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Přečtěte si Rukopis 
královédvorský v komiksu

Že mohou být i přes dvě stě let staré texty 

stále atraktivní, dokazuje zpracování Ruko-

pisu královédvorského do podoby komiksu. 

Slavnostní uvedení knihy Filipa Pýchy se 

uskutečnilo ve středu 21. března v Městské 

knihovně Slavoj a publikaci pokřtily spolu 

s autorem také ředitelka knihovny Marta 

Staníková a místostarostka  města Ale-

xandra Jiřičková. Rukopis královédvorský 

v komiksu přináší všech 14 rukopisných 

textů v podobě obrázkových příběhů a pře-

vedených do současné češtiny. Touto akcí 

tak defi nitivně skončily oslavy 200. výročí 

nalezení Rukopisu královédvorského, které 

se konaly od loňského podzimu. Knihu 

vydala Městská knihovna Slavoj a za 195 

Kč ji můžete zakoupit nejen v knihovně, ale 

také v městském informačním centru, měst-

ském muzeu a v Knihkupectví U Veselých. 

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.

Zápis do mateřských škol se blíží
Zápisy dětí do mateřských škol zřizovaných 

městem Dvůr Králové nad Labem se usku-

teční ve středu 9. května 2018 od 10:00 

do 14:00 hod. a ve čtvrtek 10. května 

2018 od 12:00 do 14:00 hod., a to na 

pracovištích MŠ Drtinova 1444 (pouze na 

ředitelství), MŠ Elišky Krásnohorské 2428, 

MŠ Verdek 72, MŠ Slunečná 2792. K zápisu 

je třeba přinést rodný list dítěte (případně 

očkovací průkaz) a občanský průkaz zákon-

ného zástupce. Děti budou do mateřských 

škol přijímány na základě vyhlášky města 

č. 1/2017, o stanovení školských obvodů 

spádových mateřských škol zřízených měs-

tem Dvůr Králové nad Labem. Vyhláška je 

zveřejněna na webových stránkách města 

www.mudk.cz. Více najdete na strán-

kách mateřských škol www.msdrtinova.cz 

a www.mskrasnohorske.cz.                        (mik)

facebook.com/
mestodknl

Tradiční festival připomněl R. A. Dvorského

Doprava u oční školy bude bezpečnější. 
Díky nové okružní křižovatce
K  nejvýznamnějším investičním akcím letošního 

roku, které se uskuteční ve  Dvoře Králové nad 

Labem, patří vybudování malé okružní křižovatky 

u  oční školy a  navazující I. etapa rekonstrukce 

silnice II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře 

v úseku od mostu přes Hartský potok v Legionář-

ské ulici až k čerpací stanici v Krkonošské ulici. 

Investorem této akce za  více než 65 mil. Kč je 

Královéhradecký kraj, fi nanční prostředky získá 

z  Integrovaného regionálního operačního pro-

gramu. Na  stavbě okružní křižovatky se bude 

podílet také město Dvůr Králové nad Labem, 

které zafi nancuje vybudování nových chodníků, 

rekonstrukci kanalizace, vodovodu, vybudování 

zárubních zdí, veřejného osvětlení nebo terénní 

a sadové úpravy, a ve svém rozpočtu má na tuto 

investici vyčleněno 9 mil. Kč včetně DPH. 

„Stávající křižovatka u  oční školy patří k  nejne-

bezpečnějším místům ve  Dvoře Králové nad 

Labem a  v minulosti se zde stalo několik váž-

ných dopravních nehod. Proto jsem rád, že se 

nám po několika letech příprav podařilo Králo-

véhradecký kraj přesvědčit k  realizaci stavby,“ 

uvedl starosta města Jan Jarolím.

Stavební práce, které budou rozděleny na etapy, 

by měly trvat od července do listopadu. Během 

této doby budou pro řidiče zajištěny objízdné 

trasy, které budou zveřejňovány postupně. 

V rámci přípravy chystaných objízdných tras do-

jde k úpravě křižovatky u Šindelářské věže. „Bude 

vytvořen takový poloměr křižovatky, aby byl prů-

jezd tímto místem bezpečnější a plynulejší. Dále 

dojde k předláždění části navazujícího chodníku 

v  Tylově ulici a  bude vybudováno nové místo 

pro přecházení,“ dodává Ctirad Pokorný, vedoucí 

odboru rozvoje, investic a správy majetku Měst-

ského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

Novou okružní křižovatku by stejně jako ty stá-

vající, např. na  Denisově náměstí, mohla ozdo-

bit zajímavá umělecká instalace. Vedení města 

se rozhodlo oslovit ke  spolupráci občany, kteří 

mohou posílat své návrhy. Více v článku na str. 2.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Slavného královédvorského rodáka Rudolfa Antonína Dvorského již více než dvě desítky let připomíná ve Dvoře Králové 

nad Labem festival jazzové a swingové hudby. Nejinak tomu bylo i letos a k hvězdám 24. ročníku mimo jiné patřily Golden 

Big Band Prague s Petrem Sovičem, Original Vintage Orchestra (na snímku), Petr Stránský & EKG JAZZ nebo The Crac-

ked Cookies. Od narození hudebního skladatele, zpěváka, klavíristy, kapelníka a nakladatele R. A. Dvorského uplynulo

24. března 2018 již 119 let. Mistrovu památku uctily položením květů na jeho hrob místostarostka města Alexandra Jiřič-

ková a ředitelka Hankova domu Zuzana Čermáková. Foto: Václav Bartoška
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Archeologický průzkum v průmyslové zóně Zboží je téměř dokončen
Průmyslová zóna Zboží po více než dvanácti letech 

od  doby, kdy ji město Dvůr Králové nad Labem 

začalo nabízet investorům, konečně ožila. První 

jarní den zde začal archeologický průzkum území, 

na  kterém fi rma Karsit Automotive, s. r. o., Jaro-

měř postaví továrnu na  autodíly. Díky investici, 

která je v první etapě za více než 2 mld. Kč, vznikne 

ve  Dvoře Králové nad Labem až 350 nových pra-

covních míst.

Slavnostní výkop provedli starosta města Jan 

Jarolím, senátor za  okres Trutnov Jan Sobotka, 

hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, 

majitel společnosti Karsit František Řípa, ředitel 

výrobního závodu Jan Kříž a  zástupci dodava-

telské fi rmy BAK stavební společnost, a. s., která 

bude stavbu závodu realizovat, a to majitel spo-

lečnosti Jaroslav Pečenka a  generální ředitel 

Radek Mrázek. 

Továrna by měla stát v prvním čtvrtletí příštího 

roku a poté zahájit zkušební provoz. V polovině 

dubna byly terénní práce na  archeologickém 

průzkumu, který realizují pracovníci Muzea Pod-

krkonoší v  Trutnově, z  velké části dokončeny. 

Další práce však byly pozastaveny, a to do doby 

vyřešení nových námitek do řízení.

Společnost Karsit má nyní k  dispozici větší část 

potřebných povolení: na  přeložky nízkonapěťo-

vých kabelů, na stavbu oplocení, platné stavební 

povolení na přívod vody, plynu a elektrické ener-

gie, odvod kanalizace, dále platné územní roz-

hodnutí na stavbu příjezdové komunikace. Nyní 

čeká na  vyřízení stavebních povolení na  hrubé 

terénní úpravy a na stavbu vlastního areálu.

Během přípravy řešili zástupci Karsitu námitky 

z  řad sdružení či občanů, které se nejčas-

těji týkaly ochranných pásem vedení kabelů, 

zatíženosti dopravy, ochrany vod apod. Zástupci 

společnosti se za  podpory vedení města Dvůr 

Králové nad Labem s  občany sešli a  podrobně 

jim své záměry vysvětlili.

Závod na autodíly, který ve Zboží vyroste, bude 

patřit z hlediska technologie výroby k tomu nej-

modernějšímu v Evropě, linky budou převážně 

robotické. Z  toho plyne, že fi rma bude shánět 

nejen manipulační dělníky nebo pracovníky 

logistiky, ale zejména analytiky a programátory 

pro ovládání jednotlivých linek. Společnost 

se tak spojila se Střední školou informatiky 

a služeb Dvůr Králové nad Labem, uzavřela s ní 

dohodu o  vzájemné spolupráci a  jedná např. 

o  instalaci robotizovaného pracoviště, které 

bude umístěno ve škole a žáci se na něm budou 

učit a  seznamovat se 

s robotikou. 

„Investice Karsitu je sku-

tečně významná, a  to 

nejen pro město, ale také 

pro region, potažmo pro 

celý Královéhradecký kraj. 

Od mého prvního setkání 

s  panem Řípou uplynulo 

již více než 700 dní a  již 

tehdy jsme si v  mé kan-

celáři podali ruku na  to, 

že se pokusíme spo-

lečně záměr uskutečnit 

a do Dvora Králové nad Labem 

přivedeme investora a  nového 

zaměstnavatele, který nabídne 

pracovní místa pro obyvatele 

regionu. A  přes všechny pře-

kážky se daří plnit, co jsme si slí-

bili. Vše je hlavně o lidech a já si 

cením toho, že jsou mezi námi 

takoví, kteří drží slovo, které 

dali. Průmyslová zóna tak bude 

obsazena českou fi rmou, která 

ví, co bude vyrábět, a  nabídne 

lidem práci,“ podotýká králo-

védvorský starosta Jan Jarolím 

a dodává: „Je dobře, že si Karsit 

uvědomuje, že si své budoucí 

zaměstnance bude muset tak-

zvaně vychovat, a proto vítám spolupráci fi rmy 

se SŠIS. Situaci se snažíme jít naproti také my, 

jako město, a  vyjednáváme o  možnosti vzniku 

konzultačního střediska vysoké školy ve  Dvoře 

Králové nad Labem, aby zájemci o  vysokoškol-

ské studium nemuseli do školy dojíždět.“

Spolupráci se starostou Janem Jarolímem oce-

nil i majitel Karsitu František Řípa. „Bez pomoci 

orgánů státní správy a  především královédvor-

ského starosty Jana Jarolíma by nebylo možné 

projekt realizovat. Lidé ve vedení města si uvě-

domují, že vytvoříme 300 až 350 pracovních 

míst, a  to je nesmírně důležité,“ konstatoval. 

Dodal, že společnost chce mít dobré vztahy se 

všemi občany a  podnikateli ve  Dvoře Králové 

nad Labem a okolí. 

Průmyslovou zónu ve  Zboží nabízelo město 

Dvůr Králové nad Labem více než deset let 

a za tu dobu se o ni zajímaly zhruba tři desítky 

potenciálních investorů. Realizace jejich záměrů 

však narážela na  skutečnost, že půda nebyla 

vyňata ze zemědělského půdního fondu, terén 

je zvlněný a k zóně nebyly přivedeny inženýrské 

sítě. Zastupitelé města schválili prodej pozemků 

o  rozloze 11,5 ha společnosti Karsit v  srpnu 

2016. Z  ceny 525 Kč/m2 se odečtou náklady 

na  zasíťování pozemku a  stavby příjezdové 

komunikace, a to až do výše 370 Kč/m2. Předpo-

kládaná konečná cena za pozemky by tedy měla 

činit minimálně 155 Kč/m2. 

Miroslava Kameníková

Foto: archiv Karsit Automotive, s. r. o.

V letošním roce vznikne u oční školy během rekon-

strukce krajské silnice nová okružní křižovatka. 

Stejně jako ty stávající v Legionářské ulici nebo 

na  Denisově náměstí by i  tuto křižovatku mohla 

ozdobit zajímavá umělecká instalace. Vedení 

města se rozhodlo oslovit ke  spolupráci občany, 

kteří mohou posílat své návrhy.

