
Matouš primář urologického oddělení královédvorské Městské nemocnice, a. s. Na specia-
lizovaném sále urologické endoskopie měli královédvorští lékaři pro léčbu ledvinových ka-
menů dosud k dispozici tři typy litotriptorů, a to elektrohydraulický, který pracuje na principu
elektrického výboje, elektrokinetický, který kámen rozbíjí podobně jako sbíječka, a ultrazvu-
kový, který kámen drtí ultrazvukem a současně úlomky odsává.  Všechny tyto tři přístroje
však  lze  použít  pouze  v  případě,  že  je  možné  se  ke  kamenu  dostat  rovnou cestou,  tedy
přímým,  neohebným  přístrojem.  „Nový  litotriptor  je  ohebný,  čili  významně  rozšíří  naše
možnosti  flexibilní  ureterorenoskopie  při  řešení  kamenů  v  ledvinách či  jinde  v  močových
cestách,“ podotýká primář Libor Matouš. Vzniku močových kamenů mohou lidé efektivně
předcházet dodržováním pitného režimu. Je třeba vypít dva až dva a půl litru, nejlépe oby-
čejné vody. „Dostatečným množstvím tekutin se močové soli ředí a kámen má daleko menší
šanci vzniknout,“ vysvětluje primář Libor Matouš a dodává: „V opačném případě se tyto soli
shlukují a problém je na světě. Někteří lidé nedodržují pitný režim ani ve velmi teplém počasí
– například následky loňského horkého léta řešíme na našem oddělení právě v této době.“

Královédvorsko.cz, 22. dubna, Ing. Veron. Svobodová, Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a. s. 

Označená stezka v Novém lese hraběte F. A. Šporka
Spolek Braunův Betlém instaloval tabule doplňující naučnou stezku v Novém lese, které

pomohou návštěvníkům novodobé Křížové cesty 21. století se dobře zorientovat a nebloudit
hledáním cesty k Betlému. Jedná se o označení bývalé cesty od kaple Nalezení sv. Kříže ke
kapli Povýšení sv. Kříže u Betléma dlouhé 0,7 km a stezku označenou mezi místem, kde stála
kaple Nalezení sv. Kříže, a fontánou v bývalé zelinářské zahrádce dlouhou 0,5 km. Jedná se
vůbec o první naučné označení této bývalé cesty v Novém lese. Místo bývalé kaple Nalezení
sv. Kříže je označené a u cedule se nachází zbytky základů kaple.

Noviny královédvorské radnice 4/2016, Leoš Pryšinger, předseda spolku Braunův Betlém

Sraz bývalých zaměstnanců TIBY Vorlech
V pátek 15. dubna se konal odpoledne sraz bývalých zaměstnanců závodu TIBA Vorlech

v restauraci Fiedor (bývalá jídelna závodu Vorlech). 
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Královédvorská zábava nebo tradice
Když jsem se v po-

lovině dubna 2016 pro-
cházel  parkem  Schul-
zovy  sady,  mimo  jiné
jsem se zastavil  u  po-
mníku zakladatele par-
ku, pana soudního rady
Antonína Schulze.

Udělal  jsem  si  sní-
mek  pamětní  desky,
která  byla  po  zcizení
v roce 2010 nově nain-
stalována v roce 2014.
Když  jsem  se  podíval
na desku blížeji, zjistil

jsem, k mému úžasu, že je opět poškozená. Nějaký vandal si dal práci a část písmen poničil.
Nedalo to moc práce, protože deska je z plastu. Proč jsem použil k tomuto zápisu do kroniky
města takový nadpis? Popíšu dále.

Když byla v roce 2010 bronzová deska z památníku pana Schulze ukradena, zašel jsem si
do archivu v Trutnově zjistit něco o historii k tomuto pomníku a tam jsem našel zápis v kroni-
ce Bedřicha Sellnera o Schulzově památníku. Z textu kroniky cituji:

Ve dnech 23.–24. června 1928 byl konán ve Dvoře Králové nad Labem sjezd okrašlovacích
spolků RČS. Z celého počtu asi 400 spolků dostavil se mizivý počet delegátů. Z cizích hostí
přijeli  pánové  ministerský  rada Dr.  Luboš  Jeřábek,  starosta  svazu  a  Dr.  Jan Procházka,
jednatel svazu. Mimo tyto přijelo několik delegátů, z nichž dva byli z Moravy. Účast dvorské-
ho občanstva byla tak malá, že sjezd skončil smutnou náladou pořadatelstva.

Při příležitosti sjezdu byl dne 24. června 1928 odhalen Schulzův památník v Schulzových
sadech. Tento památník, postavený okrašlovacím spolkem za finančního přispění obce krá-
lovédvorské,  spisovateli  a  uspořadateli  městského  archivu,  vrchnímu  radovi  Antonínu
Schulzovi, tvoří přirozená skalka navezená z Čertových hradů. Odhalení památníku se zú-
častnili, kromě rodiny spisovatelovy, zástupci úřadů, korporací, delegáti okrašlovacích spolků
a občanstva. Přítomné uvítal starosta města MUDr. Měšťák. Potom o životě a díle Schulzově
promluvil předseda okrašlovacího spolku pan ředitel škol Šimůnek. Po jeho řeči byla z po-
mníku sňata státní vlajka za zvuků obou hymen hudby Mühlbauerovy. Na hlavním balvanu
jest vytesána deska s písmeny, které označují památník.

Dodatek připsán v červnu 1931: Hoši ze čtvrté třídy, zřejmě uličníci, kladivem urazili ně-
která písmena z desky. Pachatelé byli  zjištěni dva (jmenovitě nejsou uvedeni,  pozn. kroni-
káře). Proto okrašlovací spolek rozhodl se poříditi desku novou s reliéfem hlavy spisovatele
Schulze. Desku podle návrhu sochaře prof. Kulhánka z Hořic ulila z bronzu firma Anýž v Pra-
ze. Deska byla pak nově zasazena na Bílou sobotu 1931.

První vandalský čin byl tedy po 3 letech v roce 1931.
V roce 2010, téměř 80 let poté, došlo k odcizení bronzového reliéfu.
V roce 2014 byla nainstalována nová deska s reliéfem hlavy rady Schulze, tentokrát pouze

z plastového kompozitu.
Další vandalský čin se stal ani ne po 2 letech a deska je opět poškozena, proto onen titulek

zápisu do kroniky města.
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Kronika obrazem
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Hotel Labe (Kopp) po rekonstrukci – pohled z náměstí T. G. Masaryka. Vedle zrekonstruovaný penzion.

Pohled na novou pasáž 80, která vznikla rekonstrukcí hotelu Labe (Kopp).
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Interiér restaurace Ve dvoře v Pasáži 80.

Interiér kuchyně restaurace Ve dvoře.
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V pasáži 80 vznikla také kavárna Dvoreček.

Součástí komplexu Pasáž 80 je i banka ČSOB.
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Pohled do jedné z čekáren lékařských ordinací, které jsou součástí tohoto komplexu.

Součástí komplexu jsou i byty k pronajmutí.
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Pohled do interiéru komplexu. Zajímavé řešení schodiště.

Součástí komplexu je také cestovní kancelář Invia.
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V dolní části hotelu Central byl otevřen Salon Lucie, který nabízel kadeřnické a kosmetické služby.

Restaurace U Pastvů v Purkyňově ulici.
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Pohled na havarijní stav mostu Jana Palacha, který má být rekonstruován.

Detail silně zkorodovaných nosných prvků mostu.
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