„Ačkoliv máme několik tipů, co by mohlo být 

umístěno ve středu budoucí okružní křižovatky, 

přijde mi spravedlivé, aby nezávisle na  našich 

představách sami Královédvoráci rozhodli, čím 

bude ozdobena. V  prvním kole mohou navrh-

nout cokoliv, nebudeme je omezovat žádnými 

kritérii, tím jediným je jejich fantazie. Z došlých 

nápadů pak vybereme ty nejlepší, které by bylo 

možné realizovat, a uspořádáme druhé kolo hla-

sování, tentokrát nad konkrétními návrhy,“ říká 

Jan Jarolím, starosta města Dvůr Králové nad 

Labem.

První kolo hlasování potrvá do úterý 15. května 

2018 a  občané mohou své návrhy odevzdá-

vat na  vystřiženém hlasovacím kuponu buď 

na recepci městského úřadu, náměstí T. G. Masa-

ryka čp. 38, nebo v městském informačním cen-

tru na náměstí T. G. Masaryka čp. 2.

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem chce ozdobit plánovanou okružní 
křižovatku u oční školy, své návrhy mohou posílat i občané

ANKETNÍ OTÁZKA: Čím by měla být nová okružní křižovatka u oční školy ozdobena?

Svoje odpovědi můžete na vystřiženém hlasovacím kuponu odevzdávat do úterý 15. května 2018 buď na recepci městského úřadu, náměstí T. G. Masaryka 

čp. 38, nebo v městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka čp. 2.
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Prezentace na veletrzích 
cestovního ruchu

V letošním roce se město Dvůr Králové 

nad Labem představilo na několika veletr-

zích se zaměřením na cestovní ruch. Svou 

nabídku prezentovalo na akcích v Hradci 

Králové, v Jablonci nad Nisou a v Lysé nad 

Labem.

Ve dnech 9.–10. března se uskutečnil vele-

trh Infotour a cykloturistika v Hradci Krá-

lové. Této akce se město Dvůr Králové nad 

Labem již tradičně účastnilo pod hlavičkou 

Královských věnných měst. Nabídku zajíma-

vých míst prezentovala pracovnice měst-

ského informačního centra Jana Mikys-

ková spolu s Tomášem Hajnyšem ze Safari 

Parku Dvůr Králové, který přivezl ukázky 

kůží a kostí afrických zvířat. 

O týden později se Dvůr Králové nad 

Labem spolu se sdružením Podzvičinsko 

představil na veletrhu Euroregiontour 

v Jablonci nad Nisou. Na akci zavítala 

řada návštěvníků, kteří se zastavovali také 

u stánku města, kde na jejich dotazy odpo-

vídaly pracovnice městského informač-

ního centra Jana Lebedinská a manažerka 

propagace a cestovního ruchu Šárka Šád-

ková. Návštěvníci se nejvíce zajímali o zoo-

logickou zahradu, hospitál Kuks, přehradu 

Les Království, ale i o nabídku ubytování 

a kulturních akcí v okolí Dvora Králové nad 

Labem. 

V pátek 13. dubna se město zúčastnilo také 

17. ročníku výstavy měst, obcí, mikroregi-

onů a informačních center s názvem Regi-

ony 2018 v Lysé nad Labem.

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové n. L.

K zápisu do 1. tříd přišlo ve Dvoře 
Králové nad Labem 199 dětí
První dubnový týden se ve Dvoře Králové 

nad Labem uskutečnily zápisy dětí do 

1. ročníku základních škol zřízených měs-

tem na školní rok 2018/2019. K zápisům 

na čtyřech základních školách se dostavilo 

celkem 199 dětí, pro 31 z nich požádali 

rodiče o odklad povinné školní docházky. 

Ve školním roce 2018/2019 tak bude ote-

vřeno celkem sedm prvních tříd: ZŠ Schul-

zovy sady – 3 (u zápisu 77 dětí, 9 žádostí

o odklad), ZŠ Podharť – 2 (u zápisu 43 dětí, 

7 žádostí o odklad). Jednu první třídu ote-

vřou na ZŠ Strž (u zápisu 41 dětí, 10 žádostí 

o odklad) a ZŠ 5. května (u zápisu 38 dětí,

5 žádostí o odklad). 

Jen pro srovnání, v roce 2017 se k zápisu 

do 1. tříd základních škol zřízených měs-

tem Dvůr Králové nad Labem dosta-

vilo 191 dětí, o odklad povinné školní 

docházky žádali rodiče 37 dětí. V roce 2016 

to bylo 237 dětí (z toho 29 žádostí o odklad 

povinné školní docházky).

(mik)

Město Dvůr Králové nad Labem v letošním roce 

opět vyhlásilo dotační programy na podporu 

veřejně prospěšných aktivit a na podporu služeb 

souvisejících se sociální oblastí. 

Částkou 500 tisíc Kč podpoří město dlouhodo-

bou činnost spolků, konání kulturních akcí na 

území města a v jeho správním obvodu a aktivity 

neformálního vzdělávání. Výše dotace pro jed-

notlivé projekty v oblasti veřejně prospěšných 

aktivit byla stanovena minimálně 3 tisíce Kč, 

maximálně 50 tisíc Kč s tím, že maximální výše 

podílu dotace města na celkových nákladech 

může činit 75%. Kulturní komise Rady města 

Dvůr Králové nad Labem vyhodnotila celkem 

38 žádostí, čtyři z nich byly vyřazeny. Rozdělení 

fi nančních prostředků schválila rada města.

Téměř 250 tisíc Kč z rozpočtu města půjde také 

na podporu služeb souvisejících se sociální 

oblastí. Cílem dotačního programu je podpora 

činnosti organizací, které sdružují občany města 

za účelem smysluplného trávení jejich volného 

času, aktivizace a podpory zdravého životního 

stylu osob v seniorském věku, osob se zdra-

votním omezením či postižením, rodin s dětmi, 

v rámci dobrovolnické činnosti. Žadatelé mohli 

obdržet minimálně 3 tisíce Kč, maximálně 

50 tisíc Kč s tím, že maximální výše podílu dotace 

města na celkových nákladech může činit 75 %. 

Sociální komise Rady města Dvůr Králové nad 

Labem vyhodnotila podle kritérií 6 došlých 

žádostí, radní poté schválili rozdělení fi nančních 

prostředků. 

Seznam příjemců dotací i jejich výši najdete na 

stránkách www.mudk.cz v sekci Radnice/Zprávy 

z odborů/Odbor školství, kultury a sociálních 

věcí nebo v sekci Rozvoj.

Miroslava Kameníková

Radní rozdělili na dotacích další peníze

Starosta města Jan Jarolím v pátek 23. března 

2018 přivítal na radnici královédvorskou 

rodačku Gabrielu Vognarovou, která na akade-

mickém mistrovství světa v Malajsii získala dvě 

zlaté medaile ve sportovní střelbě. „Jsem velmi 

rád, že zastupitelstvo města schválilo poskyt-

nutí dotace na pořízení elektronického terče, 

který pomůže Gabriele Vognarové v další spor-

tovní přípravě,“ řekl starosta Jarolím a popřál 

mladé střelkyni mnoho sportovních i osobních 

úspěchů.

Text a foto: Jan Skalický

Úspěšná královédvorská střelkyně 
Gabriela Vognarová zavítala na radnici

Občané se na veřejné prezentaci seznámili 
se studií revitalizace Braunova Betlému
V pátek 23. března 2018 se v sále Špýcharu Měst-

ského muzea ve Dvoře Králové nad Labem usku-

tečnila veřejná prezentace záměru revitalizace 

areálu Braunova Betléma u Dvora Králové nad 

Labem. 

Během akce, kterou organizovala Revitalizace 

Kuks, o. p. s., ve spolupráci s městem Dvůr Krá-

lové nad Labem, představil Radek Pavlačka 

z architektonického studia Zahrada Olomouc 

studii, která zahrnuje vytvoření nového vycház-

kového okruhu, ochranu soch i výstavbu nového 

vstupního objektu s infocentrem včetně opravy 

parkoviště. 

Místostarostka města Alexandra Jiřičková a ředi-

tel Revitalizace Kuks, o. p. s., Martin Puš vysvět-

lili důvody pro vznik této studie a oba kvitovali 

fakt, že po mnoha letech snah o záchranu této 

unikátní památky se na společném postupu 

shodli signatáři Memoranda o obnově Braunova 

Betlému, jehož podpis se uskutečnil rovněž 

v pátek 23. března na hospitálu Kuks.

„Cílem studie je zachovat atmosféru lesního 

zátiší a změnit areál ve vycházkové území. Navr-

hujeme u soch zcela vyloučit provoz těžké tech-

niky a těžbu dřeva, která by na vnímání místa 

měla katastrofi cký dopad. Počítáme i s ochranou 

proti vlhkosti, která památku ničí,” shrnul archi-

tekt Radek Pavlačka názory urbanistů, dendro-

logů, restaurátorů, sochařů, zástupců kraje, obcí 

a zájmových sdružení, kteří se po desítkách let 

shodli na budoucí podobě Braunova Betlému.

Podle prvních plánů se branou areálu stane 

minimalistická budova návštěvnického centra 

s toaletami, infocentrem a malým projekčním 

sálem. Těžká lesní technika bude památku 

objíždět po nové cestě. Tu stávající, která získá 

přírodní povrch a bude sloužit pouze turistům, 

doplní nová lesní pěšina s vyhlídkami. Bývalé 

lomy se změní na odpočinková místa respek-

tující lesní prostředí památky s pískovcovými 

balvany místo laviček. V areálu nebudou žádná 

hřiště ani jiné rušivé prvky.

Po skončení videoprezentace studie došlo také 

na diskuzi a nejrůznější otázky z řad návštěv-

níků, kterých dorazily na tři desítky. 

Jan Skalický

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – březen 2018

Druh zásahu březen 2018 

BESIP přestupky  50

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 7

Veřejný pořádek (přestupek) 1

OZV o volném pohybu psů 2

Občanské soužití (přestupek)  1

Majetek (přestupek) 4

Prevence (opatření a úkony) 1

Doručení písemnosti 1

Odchyt zvířete (opatření) 3

Pomoc v nouzi 1

Ztráty a nálezy 4

Trestný čin 1

Celkem přestupků a trestných činů:  81

Moderní technologie:

BESIP – MKDS (předáno na ODP) 16

BESIP – úsekové měření rychlosti (předáno 

na ODP)  1 975

Pokuty v blokovém řízení:  22

Na místě nezaplacených bl. pokut: 7

Předáno na správní odbor MěÚ:  3

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

V krajských nemocnicích 
připomínají Den zdraví
Den zdraví se slaví celosvětově 7. dubna. 

Zdravotnický holding Královéhradeckého 

kraje se svými nemocnicemi, ve  spolu-

práci s  městy a  dalšími organizacemi se 

k tomuto dni připojuje. Letos poprvé jsou 

přichystány jednodenní akce s  preven-

tivními programy pro širokou veřejnost, 

a  to ve  všech větších městech, kde kraj-

ské nemocnice působí. Návštěvníci si tak 

mohou nechat změřit tlak, glykémii, BMI, 

vyzkoušet si zásady první pomoci nebo se 

třeba dozvědět něco o prevenci rakoviny či 

mozkové mrtvice. Akce se uskuteční také 

ve Dvoře Králové nad Labem, a to ve středu 

30. května 2018 na poliklinice v Roosevel-

tově ulici od 8:00 do 16:00 hod.

(red)

Soutěžte s osobnostmi 
královských věnných měst
Zapojte se 

do  soutěže 

o  atraktivní 

zážitky v  devíti 

k r á l o v s k ý c h 

věnných měs-

tech. Soutěž probíhá do  16. září 2018 

ve  třech kolech. Na  webových stránkách

www.vennamesta.cz najdete soutěžní 

otázky, a když správně odpovíte na všechny 

tři, zařadíte se do  slosování o  ceny, které 

proběhne do dvou týdnů od ukončení sou-

těžního kola. Kdo zodpoví všech devět otá-

zek ve  třech soutěžních kolech, zařadí se 

do závěrečného slosování, které proběhne 

do dvou týdnů od ukončení soutěže. Hraje 

se např. o  poukazy na  víkendové pobyty 

v královských věnných městech, vstupenky 

na kulturní akce či propagační předměty. 

Více informací na: www.vennamesta.cz.

(red)

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem 

(MPDK) při dohledu nad bezpečností občanů již 

řadu let využívají rozsáhlý městský kamerový 

dohlížecí systém (MKDS), který obsluhuje operátor. 

MKDS je využíván při řešení přestupků 

v  dopravě, k  předcházení a  odhalování pou-

liční kriminality a  vandalismu, hlídá přechody 

pro chodce i  rušné křižovatky, využívá se 

k  monitoringu velkých sportovních, společen-

ských a  kulturních akcí nebo rizikových lokalit 

města a  v  neposlední řadě pomáhá při pátrání 

po  pohřešovaných osobách. Skládá se celkem 

z 32 pevných a 22 mobilních kamerových bodů 

včetně mobilních kamer ve  služebním vozidle

a kamer, které mají při sobě strážníci. 

V  posledních měsících MPDK do  zkvalitnění 

kamerového systému výrazně investovala, 

nakoupila např. osobní kamery, kamery do vozi-

del a  došlo také k  rozšíření a  obnově kame-

rového systému, jehož části byly již za  hranicí 

životnosti. „Kromě toho jsme mobilní kame-

rový systém dovybavili o  kameru, která umož-

ňuje i  záznam zvuku, a  letos chystáme stejně 

vybavit i  druhý mobilní kamerový systém,“ 

upřesňuje ředitel MPDK Jan Štípek. V  letošním 

roce se chystá MPDK díky fi nančním prostřed-

kům z  dotace vyměnit většinu kamer systému 

za nové a modernizovat pracoviště operátora. 

MKDS v  současné době dohlíží na  tyto 

lokality Dvora Králové nad Labem: náměstí 

T. G. Masaryka (včetně úřední desky a  zadního 

vchodu do  městského úřadu), Palackého ulice, 

náměstí Odboje, náměstí Václava Hanky, Valová 

ulička, letní stadion, skate park, dětské hřiště, 

nábřeží Jiřího Wolkera, ulice Švehlova, Legionář-

ská, 17. listopadu, Dukelská, náměstí Republiky, 

ulice Karlov, Fügnerova, Riegrova, Kollárova, 

náměstí Denisovo (včetně směru do  Heydu-

kovy ulice), tok Labe, most Jana Opletala, ulice 

Revoluční, Přemyslova, Havlíčkova, Josefa Hory,

Rooseveltova, nábřeží Benešovo, most Jana Pala-

cha, ulice Husova, 5. května, ZŠ 5. května, ulice 

28. října, Smetanova, Školní, Legionářská, Pres-

lova, vjezd do  areálu MPDK, parkoviště MPDK, 

vstup a  služební vchod do  budovy MPDK, 

pomník Synagoga. 

„Kamerový systém není napojen na  žádnou 

databázi, která by operovala s  osobními údaji 

občanů. Záznamy jsou využívány pouze pro 

monitorování uvedených prostor. Obrovským 

přínosem je, že MKDS výrazně doplňuje, díky 

nepřetržitému provozu, hlídkovou činnost 

strážníků. Obrazně řečeno, kamerový systém 

v  současné době doplňuje hlídkovou činnost 

o  32 nepřetržitých hlídek ve  zmíněných lokali-

tách,“ upozorňuje Jan Štípek.

MPDK se v současné době zaměřila více na bez-

pečnost dětí v  okolí základních škol. To potvr-

zuje i  Jan Štípek. „Ze čtyř nových kamerových 

bodů, které jsme v  posledních měsících poří-

dili, jsou dva zaměřeny na  ZŠ Schulzovy sady  

a  na  družinu ZŠ 5. května,“ podotýká a  pokra-

čuje: „Kamerový systém se mohl tímto způso-

bem rozrůst, protože má město vybudovanou 

rozsáhlou strukturu metropolitní sítě a  nové 

kamerové body jsou připojeny prostřednictvím 

optických kabelů.“ 

Ondřej Samek, vedoucí odboru informatiky 

na  Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, 

k tomu dodává: „Na metropolitní síť jsou napo-

jeny nejen nové kamerové body, ale byly na ni 

přepojeny i  ty stávající. Díky této technologii 

můžeme přenášet kamerový signál ve  vysoké 

kvalitě a  je zajištěna bezpečnost přenosu dat.“ 

Na  metropolitní síť je mimo jiné napojeno 

i  obvodní oddělení Policie ČR ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem, kde bylo vytvořeno druhé 

dohledové pracoviště městského kamerového 

systému. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Městský kamerový systém hlídá širší 
centrum Dvora Králové nad Labem

Dne 15. března 2018 proběhl ve  spolupráci 

s  Farní charitou Dvůr Králové nad Labem, kon-

krétně s  Nízkoprahovým klubem Střelka a  SAS 

Klub Labyrint, již šestý informační seminář 

s  názvem „Počítačová kriminalita a  zneužívání 

sociálních sítí“. 

Program se konal ve Vítězné a zúčastnilo se ho 

celkem 19 osob. Všichni účastníci měli možnost 

seznámit se z  pojmy kyberšikana, počítačová 

kriminalita a sociální síť. Zúčastnění odpovídali 

na  řadu otázek. Třeba jaké sociální sítě existují 

apod. Posluchači se dozvěděli, kdo se může 

stát obětí kyberšikany, komu to nahlásit a jak se 

proti kyberšikaně bránit. Také se dozvěděli, jak 

je důležité si svá hesla (třeba do e-mailu) chránit 

a nikomu je neříkat. 

Součástí semináře byla prezentace, ve  které 

nechyběly ani dvě ukázky videí, kam až může 

kyberšikana zajít. Nakonec si zkusili vyplnit sou-

těžní otázky, které byly zaměřené na pozornost 

z daného semináře. Každý za správně vyplněné 

otázky dostal malou odměnu.

Tato akce je součástí individuálního projektu 

Rozvoj regionálního partnerství v  sociální 

oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje, 

do  kterého se město Dvůr Králové nad Labem 

zapojilo. V  období 2017–2019 proběhnou pro-

pagační aktivity, které přispějí ke zvýšení infor-

movanosti široké a  odborné veřejnosti formou 

informačních seminářů a  informačních materi-

álů v oblasti sociální práce směřující k integraci 

osob ohrožených sociálním vyloučením.

Bc. Marcela Zálišová

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Počítačová kriminalita a zneužívaní sociálních sítí
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MěVaK informuje odběratele
Opravy poruch
1. 3.: Porucha vodovodu, ulice Husitská;

2. 3.: porucha vodovodu, Žireč;

3. 3.: porucha vodovodu, Žireč;

12. 3.: porucha vodovodní přípojky, Lipnice;

13. 3.: porucha vodovodu, Zboží;

14. 3.: porucha kanalizace, JASS;

26. 3.: porucha vodovodu, Žireč;

29. 3.: porucha vodovodní přípojky, ulice 

Zborovská.

Z investičních a stavebních akcí
• obnova vodovodu, Havlíčkova ulice.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

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

Více informací najdete na mevakdknl.cz.

Uzavření pracoviště registru 
řidičů a řidičských průkazů
Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 

24. května 2018 bude z technických 

důvodů uzavřeno pracoviště registru řidičů 

a řidičských průkazů v budově městského 

úřadu na náměstí T. G. Masaryka čp. 38. 

(red)

Pozor na špatný ořez dřevin
Ošetřování a udržování dřevin patří 

k povinnostem vlastníků. Při ořezu větví se 

však musí postupovat v souladu s určitými 

zásadami a dřeviny nepoškodit. Příkladem 

nepříliš dobré praxe na území Dvora Krá-

lové nad Labem jsou lípy před objektem 

vánočních ozdob. Za neodborný a necit-

livý zásah udělila Česká inspekce životního 

prostředí sankci. Razantní ořez spojený 

s nevhodnou redukcí koruny totiž zapříčinil 

snížení ekologické a společenské funkce 

stromů, které mohly dále vitálně prospero-

vat. Udržet jejich provozní bezpečnost bude 

nyní z dlouhodobého hlediska mnohem 

náročnější. Pokud tedy chcete vašim dřevi-

nám věnovat náležitou péči, orgán ochrany 

přírody doporučuje obrátit se na odborníka 

v oboru – arboristu. Kontakty rádi poskyt-

neme na odboru životního prostředí. Celý 

článek najdete na www.mudk.cz v sekci Rad-

nice/ Zprávy z odborů/ Životní prostředí. 

Ing. Helena Hamanová, DiS., 

odbor životního prostředí

Pokračuje obnova památek

Město Dvůr Králové nad Labem pokračuje 

v obnově památníků obětem 2. světové 

války. Od prosince do března byl rekon-

struován hrob Františka Háka, který padl 

v květnu 1945. Práce na památce u mostku 

v Lipnici provedla královédvorská fi rma 

Kámen Brož. Za demontáž, zhotovení 

nového základu, doplnění kamenných 

prvků a zpětnou montáž město ze svého 

rozpočtu zaplatilo necelých 30 tisíc Kč.

(mik), Foto: Jan Skalický

V roce 2017 se společnost Městské vodovody 

a kanalizace, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem 

zaměřila mimo jiné na své klienty – odběratele. 

Přešla na nový systém úhrady vodného a stoč-

ného formou zálohových plateb, na který při-

stoupilo již 2 180 odběratelů, dále pokračovala 

aktualizace smluv. V průběhu roku 2017 byl také 

upgradován stávající informační systém, došlo 

ke zdokonalení a provázání celé řady procesů, 

což opět zefektivní práci zaměstnancům. Vylep-

šen byl také způsob komunikace s odběrateli 

– jednak prostřednictvím nových webových 

stránek, které umožňují prostřednictvím tzv. 

virtuální kanceláře klientský přístup každého 

odběratele, jednak byla zřízena nová recepce 

v areálu společnosti. 

V oblasti kvality pitné vody MěVaK nepřekra-

čuje mikrobiologické ukazatele a v případě, kdy 

k tomu v ojedinělých případech došlo, se vždy 

jednalo o případy s delší dobou zdržení vody 

na odběrném místě, kdy se snížilo množství 

aktivního chloru ve vodě. Opakovaný rozbor 

pak vždy ukázal návrat do normálních hodnot. 

Vloni pracovníci MěVaKu řešili rovněž problém 

se zhoršením kvality vody v prameništi Starý 

pramen (snížení pH vody, zákal a chuť vody), 

což bylo způsobeno vlivem vydatných dešťů 

a nadměrnými prosaky dešťových vod do sběrné 

jímky radiálního 

zářezu v objektu 

prameniště. Proto 

byl zhotoven 

odkalovací řad a osazena vypouštěcí armatura. 

V průběhu roku 2017 se společnost zapojila do 

pilotního programu IOT Water, kdy současně 

s vodoměrem dochází k instalaci tzv. mobilního 

odečtového vysílače, který představuje radiový 

modul umožňující obousměrnou komunikaci. 

Tím lze bezdrátově přenést data z vodoměru 

a v podstatě on-line je zpracovávat v infor-

mačním systému MěVaK. V této fázi pilotního 

projektu dojde k osazení vybraných míst, pře-

devším tzv. velkoodběrů, kde dochází k pravi-

delným měsíčním odečtům, nebo míst, která 

jsou těžko dostupná fyzickým odečtem. 

Ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad 

Labem byla v roce 2017 zrealizována řada inves-

tičních akcí za více než 8 mil. Kč. Došlo k obnově 

vodovodní a kanalizační infrastruktury, z nej-

větších akcí stojí za zmínku především výměna 

vodovodu a kanalizace v ulici Pod Lesem nebo 

vybudování kanalizace v lokalitě Vorlech.

V roce 2017 MěVaK splnil cíle stanovené valnou 

hromadou a dozorčí radou společnosti při napl-

nění svého základního poslání, kterým je výroba 

a dodávka kvalitní pitné vody odběratelům

a odvádění odpadních vod. Společnost při čin-

nosti dosáhla kladného hospodářského výsledku. 

Rád bych poděkoval za spolupráci s představi-

teli města Dvůr Králové nad Labem jako vlast-

níka vodovodní a kanalizační infrastruktury, 

za profesionální přístup členům dozorčí rady 

a valné hromady a v neposlední řadě manage-

mentu i celému provozu společnosti. 

Ing. Petr Mrázek, jednatel 

MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

Ilustrační foto: Jan Skalický

MěVaK v roce 2017 zkvalitnil své služby

Více než 50 ptačích budek – špačníků, sýkor-

níků, polobudek a denních úkrytů pro netopýry, 

tzv. netopýrníků – rozmístili první dubnovou 

neděli pracovníci společnosti EKOSFER Solutions, 

s. r. o., po Dvoře Králové nad Labem. Projekt pod-

poří hnízdní stanoviště ptačích druhů, které se při-

rozeně vyskytují v zastavěné části města i na jeho 

okrajích.

Nové budky pro špačky, sýkory, vrabce nebo 

brhlíky a budky sloužící jako úkryt netopýrů 

byly nainstalovány v lokalitě Schulzovy sady, 

na nábřeží Jiřího Wolkera, u dopravního hřiště, 

Podharťského rybníka, v lokalitě městského 

hřbitova, na Rašínově náměstí a na Berlínku.

„Hnízdění ptáků ve městě je stále obtížnější, 

protože se zateplují domy, uzavírají balkony, 

atiky, zadělávají se různé otvory okolo okapů,

střech a podobně, kde si ptáci mohli vytvořit svá 

hnízda. Naopak přibývají predátoři jako kočky, 

kuny, sojky nebo straky,“ vysvětlil důvody rea-

lizace projektu Milan Šimek, vedoucí odboru 

životního prostředí na Městském úřadě Dvůr 

Králové nad Labem, a pokračoval: „Budky jsou 

na stromech dostatečně vysoko, aby se do nich 

predátoři nedostali, navíc jsou opatřeny ochran-

ným prvkem, který např. kunám přístup do 

hnízda ztíží nebo znemožní.“

Město Dvůr Králové nad Labem za zakoupení, 

instalaci a údržbu 54 budek zaplatilo necelých 

30 tisíc Kč. „Budky se budou pravidelně kontro-

lovat a čistit, povedou se záznamy o jejich obsa-

zenosti. Budeme tak mít možnost pozorovat 

druhy, které ve městě hnízdí,“ říká Milan Šimek.

„Ochrana ptáků zejména v době hnízdění je 

velmi významná, i proto se mi myšlenka insta-

lace nových ptačích budek zalíbila. Je to zároveň 

nejjednodušší způsob, jak hnízdění ptáků pod-

pořit,“ dodal starosta města Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Na podporu ochrany ptactva při hnízdění 
město nakoupilo padesát ptačích budek
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Sliby – skutky
Vzhledem k  tomu, že nebude trvat dlouho 

a  opět na  nás budou politické strany útočit 

svými volebními programy, pokusím se vrátit 

do doby před čtyřmi lety. Tak třeba:

TOP 09 – Nové tváře na radnici: Tak to se 

povedlo. Pan Emil Kudrnovský, který byl v  opo-

zici předešlé funkční období, vstoupil do koalice 

s  ANO a  dalšími subjekty, stal se neuvolněným 

místostarostou a  po  nějaké době odstoupil. 

TOP 09 už místostarostu nemá, ale zastupuje ji 

v koalici Veronika Tomková a MUDr. Libor Seneta. 

Podnikům šanci, občanům práci: Jak se poda-

řilo zachránit staré objekty bývalé Tiby, posuďte 

sami. Buď budovy chátrají dál, nebo už neexis-

tují. A  poplatky ze záboru prostranství se také 

nepodařilo odstranit. 

Městem projet snáze: Tak to se začíná projevovat. 

I když je věc názoru, jak moc bezpečná a hlavně 

praktická jsou řešení cyklostezek a jak moc kopí-

rují zvyklosti občanů. Červené cyklostezce kolem 

kostela začínající z  ničeho nic na  patě kostela, 

dostaň se tam, jak chceš, a  pokračující Palac-

kého ulicí v  protisměru, kličkující mezi stojícími 

a  jedoucími automobily, jsem pořád na  chuť 

nepřišla. Jak smysluplný je cyklopruh na nábřeží 

v silnici, neustále končící a začínající, díky němuž 

nemáte šanci zastavit před obecními domy, když 

vezete babičce nákup, bez rizika pokuty. A další 

po  chodníku společně pro pěší opačným smě-

rem. Myslíte, že u vody po chodníku by se cyklisté 

v obou směrech nevešli? 

Přilákání turistů: Vzhledem k tomu, že celé dvě 

letní turistické sezony měli i místní problémy se 

do centra kvůli rekonstrukcím dostat, natož náv-

štěvníci odjinud, tak snad v  budoucnu se spo-

lupráce města v  zastoupení Veroniky Tomkové 

(TOP 09), Edity Vaňkové (ČSSD) a  Jana Béma 

(ODS) se zoo lépe propojí a zlepší.

ODS – Chceme městskou čističku. Vy také?: To 

se s velkou podporou voličů nepotkalo. Naopak. 

Dopadli jsme jako sedláci u  Chlumce. Skončili 

jsme v opozici se dvěma zástupci. Janem Bémem 

a  Petrem Vojtěchem, který se po  nějaké době 

z důvodu změny bydliště mandátu vzdal. Nahra-

dil ho MUDr. Petr Hroneš. Náš původní projekt 

ČOVky byl novým vedením města zamítnut, ale 

nyní to vypadá, že po zkušenostech s vlastníky 

staré (zastaralé čistírny stavěné na  jiné pod-

mínky a  určitě v  budoucnu potřebující náklad-

nou rekonstrukci, aby splňovala náročné limity 

EIA) a s možností čerpání dotace EU na výstavbu 

nové čističky dojde na  oprášení a  případnou 

úpravu našeho projektu. Vzhledem k  tomu, že 

nám občané projevili tak málo důvěry, nemohli 

jsme nic ze svého programu prosadit. Snažíme 

se být alespoň konstruktivní opozicí, i když nás 

koaliční mašina bez problémů válcuje.

Na závěr reaguji na článek pana Kiriakovského. 

Hned na začátku se mu omlouvám za nepřesné 

informace, a  ne jen to. Musím ho pochválit. 

Jeho odpověď je hodna politika současné 

vládní garnitury. Místo toho, aby mě zahrnul 

fakty o šetřeních a výstupech z kontrol, o  tom, 

jak jsou transparentně vedena výběrová řízení 

na nákupy a investice města všeho druhu, zao-

bírá se objektivními důvody, proč vlastně kon-

troly neprobíhaly. Jako předseda kontrolního 

výboru vy nesete odpovědnost za jeho činnost 

či nečinnost, ať jsou důvody jakékoliv.

Libuše Vonková

členka rady MO ODS Dvůr Králové nad Labem

Frčí energeťák 
a hašlerky

Slunečné počasí a snaha zlepšit životní prostředí 

okolo nás přilákaly v neděli 8. dubna 11 dobro-

volníků na tradiční jarní úklid pořádaný v rámci 

projektu „Ukliďme Svět, ukliďme Česko“. Hlav-

ním cílem všech účastníků bylo naplnit letošní 

motto – Každý kousek se počítá! A každý kousek 

se počítal opět i ve Dvoře Králové nad Labem.

Do této celorepublikové akce se již čtvrtý rok 

aktivně zapojuje místní organizace ČSSD, která 

pořádá jeden z úklidů i v našem městě. Tentokrát 

jsme společně zaměřili svou pozornost na nepořá-

dek podél komunikace v Krkonošské ulici. Výsled-

kem bylo 12 pytlů většinou drobného odpadu. 

Převažovaly obaly od energetických nápojů a od 

bonbónů. Zajímavostí je, že mezi bonbóny jsou 

v tomto směru nejoblíbenější hašlerky. 

Povzbuzeni dobrým pocitem z množství 

sebraného odpadu a taky teplými slunečnými 

paprsky, jsme se ještě přesunuli k nemocnici. 

Tam jsme v lese okolo vodárny posbírali dalších 

6 pytlů odpadu. 

Na nedělní dopoledne je těch 16 pytlů předsta-

vujících asi 200 kg odpadu, myslím, dobrá práce. 

Svoz a likvidaci sebraného odpadu zajistí tech-

nické služby města. Všem zúčastněným patří 

poděkování a palec nahoru. Naopak všem, co 

ten nepořádek způsobují, patří palec dolů! Já se 

jen stále pozastavuji nad tím, proč si někdo dává 

práci s odvozem domovního odpadu do lesa, 

místo toho, aby ho zdarma odvezl do sběrného 

dvora nebo ho vhodil do nějaké popelnice. 

Mgr. Dušan Kubica

zastupitel (ČSSD)

Shrnutí čtyřletého vedení města

Holandské „zmoudření”
Náchodská developerská společnost Protivítr 

se po více než 10 letech rozhodla investovat do 

svého parkoviště. Tento spíš „tankodrom“ než 

parkoviště se nacházel nedaleko náměstí na 

místě v minulosti zbourané staré pošty. Jen bláto 

a hluboké kaluže vždy po každém dešti, nebo 

oblaka prachu v případě sucha a větru, tak nějak 

máme všichni v paměti toto parkoviště. Neznám 

jediného občana či hosta našeho města, který 

by byl s podobou parkoviště po dobu tolika let 

spokojen. Opak byl vždy pravdou. 

Permanentní nespokojenost ze strany veřejnosti 

nebyla radnicí mnoho let vnímána. Problema-

tické parkoviště vzniklo před více než 10 lety, 

když se tehdejší zastupitelé města rozhodli měst-

ský pozemek prodat holandské investiční společ-

nosti na základě příslibu – vize, že na pozemku 

v krátké době vyroste nový moderní bytový dům. 

Navíc si Holanďané chytře ve smlouvě nechali 

městem „vnutit“ i to, že město může do zahá-

jení výstavby bytového domu pozemek bez-

platně užívat jako placené parkoviště. A právě 

v tom vidím to smluvní „čertovo kopýtko”. Pro-

tože městem utržené tržby z parkování působily 

spíš jako dobře investované „držhubné” než 

jako významný příjem do městské kasy. Jed-

noznačně platilo, že účel světí prostředky 

a holandští majitelé pozemku si toho byli velmi 

dobře vědomi. Nenašel se tak v minulosti jediný 

představitel města, který by jim připomínal slibo-

vanou výstavbu nebo jim vyčítal parkovací „tan-

kodrom“. I případná investice ze strany města do 

cizího majetku byla v podstatě vyloučena, a tak 

občanům nezbývalo než mnoho let „trpět”.

Tyto skutečnosti jsem zjistil při kontrole starých 

kupních smluv jako nově zvolený zastupitel 

a předseda kontrolního výboru. Osobně jsem 

se necítil ničím a nikým zavázán a po dohodě 

s panem starostou jsem se rozhodl o podobě par-

koviště s Holanďany jednat. Jednání s jednatelem 

společnosti Protivítr nebyla jednoduchá, nýbrž 

velmi zdlouhavá. Ale jak se říká: „Co se vleče, 

neuteče.” Proto dnes už můžu s úlevou říci: „Tan-

kodrom už patří minulosti.“ Chtěl bych touto ces-

tou poděkovat všem na radnici i na úřadě, kteří 

společně se mnou intenzivně jednali tak, aby 

Holanďané v otázce svého parkoviště zmoudřeli...

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se na 

tomto místě mohl stručně vyjádřit k výsledkům 

práce stávajícího vedení našeho města za téměř 

uplynulé volební období 2014–2018. Na začátku 

bych připomněl, že radniční koalice se skládá 

z následujících politických subjektů: ANO 2011, 

Šance pro Dvůr (koalice KDU-ČSL a SZ), TOP 09 

a Volba pro město.

Přesuňme se tedy k rekapitulaci výkonu města 

se zaměřením na jeho světlé či stinné stránky. 

Co se týká pozitivního hodnocení, tak jed-

noznačně oceňuji podpoření investičního 

záměru společnosti Karsit v průmyslové zóně 

Zboží. Dále bych vyzdvihl modernizaci Valové 

uličky, která se dle mého názoru velmi povedla 

(avšak bez stavebního povolení). Cyklisté se 

dočkali nových tras cyklostezek. Také došlo 

k výstavbě či opravám chodníků a komunikací, 

což je spíše samozřejmostí každého vedení. 

Nicméně kromě určitých pozitiv lze spatřovat 

i některé negativní rysy. Vzpomeňme například 

na dlouhotrvající rekonstrukce Benešova nábřeží 

a Štefánikovy ulice. Obyvatelé Dvora se museli 

rovněž vypořádat s další vleklou uzavírkou Pala-

chova mostu v roce 2017, kdy nebyl dodržen 

stanovený termín. Špatná organizace spojená 

s načasováním přestavby brouzdaliště na Tyr-

šově koupališti trápila především maminky 

s dětmi. Dále s odvoláním bývalého ředitele 

technických služeb města pana Ing. Miroslava 

Petrů došlo ke snížení efektivity této instituce. 

Například úspěšná facebooková stránka „Náš 

čistý Dvůr“ ukončila svou aktivní činnost. Za 

největší prohřešek současného vedení města 

(s podporou pana Hlavatého) považuji ne-

ústupné chování v posedlosti odkoupit starou 

čistírnu odpadních vod. Bohužel až po třech 

letech vedení prozřelo a přiklání se k návrhu 

ODS na výstavbu nové čistírny odpadních vod.

Bc. Daniel Petřík, občan
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KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Martin Kučera,

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

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

TENIS, VOLEJBAL, NOHEJBAL, PING-PONG

Pondělí – Neděle: 6–24 hod. / 100Kč/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:

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

Inzerce v Novinách 

královédvorské 

radnice:

Řádková inzerce již od 

150 Kč

Plošná inzerce od 

700 Kč

Více na:

www.mudk.cz/cs/

radnice/noviny-radnice

Tel.: 499 318 258

inzerce:

uvedla.

Akce se zúčastnily necelé dvě stovky učitelů 

z mateřských, základních a středních škol ze 

Dvora Králové nad Labem. O kulturní program 

se postarali žáci hudebního a tanečního oboru 

ZUŠ R. A. Dvorského a Trio Vosa Band.

Text a foto: Jan Skalický

Královédvorská Arnika hledá 
do svých řad dobrovolníky
Královédvor-

ská Arnika, 

z. s., hledá 

d o b r o v o l -

níky pro 

n e p r a v i -

delné dopro-

vody vozíčkářů do divadla, do kina a na 

další společenské akce. 

Každý člen Královédvorské Arniky, z. s., je 

pojištěn z titulu odpovědnosti za škody 

a má nárok na 75% slevu vstupného na 

akce, na které vozíčkáře doprovází. Každá 

pomoc se počítá – každého dobrovolníka 

přivítáme s otevřenou náručí a srdcem.

Další informace o činnosti spolku najdete 

na: www.kralovedvorskaarnika.cz.

Královédvorská Arnika, z. s.

Každoročně 28. března si v České republice při-

pomínáme narození Jana Amose Komenského 

tzv. Dnem učitelů. Ve Dvoře Králové nad Labem 

učitelé tento den oslavili již ve středu 21. března, 

kdy město ve spolupráci se Střední školou infor-

matiky a služeb připravilo společenský večer 

pro pedagogy královédvorských škol – pro ty 

aktivně působící i jejich kolegy ve výslužbě.

Místostarostka Alexandra Jiřičková s ředitelem 

SŠIS Petrem Vojtěchem poděkovala přítomným 

za jejich náročnou a odpovědnou práci. „Jsem 

ráda, že máme možnost navázat na dřívější tra-

dici setkávání aktivně působících i emeritních 

učitelů v neformálním prostředí, a tím nepřímo 

podpořit výměnu zkušeností mezi generacemi 

a také spolupráci pracovníků jednotlivých škol. 

Tato spolupráce tak plynule navazuje na sérii 

setkání, při kterých jsme se společně podíleli 

na přípravě místního akčního plánu vzdělávání,“  

Královédvorští učitelé oslavili svůj den

Zástupci MAS Královédvorsko pozvali ve středu 

11. dubna 2018 ředitele základních a mateř-

ských škol působících na celém území ORP Dvůr 

Králové nad Labem k informativnímu setkání. 

Primárním cílem bylo informovat zástupce škol-

ských zařízení o začátku realizace projektu MAP 

II, který tak navazuje na již úspěšně ukončený 

projekt Místní akční plán ORP Dvůr Králové 

nad Labem, do kterého byly zapojeny všechny 

základní a mateřské školy v ORP. 

Potvrzení o zapojení se do navazujícího projektu 

MAP II podepsalo opět 100 % školských zařízení. 

Nastavená předpokládaná doba trvání projektu 

je 48 měsíců, tedy do konce roku 2021. Reali-

zátorem projektu zůstává MAS Královédvorsko 

a díky osvědčené spolupráci z předchozího pro-

jektu bude město Dvůr Králové nad Labem v roli 

fi nančního partnera projektu.

Ředitelé škol byli seznámeni se základními infor-

macemi, které se týkaly povinných pracovních 

skupin MAP II. V rámci projektu budou pracovat 

skupiny Financování, Rovné příležitosti, Rozvoj 

čtenářské gramotnosti a rozvoj matematické 

gramotnosti. Dále je zřízena Koordinační pra-

covní skupina, pracovní skupina Spolupráce 

škol a školských zařízení, Mateřské školy, Komu-

nikace ve vzdělávání a Neformální a zájmové 

vzdělávání.

Na defi nitivním složení pracovních skupin se 

stále ještě pracuje. Doposud proběhla dvě 

setkání Koordinační pracovní skupiny a plánuje 

se setkání místních lídrů a první setkání takzva-

ného Řídicího výboru MAP.

Novinkou jsou plánované soutěžní komise, 

které budou pracovat v oblastech Polytech-

nika – chemie, fyzika, Spolupráce při prezentaci 

a poznávání regionu, kde se především zapojí 

děti jako aktéři, a probíhat bude také Robotická 

soutěž, která by se měla realizovat v plánované 

nové robotické učebně v prostorách SŠIS.

Veškeré informace, aktivity, které probíhají, plá-

nují se či již realizovány byly, naleznou zájemci 

na facebookových stránkách projektu (MAP ORP 

Dvůr Králové nad Labem) a na webových strán-

kách MAS Královédvorsko www.maskd.cz. 

Bc. Lenka Křížová, DiS.

manažerka MAS Královédvorsko

Foto: Jan Skalický

MAS Královédvorsko uspořádala setkání ředitelů škol z regionu
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Slovany 140, Dvůr Králové nad Labem

605 375 429 | 499 622 321
www.sebrlesro.cz 

Ideální nákup pro Vaši soukromou oslavu!!!

tabákové výrobky   |   pivo-víno   |   alko-nealko nápoje   |   cukrovinky   |   zboží pro gastro   |   zábavná pyrotechnika   |   obalový materiál

Nabízíme široký sortiment 

lihovin, piva, vína a nealko nápojů. 

Odvezete si vše od kelímků až po 

zapůjčení výčepního zařízení. 

Oslavu si můžete zpříjemnit 

i vlastním ohňostrojem. 

A navíc, co neupotřebíte, 

nám můžete vrátit zpět!

PROVOZNÍ DOBA: PO - PÁ 7.30 - 16.30, SO 9.00 - 12.30

MALOOBCHOD    |    VELKOOBCHOD

UŠNÍ NOSNÍ KRČNÍ Ambulance
MUDr. Naďa ŘEHŮŘKOVÁ
Sladkovského 829, Dvůr Králové nad Labem
Nabízíme:
– Vyšetření moderními op  ckými přístroji pro dě   a dospělé.
– Kontrolu Vašeho sluchu v audiokomoře i pro práci v riziku hluku.
– Vybavení špičkovými op  ckými a audiologickými přístroji.
– Vyšetření dě   formou hry.
  Telefon: 499 62 12 92
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ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ 

NAŠEHO NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉHO

KOUPELNOVÉHO STUDIA

NA ADRESE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - VERDEK 38

TEL.: 734 310 945, WWW.OBKLADY-VERDEK.CZ

OBKLADY, DLAŽBY, KOUPELNOVÉ VYBAVENÍ,

 S DŮRAZEM NA KVALITU, DESIGN A DOBROU CENU.

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ NOVĚ OTEVŘENÉ POBOČKY SAFARI REALITY, S. R. O.,
ČLENA OBCHODNÍ SÍTĚ REALITNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ SPOŘITELNY A.S.

NA ADRESE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – VERDEK 38,

TEL.: 603 956 151, WWW.SAFARIREALITY.RSCS.CZ

SVĚŘTE SVŮJ NEJVĚTŠÍ ŽIVOTNÍ KROK SILNÉMU PARTNEROVI.
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V březnu 2018 se narodilo 11 občánků našeho města – 4 chlapci a 7 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v březnu 21 občanů 

s gratulací a kytičkou, jedna obyvatelka města oslavila 100 let. V tomto 

období oslavil 1 pár diamantovou, 2 páry zlatou a 2 páry stříbrnou svatbu.

Barbora Bezrová, Komise pro občanské záležitosti

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo 28. března 2018 slavnostně přivítáno 8 a 18. dubna 7 novorozených občánků našeho města.

Zleva: Viktorie Marková, Dominik Vratislav, Stella Metelková, Matěj Petr Tomášek. Zleva: Oliver Staněk, Vilém Machek, Natálie Malinová.

Úmrtí
V březnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 22 lidí, z toho bylo 13 králo-

védvorských občanů, 3 muži a 10 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V březnu uzavřeli v obci Kuks manželství tito snoubenci:

Václav Jančík a Veronika Švorcová   3. 3. 2018

Martin Janda a Lenka Suchá    10. 3. 2018

Martin Mlynář a Karolina Horáková   23. 3. 2018

Údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců. 

Simona Vykouřilová, matrika

Zleva: Leontýna Prausová, Jakub Kysela, Alice Černá, Tobiáš Slezák. Zleva: Samantha Suchomelová, Ladislav Bopko, Matteo Šturala, Sebastián Pokorný.

V sobotu 24. března se uskutečnila v Brně na Výstavišti mezinárodní lékařská 

konference NEURODEG 2018. Se svým příspěvkem vystoupila ředitelka Pečo-

vatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem a předsedkyně terénní sekce 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Marcela Hauke. 

Informovala účastníky konference o současném stavu, předpokladech 

budoucího vývoje v péči o osoby s demencí a problémových situacích a dile-

matech, se kterými se poskytovatelé při péči setkávají. Rovněž poukázala na 

dobrou a ojedinělou praxi zavedenou ve Dvoře Králové nad Labem, kdy se u 

společného stolu pravidelně scházejí odborníci ze sociální oblasti spolu s pri-

mářkou oddělení následné péče Městské nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad 

Labem a společně řeší efektivním a konkrétním způsobem pomoc a pod-

poru velmi křehkým obyvatelům. Aby mohlo dojít ke zkvalitnění života osob 

se syndromem demence, musí dojít k propojení sociální a zdravotní oblasti. 

A naše město ukazuje, že kde je vůle, tam se cesta vždy najde. 

Odhaduje se, že v současnosti je v ČR kolem 160 000 osob s Alzheimerovou 

nemocí a každý rok se toto číslo zvyšuje. Předpokládá se, že za 20 let se tento 

počet zdvojnásobí. Situaci by pomohlo velmi diskutované a tolik očekávané 

zavedení vyhledávání osob v raných fázích demence v rámci preventivních 

prohlídek praktických lékařů, což by přispělo ke zvýšení kvality života osob 

postižených syndromem demence a oddálení stavu, kdy je osoba zcela 

závislá na nepřetržité ošetřovatelské péči. Problematika osob se syndromem 

demence zásadně ovlivňuje život celé rodiny a dotýká se všech sfér života. 

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem

Ředitelka Pečovatelské 

služby Města Dvůr Krá-

lové nad Labem Marcela 

Hauke a starosta města 

Jan Jarolím přivítali 

v pondělí 12. března ve 

společenském a vzdě-

lávacím centru v DPS 

Sadová partnery benefi č-

ního projektu Noc venku. 

Cílem bylo jim poděkovat za jejich mimořádnou podporu při realizaci 

benefi čního projektu Noc venku na podporu osob bez domova. 

Projekt vyvolává čím dál větší zájem veřejnosti, fi rem, různých neziskových 

sdružení, ale i jednotlivců. Díky projektu se daří ukazovat problematiku 

bezdomovectví z různých pohledů a zapojovat do pomoci celou místní 

komunitu. Noc venku ve Dvoře Králové nad Labem je nejrozsáhlejší v rámci 

České republiky, v roce 2017 se jí ve městě zúčastnilo na 300 lidí, venku 

přespalo 68 odvážlivců a vybralo se celkem 1 460 ks trvanlivých potravin.

Na setkání byla představena i výstava fotografi í s tematikou bezdomo-

vectví a průběhu Noci venku. Výstava bude od poloviny dubna umístěna 

v 1. patře městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem.

Další, tentokrát již pátý ročník Noci venku se uskuteční 22. listopadu 2018. 

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem

Setkání partnerů Noci venkuPéče o osoby s demencí 
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Školní rok 2017/2018 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Ve dnech 5.–8. dubna 2018 se uskutečnila první 

vícedenní exkurze, která byla fi nancována 

z našeho nového grantu Implementace Kraj-

ského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Králo-

véhradeckém kraji. Cílem byla CHKO Litovelské 

Pomoraví. Skupina 35 dětí a jejich vedoucích 

z našeho gymnázia a z partnerské ZŠ a MŠ Bílá 

Třemešná prožila krásné slunečné dny naplněné 

zajímavým programem. 

Již v pátek večer po příjezdu na Loveckou chatu si 

děti ve skupinkách zkusily malou přírodovědnou 

soutěž. V sobotu strávily celý den V Domě pří-

rody – Sluňákov, kde jim lektoři připravili poutavé 

programy: prohlídku zážitkových staveb v celém 

areálu, lovení vodních bezobratlých a skupina 

starších si zkusila i odběry a chemické analýzy 

různých typů vody. V jarním lese děti pozoro-

valy mnoho druhů ptáků pomocí dalekohledů, 

učily se rozeznávat jejich zpěv. A pozornost si 

zasloužilo i mnoho druhů kvetoucích bylin. Večer 

si všichni se zájmem vyposlechli přednášku

RNDr. Jiřího Šafáře o CHKO Litovelské Pomoraví. 

V neděli účastníky odvezl autobus nejprve na 

Chomoutovské jezero, kde bylo mnoho vodních 

ptáků i těch vyhledávajících blízkost vodní plo-

chy. Opět přišly ke slovu „batůžky“ s pomůckami 

na odchyt vodních bezobratlých. Další zastáv-

kou byla lokalita, kde naši lovci objevili žábro-

nožky sněžní, vzácný druh korýšů. Odpoledne 

se výprava spustila do podzemních prostor Javo-

říčských jeskyní, kde kromě krásné krápníkové 

výzdoby ještě spalo mnoho letounů – vrápenců. 

Večer si všichni ověřili, co si zapamatovali z dvou 

dnů, vedoucí jim připravili náročnou soutěž. 

V neděli pobyt na Lovecké chatě skončil, ale 

program pokračoval dál. Skupina navštívila zá-

mek Úsov, kde se nachází lesnicko-myslivecké 

muzeum s velkým množstvím loveckých trofejí 

z našeho území i z jiných částí světa. Účastníky 

zaujaly i interaktivní aktivity, zaměřené na různé 

smysly. Poslední zastávkou exkurze byla přírodní 

památka Na Plachtě v Hradci Králové. Pod vede-

ním lektorky RNDr. Blanky Mikátové si účastníci 

prošli část území, ještě jednou přišly ke slovu 

odchytové „batůžky“, byl pozorován i vzácný orel 

mořský a nakonec s velkým zájmem i skupina 

poníků, kteří v tomto území našli nový domov. 

Exkurze měla velmi bohatý program, děti si moc 

volna neužily, ale přesto byly velmi spokojené. 

Jsme rádi, že budeme moci podobné akce pro 

děti uskutečňovat ještě další dva roky.

RNDr. Jana Dobroruková

První akce z grantu 
pro gymnázium

Pět let se Dvůr Králové nad Labem přidává 

na mapu k ostatním místům, která podporují 

celorepublikovou akci na podporu fair trade 

obchodu a regionálních produktů. Ve stejný 

čas se sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem 

o pěstitele ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ame-

riky. Ti za svoje kakao, kávu, čaj nebo banány 

dostávají málo zaplaceno a jejich rodiny 

nemohou žít důstojný život. Systém fair trade 

garantuje dostatečné výkupní ceny a sociální 

příplatky. Díky zapojení do fairtradových druž-

stev mohou pěstitelé posílat své děti do školy či 

pěstovat šetrně s ohledem na životní prostředí. 

Tradici jsme ve Dvoře Králové nad Labem založili 

v prostředí gymnaziálního altánku a zahrady, 

která je v tento den zpřístupněna a otevřena pro 

veřejnost. Všichni se schází u společné snídaně, 

kde využijí potraviny se značkou fair trade, z far-

mářských prodejen, nákupu ze dvora místních 

zemědělců či z vlastních zahrad. 

Lidé si tak mohou uvědomit práci zemědělců, 

vytáhnout osvědčené recepty po babičce nebo 

experimentovat a ochutnat produkty ze světa.

V košíku si přinesou fairtradové a lokální dob-

roty, např. vajíčka, mléko, sýry či zeleninu od 

místního farmáře či farmářky.

Účastníky snídaně ve Dvoře Králové n. L. zveme 

12. května od 9:30 hod. na zahradu gymnázia. 

Přijďte se přesvědčit, že akce stojí za to.

Mgr. Blanka Hofmanová

Férová snídaně ve Dvoře Králové popáté

Získáním nového grantu z Krajského akčního 

plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém 

kraji ve výši 6,1 mil. Kč výrazným způsobem 

rozšíříme nabídku aktivit školy a zmodernizu-

jeme výukové prostory a vybavení. Tento grant 

přinese prostředky na rozvoj polytechnického 

vzdělávání, zmodernizujeme a zcela nově 

vybavíme fyzikální laboratoř a další tři odborné 

učebny: fyziky, chemie a biologie.

Součástí těchto aktivit bude i 33 jedno- i více-

denních exkurzí seznamujících žáky naší školy se 

zajímavostmi vědy a techniky. Druhou skupinou 

aktivit tohoto grantu 

je rozvoj čtenářské 

a matematické gra-

motnosti. Pro žáky 

uspořádáme patnáct  

exkurzí na zajímavá místa spojená s literaturou 

či dramatickou tvorbou.

Mimo tento grant realizujeme již od září 2017 

další projekt zaměřený na prohlubování kvalifi -

kace učitelů, a to ve výši 800 tis. Kč.  

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.

ředitel školy a projektový manažer

Realizujeme dva nové granty

Učitel může do jisté míry podněcovat zájem 

studentů o svůj předmět, nicméně záleží na 

studentech samotných, jestli svůj talent chtějí 

a budou rozvíjet. Naše škola má to štěstí, že tako-

vých studentů je u nás mnoho. Svědčí o tom např. 

kurz FCE (First Cambridge Certifi cate), do něhož 

se letos zapojilo 14 studentů ochotných pracovat 

na své angličtině, ale zejména jazykové soutěže.

Anglické a ruské „olympiády“ patří již tra-

dičně mezi soutěže, jichž se naši studenti rádi 

a úspěšně účastní. Konkurence je rok od roku  

větší, soutěže náročnější, ale vítězové školních 

kol se vždy těší na srovnání s ostatními v okrese, 

resp. kraji či republice. I letos můžeme být spo-

kojeni, neboť v obou kategoriích anglických 

„olympiád“ se našim děvčatům Alžbětě Mrk-

vičkové (1. C) a Anně Kozákové (3. C) podařilo 

postoupit do kola krajského, kde Anna vybojo-

vala bronzovou pozici, což je velký úspěch.

Soutěž v ruském jazyce letos na škole ovládli 

sourozenci Kazmirowští, již nás reprezentovali 

v krajském kole. V něm Martin (3. C) získal úžasné 

2. místo a stal se náhradníkem pro celostátní kolo 

a Tereza (6. C) ve své kategorii obsadila 3. místo, 

když ji od prvního místa  dělilo pouze 1,5 bodu.

Je milou povinností dodat, že na naší škole stu-

dují žáci nadaní všemi směry, za což jsme rádi. 

Děkujeme všem jmenovaným za reprezentaci 

a ještě jednou gratulujeme.

Jazykáři GDK

Anglicky nebo rusky? Umíme obojí

SOČ stále láká a inspiruje
Středoškolská odborná činnost je maratonem 

mezi olympiádami a projekty, kterých se stu-

denti mohou na naší škole zúčastnit. Jde o jakýsi 

stupeň školních aktivit, které jsou navíc, ale 

rovněž jde o běh na dlouhou trať, který nelze 

dokončit bez významné asistence trenérů – uči-

telů a pochopitelně bez náramné dřiny. 

Školní kolo obhajoby Středoškolské odborné 

činnosti, která má na naší škole dlouhou tradici 

i úspěšnou minulost, je proto velmi významným 

dnem, který není žádný rok opomenut a který 

každoročně představuje zkušenost pro obha-

jující, ale také možnost inspirace a rozšíření 

obzorů pro mladší část studentů. Letos pro-

běhlo ve středu 21. března odpoledne a nejeden 

návštěvník zaplněné posluchárny biologie měl 

příležitost sledovat obhajobu hned pěti pro-

jektů. Rozličnost kategorií způsobovala notnou 

pestrost témat a diskuze nad několik měsíců či 

let vytvářenými pracemi nestála.  

Tereza Kazmirowská z 6. C představila svoji práci 

z oblasti historie, ve které sjednotila výpovědi 

a vzpomínky pamětníků poválečného období 

z řad bývalých německo-českých obyvatel Sudet. 

Vážné téma bylo klíčovým pro projekt Barbory 

Vobořilové z 6. C, která si dala za cíl rozšířit pově-

domí o poruchách příjmu potravy ve školách a za 

tímto cílem nejen navštívila několik tříd základ-

ních škol s prezentacemi, ale rovněž vytvořila 

brožurku – pomůcku v osvětě o dané problema-

tice. Student stejné třídy Filip Nácovský ve spo-

jení svého koníčku i naděje na snadnější přípravu 

do školy vytvořil počítačový program pro výpo-

čet chemických úloh, vysvětloval jeho princip 

a demonstroval, jak a že funguje. Následovala 

práce studentů Leony Benákové a Dana Míky 

z 3. A stávající ze studie výskytu klíněnky jírov-

cové a jejího vlivu v okolí školy. Zamyšlením nad 

designem a praktičností i ukázkou netradičního 

způsobu života byla pak práce Lucie Serbouskové 

z 5. C o tématu Tiny Houses, tedy originálním 

a prostorově úsporném bydlení v jednoduchých, 

ekologických a nevelkých obydlích.

Nezbývá než popřát všem letošním šikulům 

mnoho zdaru v příštích kolech, pevné nervy 

a věřit, že gymnázium bude stále tak bohaté na 

počty pilných a kreativních studentů a studentek. 

Ondřej Vaněk (4. C)
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Aktuality ze ZŠ 5. května

Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Barevný minivolejbal

V pátek 23. března 2018 se v tělocvičně uskuteč-

nil závěrečný 4. turnaj v minivolejbalu za účasti 

žáků ZŠ 5. května, ZŠ Podharť, ZŠ Schulzovy 

sady ve spolupráci s VK Dvůr Králové nad Labem 

a za podpory města Dvůr Králové nad Labem. 

K vidění byla žlutá a oranžová podoba volejbalu,  

na závěr turnaje bylo vyhlášeno celkové pořadí 

všech účastníků – hráči si odnášeli medaile, 

diplomy a věcné ceny.

Věra Vojtová

Školení pedagogických pracovníků
Před velikonočními svátky proběhlo ve dnech 

28.–30. března 2018 v rámci naší organizace 

školení pedagogických pracovníků, které bylo 

zaměřeno na inkluzivní vzdělávání, čtenář-

skou a matematickou gramotnost a efektiv-

nější metody při výuce cizích jazyků. Semi-

nářů v Lázních Bělohrad se zúčastnilo celkem

15 pedagogických pracovníků ZŠ 5. května za 

podpory Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání z Evropského sociálního fondu EU 

a z prostředků státního rozpočtu.

Mgr. Radan Černý, ředitel školy

European Money Quiz
Ve čtvrtek 12. dubna 2018 se 7. třída zúčastnila 

celoevropské soutěže ve fi nanční gramotnosti, 

Vydařená pěvecká soutěž

V úterý 20. a ve středu 21. března se v Trutnově 

konalo okresní kolo soutěže ve zpěvu. Žákyně 

ze ZŠ Schulzovy sady, které postoupily jako nej-

lepší ze školních kol, zde byly velmi úspěšné. 

Celkem devětkrát se jim podařilo probojovat se 

na pomyslné stupně vítězů. Vybojovaly pět prv-

ních, jedno druhé a tři třetí místa.

Výsledky – 0. kategorie sólo: 2. Veronika Dvo-

řáková (1. A), 3. Ketrin Ela Tauchmanová (1. C). 

1. kategorie sólo: 1. Dorota Hamplová (3. A), 

1. Anna Mádlová (2. A). 1. kategorie duo: 

1. Dorota Hamplová (3. A) a Lia Mostecká (2. B). 

2. kategorie sólo: 1. Jolana Jarošová (5. B), 

3. místo Kristýna Jarošová (4. C). 2. kategorie 

duo: 1. Tereza Zemková a Kateřina Exnarová (4. B). 

3. kategorie: 3. Vanesa Šenfeldrová (6. A). 

Gratulujeme!

Mgr. Milena Nosková a Mgr. Jitka Krejčí

Školáci ve školce, předškoláčci ve 
škole
Během školního roku navštěvovali žáci 3. A 

a 3. B ze ZŠ Schulzovy sady děti v MŠ Juta, aby 

svým mladším kamarádům četli příběhy Ferdy 

Mravence před odpoledním spaním. Těšení 

bylo vždy na obou stranách. Pro školáky bylo 

úspěchem, že byli vybráni pro čtení, a ti maličcí 

se zase těšili, že se bude dít něco neobvyk-

lého. Za pohádku byli vždy školáci odměněni 

drobnou pozorností. Na závěr této spolupráce 

pozvali školáci své malé kamarády do školy. 

Připravili pro ně v tělocvičně mravenčí cvičiště. 

Sami se převlékli za mravence a berušky a na 

stanovištích se o předškoláky starali. Maličkým 

se líbil strachový pytel, trampolínka, klouzačka 

i překážkové dráhy. Za splnění všech úkolů 

dostali také drobné dárečky a účastnický list. 

Rozloučení bylo velmi srdečné. Překvapení 

čekalo na paní učitelky za týden, kdy přišly děti 

ze školky s paní učitelkou poděkovat, donesly do 

tříd petrklíče jako jarní pozdrav a pro každého 

malou sladkost.

Celá akce se vydařila a těšíme se, že budeme ve 

spolupráci v příštím školním roce pokračovat.

Mgr. Jana Teislerová a Mgr. Pavlína Špatenková

VZPoura úrazům

Koncem března 2018 navštívil naši školu amba-

sador projektu VZPoura úrazům pan Zbyněk 

Švehla. Tento projekt, který organizuje Vše-

obecná zdravotní pojišťovna, je zaměřen na pre-

venci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Cílem 

tohoto setkání, kterého se zúčastnily třídy 4. D, 

6. D a 7. D, bylo informovat žáky o tom, jak úra-

zům a jejich následkům účinně předcházet. 

Pan Švehla žákům vysvětlil, jak k ochrnutí může 

dojít, a povyprávěl jim také svůj příběh. Jaký 

úraz se mu stal, jak se se svým hendikepem sží-

val a jak vše ovlivnilo jeho další život. Ukázal jim 

na konkrétních případech, jak může být život 

s postižením někdy komplikovaný (např. veřejná 

doprava nebo některá místa, která nejsou bez-

bariérová). Zároveň ale povídání doplnil také 

o možnosti sportů, které hendikepovaní lidé 

mohou provozovat. 

Doufáme, že jeho poutavé vyprávění přispěje 

k větší opatrnosti a bezpečí našich žáků. Další 

třídy se postupně do projektu také zapojí.

PhDr. Monika Voleská 

Němčina nekouše!
V dubnu 2018 opět navštívila naši školu paní 

Zahradníčková, lektorka agentury Tandem Plzeň, 

Goethe Institut. Naše škola s ní spolupracuje již 

mnoho let. Jazyková animace v šestých roční-

cích v jejím podání slouží k prvnímu „ochutnání“ 

němčiny v praxi, neboť většina žáčků se setkala 

s tímto jazykem dosud jen sporadicky. Děti často 

ani netuší, kolik německých slov pasivně znají 

a ovládají. Díky několika jednoduchým hrám, 

nejobyčejnějším věcem denní potřeby (Papier, 

Karte, Auto, Banane) a spontánnímu vtažení dětí 

do němčiny se pro ně tento jazyk stává pomalu, 

ale jistě uchopitelnějším a srozumitelnějším. 

Lektorka navštívila všechny naše šesté třídy 

a sesbírala od dětí nejrůznější argumenty pro 

či proti výuce německého jazyka. Většinou jde 

o setkání velmi milá a plná úsměvů. Závěrem lze 

říci, co už mnozí z nás tuší, že se není čeho bát, 

neboť „Němčina nekouše!“

To může potvrdit žákyně 9. třídy Veronika Mert-

líková. Ta naši školu reprezentovala v krajském 

kole Olympiády v německém jazyce a obsadila 

krásné čtvrté místo. Souboj byl velmi vyrovnaný, 

soutěžící na prvních pěti místech od sebe dělil 

vždy pouhý 1 bod! Es lebe Deutsch – Ať žije 

němčina!

Mgr. Lada Marksová

Seznam.cz, jedu tam a poznám…
Dne 28. března 2018 vyjela třída 8. C na exkurzi 

do Prahy do budovy internetového portálu 

Seznam.cz. Pracovníci Seznamu si pro nás při-

pravili zajímavý program na téma internetového 

bezpečí a seznámili nás s možnými riziky, která 

jsou s aktivitou na internetu spojená. Součástí 

diskuzí bylo, jak bychom si měli zabezpečit 

e-mail, a manažer pro internetovou bezpečnost 

pan Martin Kožíšek nám vysvětlil, jak rozpoznat 

falešné profi ly na sociálních sítích (Facebook 

apod.) a jakým způsobem si chránit své sou-

kromí a bezpečí. V druhé části pobytu jsme si 

prohlédli obě budovy Seznamu.cz, jejich praco-

viště i úžasné zázemí, kde mohou zaměstnanci 

trávit přestávky.

Pracovníci Seznamu byli velmi příjemní 

a ochotní lidé, kteří si pro nás připravili nejen 

zajímavé informace, ale i výborné občerstvení 

a dobrou náladu.

Mgr. Jitka Mácová a PhDr. Monika Voleská

která si klade za cíl zlepšit fi nanční znalosti 

žáků 7.–9. tříd. Do soutěže byly zapojeny třídy 

z 29 evropských zemí stejné věkové kategorie.

Soutěž probíhala pod záštitou Evropské ban-

kovní federace v rámci Evropského týdne peněz, 

věnujícího se podpoře fi nančního vzdělávání

v celé Evropě. 

Národní kolo probíhalo na platformě Kahoot! 

v češtině. Na dataprojektoru si žáci v tichosti pře-

četli postupně 15 otázek týkajících se vědomostí 

z oblasti fi nanční gramotnosti na úrovni ČR 

i Evropy. U každé otázky byly 4 varianty mož-

ných odpovědí. Zástupce třídy po dohodě 

s ostatními spolužáky pak přes aplikaci pro-

střednictvím chytrého telefonu odpovídal. 

Výsledek testu závisel na správnosti a rychlosti 

zodpovězených otázek. 

Celoevropské kolo proběhne 8. května 2018 

v Bruselu, kam pojedou dva zástupci vítězné 

třídy reprezentovat ČR. Děkujeme panu Václavu 

Valáškovi z královédvorské poradenské kance-

láře Partners za odbornou konzultaci.

Mgr. Markéta Haasová
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Zprávy ze ZŠ Strž

Novinky ze ZŠ Podharť

Netradiční matematické úlohy na 
1. stupni
Už od začátku školního roku se vytipovaní žáci 

z 1. stupně účastní jednou za 14 dní hodiny 

netradičních matematických úloh. Při ní se 

setkávají s úkoly, které na běžné hodině mate-

matiky neřeší. Zabývají se příklady, ve kterých se 

objevují zvířátka dědy Lesoně, počítají cestující 

v autobuse, hledají cestu z různých typů bludišť, 

doplňují pavučiny a lámou si hlavy nejen s úlo-

hami zaměřenými pouze na počty, ale ověřujícími 

také pozornost a porozumění textu. Nechybí ani 

matematické křížovky a hry jako sudoku, kakuro 

a cihly. Úlohy jsou zadávány podle schopností 

žáků, kteří se někdy snaží najít výsledek jako 

první, jindy si při řešení pomáhají. Těší se na nové 

úlohy, aby je mohli „vyzkoušet“ i na ostatních spo-

lužácích ze třídy, kamarádech a někdy i členech 

rodiny. Hodiny netradičních matematických úloh 

přispívají k příjemné atmosféře pondělního rána.

Mgr. Zdeněk Balek a Ing. Jiří Kotmel

Předškolní dílny
Do školních lavic zasedají každý měsíc i předško-

láci. V březnu jsme si povídali o zvířatech, domá-

cích i volně žijících. Děti si známé čtyřnožce pro-

hlížely na obrázcích, poznávaly je v hádankách, 

napodobovaly je pantomimou i charakteristic-

kými zvuky. Svoje oblíbené zvířátko si vybarvily 

v omalovánce a zaslouženou odměnou jim byla 

pohádka O krtečkovi. 

Chtěli bychom pozvat všechny naše budoucí 

prvňáčky na poslední předškolní dílnu, která 

proběhne 22. května tradičně od 13:00 hod. 

Děti se mohou těšit na stezku plnou zajímavých 

navázat kontakt nejen s nimi, ale i s dětmi

z jiných škol. Pokud dětem nestačily znalosti, 

dorozuměly se bez problémů mimoverbálně. 

Po celou dobu panovala přátelská tvůrčí atmo-

sféra a posléze radost z hotové kolektivní práce. 

Všichni totiž mohou něco úžasného dokázat.

K využití pláten o velikosti 6 krát 5 m se otevírají 

různé možnosti: na zeď jako výzdoba interiéru, 

využití v představení, na kostýmy... Není spolu-

práce mezi lidmi krásná a prospěšná všem?

Bára Dobrá v krajském kole 
zeměpisné olympiády
Dne 28. března se v Hradci Králové konalo krajské 

kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčast-

nila žákyně 6. ročníku Bára Dobrá. Do této fáze 

soutěže postoupilo 15 nejlepších řešitelů okres-

ních kol Královéhradeckého kraje. Bára navázala 

na úspěchy našeho již bývalého žáka Dominika 

Totky (ten do krajského kola postoupil dvakrát), 

a je příslibem úspěchů i pro budoucnost. Byli 

bychom rádi, kdyby se podobný úspěch povedl 

i dalším žákům v dalších ročnících soutěže.

Krajské kolo bylo rozděleno do tří částí: teore-

tické, praktické a práce s atlasem. Bára dosáhla 

celkového bodového zisku 68 

bodů a skončila na krásném 

7. místě se ztrátou pouhých osmi 

bodů na vítěze své kategorie 

a pět a půl bodu od třetího místa. 

Touto cestou bychom rádi Báře 

k jejímu úspěchu pogratulovali 

a poděkovali za vzornou repre-

zentaci naší školy v této soutěži. 

Děkujeme také všem, kteří Báru 

během soutěže podporovali.

Mgr. Vratislav Kacetl

Návštěva Domova sv. Josefa v Žirči
V úterý 27. března jsme v rámci Etického pro-

jektu naší školy navštívili Domov sv. Josefa v Žirči, 

který zajišťuje lidem nemocným roztroušenou 

sklerózou podmínky pro plnohodnotný život 

v atmosféře opravdového domova. Zatím je toto 

zařízení jediné v ČR. Našimi průvodci byli zaměst-

nanci zařízení Ing. Jan Staněk a Bc. Petra Brožová.

Zaujal nás čilý stavební ruch na nádvoří před 

budovami, který má skončit nyní na jaře, a po 

dokončení zde bude upravený park pro klienty 

a jejich návštěvy. Prohlédli jsme si vnitřní pro-

story, rehabilitaci, vodoléčbu, tělocvičnu, kde si 

někteří vyzkoušeli polohovací zařízení pro paci-

enty, výtvarnou i keramickou dílnu. Seznámili 

jsme se s prací ošetřovatelek a zdravotních sester. 

Dozvěděli jsme se, jak klienti tráví svůj čas vzdě-

láváním, cvičením, terapiemi, exkurzemi, výlety, 

návštěvami divadelních a fi lmových představení 

nebo koncertů. Zjistili jsme zajímavosti o pláno-

vaných aktivitách v zámeckém parku (Svatoanen-

ské zahradní slavnosti 26. července) a o otevřené 

expozici v Muzeu historických kol v bývalé sýpce. 

Měli jsme možnost si prohlédnout kostel sv. Anny 

a pan Staněk nám zahrál na varhany a zvonkohru. 

S paní Brožovou jsme prošli Bylinkovou zahrádku 

a návštěvu si nakonec zpříjemnili dobrůtkami 

v Café Damián. Zde jsme si prohlédli fotografi e 

probíhající výstavy Camino na kolečkách o pouti 

jednoho klienta s roztroušenou sklerózou. S mot-

tem „Na invalidním vozíku život nekončí“ podnikl 

se svými blízkými cestu z Logroña do Santiaga de 

Compostela dlouhou 640 km.

Všichni jsme pak přispěli malým fi nančním 

darem, který bude věnován klientům na reha-

bilitační pomůcky. Všem zaměstnancům a klien-

tům jsme předali malé dárečky – naše výrobky 

z hodin výtvarné výchovy. Děkujeme rodičům 

i našim průvodcům za spolupráci a vstřícnost 

a těšíme se na další návštěvu.

Mgr. Marta Mokrá a Mgr. Lucie Ježková, třídní učitelky

Na den učitelů učí žáci 

V pondělí 26. března jsme si připomněli výročí 

narození Jana Amose Komenského, které připadá 

na 28. března. Připomínáme si ho tak, že jeden 

den mohou po dohodě s vyučujícími učit žáci.

V 5. A učili angličtinu Karla Kűhnelová, Šárka 

Vacinová a Nikča Prokešová, matematiku Kačka 

Škopová, Tereza Holečková, přírodovědu Tomáš 

Vancl a hudební výchovu Šimon Ryba, Jenda 

Mádle a David Glazar. V 6. třídě učili mate-

matiku Jirka Klejšmíd, Radim Bastl, Petr Škop 

a Filip Kubíček, dějepis Adéla Kűhnelová a Mar-

kéta Klecarová, angličtinu Jirka Slabý a Standa 

Serbousek. V 7. A český jazyk učili Dan Vébr 

a Vojta Kříž, dějepis Tonda Špaček, Šimon Janák 

a Martin Kicler, tělesnou výchovu znovu Mar-

tin a Jára Řeháček, u děvčat Káťa Kubíčková 

a Áďa Rutrlová, matematiku Pája Žižková a Dita 

Flídrová a zeměpis Kryštof Karban a Markéta 

Žižková. V 7. B český jazyk Terka Klímová a Verča 

Friedová, dějepis Pepa Hanzlíček a Filip Strnad 

a zeměpis Honza Vancl a Matěj Mareček. 

V 9. třídě učili český jazyk Tomáš Holub, anglický 

jazyk Terka Hubená, Dan Deger, zeměpis Vilda 

Novák a tělesnou výchovu Terka Hubená a Míša 

Kubíčková.

Žákovský parlament

ZŠ Podharť se připojila k jarní 
úklidové akci
Prostředí, ve kterém žijeme, patří nám všem. 

Nemělo by nám být tedy jedno, jak vypadá. Žáci 

5. ročníků a část žáků z 6. třídy se proto rozhodla 

uklidit odpadky pohozené v přírodě a zapojila 

se do kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. 

Celkem 53 žáků sesbíralo 6 pytlů směsného 

odpadu pohozeného v ulicích A. Wagnera, části 

ulic Nedbalova, Okružní, Kotkova, v okolí Pod-

harťského rybníka a dětského hřiště Slunečná. 

Ke zlepšení životního prostředí přispěli rovněž 

úklidem vytříděného jeden a půl pytle odpadu 

z umělé hmoty. Snad jejich práce nebude časem 

marná. Jako poděkování byla pro ně připravena 

procházka po místní zoologické zahradě s lek-

torem. Děti tak měly možnost navštívit zdarma 

místa, která nejsou běžně návštěvníkům pří-

stupná. Ti odvážnější si v Darwinově stanici 

vyzkoušeli manipulaci s exotickými hady, které 

nechali volně lézt po svém těle. Poděkování 

patří vedení zoo za zprostředkování nevšedních 

zážitků dětem, které uklidily černé skládky. 

Mgr. Edita Vaňková,  ředitelka školy

úkolů a hledání pokladu. Završíme tak celoroční 

program a s pravidelnými návštěvníky se na pár 

měsíců rozloučíme. V září se znovu sejdeme, ale 

tentokrát již bude všechno doopravdy. A věříme, 

že všichni vykročíme tou správnou nohou!

Mgr. Jana Hronešová a Mgr. Jarmila Machková

Děti ze ZŠ Strž malují s umělci 
z celého světa
Spolupráce s divadlem La Putyka dále pokra-

čuje. Vybraní žáci byli pozváni do Prahy, aby se 

zúčastnili mezinárodního výtvarného experi-

mentu. K projektu byli také přizváni žáci se ZŠ 

Bílá Třemešná a učitelé a žáci z pražské ZŠ pro 

děti s poruchami chování na Zlíchově. S dětmi 

malovali také akrobati z různých zemí světa: 

Carlos z Venezuely, Mirea ze Španělska, Sandra 

z Francie, Sakari z Finska, Mauricio z Argentiny, 

Vincent a Jonas z Belgie a Emil z Kanady.

Děti si nejprve prohlédly divadlo včetně záku-

lisí. Vyzkoušely si možnosti moderního výtvar-

ného umění, hlubokou koncentraci na práci, 

uvolnění a osvobození od běžných starostí, 

které malování umožňuje. Poznaly umělce, kteří 

žijí střídavě na různých místech světa, mohly 
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Dům dětí a mládeže Jednička ve Dvoře Králové 

nad Labem pořádá již pravidelně na jaře festival 

mladých amatérských tvůrců. Potěšující zprá-

vou je, že díky animačnímu kroužku a příměst-

ským táborům Animagie v DDM Jednička roste 

počet místních zástupců jak v dětské porotě, tak

v samotné soutěži.   

K  festivalu patří 2 soutěže: Zlaté slunce krá-

lovédvorské a  Juniorfi lm – memoriál Jiřího 

Beneše. Juniorfi lm je unikátní v hodnocení hned 

dvěma porotami: odbornou a dětskou. A právě 

porotci měli i  letos plné ruce práce – v  Junior-

fi lmu se promítalo 63 fi lmů a v postupové sou-

těži Zlaté slunce královédvorské zhlédla porota 

25 snímků. 

Festival se stal mezinárodní díky účasti a  také 

přítomnosti autorů ze Slovenska – z Košic. Sou-

těžní snímky však vznikly i  na  domácí půdě. 

V  Juniorfi lmu dokonce získal bronzové místo 

v  kategorii kolektivu do  18 let snímek „Pustý 

ostrov“, na kterém se podílely děti z letního pří-

městského tábora při DDM Jednička pod vede-

ním Áji Huškové. 

V zemském kole celostátní soutěže Zlaté slunce 

královédvorské si také 3. místo odnesl snímek 

Kolotoč místních dětí z kroužku animační tvorby 

při DDM Jednička. Čestného uznání a  postupu 

do celostátního kola se však dočkaly i další dva 

snímky z dvorské dílny: již výše zmíněný „Pustý 

ostrov” a  také „Kouzelné vaření” – opět od dětí 

z animačního kroužku při DDM Jednička, který 

vedou Filip Pýcha a  Jiří Beneš (přímý potomek 

Jiřího Beneše). 

Filmový festival začal již v týdnu před akcí, kdy se 

pro veřejnost, zejména žáky základních a střed-

ních škol, promítala v  kině Svět malá „ochut-

návka“ produkce mladých amatérských fi lmařů 

přihlášených do  soutěže Juniorfi lm. Pro děti 

z  mateřských škol bylo v  rámci festivalu opět 

v pátek dopoledne zdarma promítáno oblíbené 

pásmo animovaných pohádek. Všechny sou-

těžní fi lmy mohla veřejnost zhlédnout zdarma 

v době konání samotného festivalu.

Součástí festivalu byly besedy, diskuze s odbor-

níky z oblasti kinematografi e a velmi povedený 

workshop na  téma naklíčování, který proběhl 

v sále kina Svět. 

Patronem festivalu byl opět Tomáš Magnusek, 

kterému pomáhali v  porotě takoví profesio-

nálové jako Bedřich Ludvík či Milan Šebesta. 

Festival má vždy i  svého hosta – letos jím byl 

David Balda, mladý progresivní režisér a kame-

raman, jehož první fi lm Pomsta byl vysílán 

3. dubna 2018 v České televizi, a jeho nejnovější 

fi lm dokonce v  celoplošné distribuci v  rámci 

multiplexů. 

Akce se konala za fi nanční podpory Ministerstva 

kultury České republiky a  Královéhradeckého 

kraje a ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad 

Labem.  

Ing. Kateřina Sekyrková

Foto: Ondřej Černota

Mladí fi lmoví tvůrci se sjeli do Dvora Králové až ze Slovenska

Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy soutěž základních umě-

leckých škol a soutěží se účastní i vybraní žáci ZUŠ 

R. A. Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem.

Na soutěžní přehlídce tanečního oboru naše 

čtyři skupiny žákyň získaly 22. února v okresním 

kole v Trutnově bronzové místo (L. Petráčková, 

Z. Plecháčová, A. Skutová, A. Spatzierová, 

L. Marksová, A. Tauchmanová, M. Sacherová, M. 

Vokálová, L. Meissnerová, Ž. Petrová, E. Baliha-

rová, D. Klejšmídová, B. Senetová, K. Skurčáková).

O něco lépe se dařilo 23. února v Úpici zpěvač-

kám a zpěvákům pod vedením Jany Machkové 

a Zdeňka Jirouska. V okresním kole získaly

E. Siřišťová a E. Zvárová 1. místo s postupem do 

kola krajského, D. Hamplová, T. Vovsová, J. Jaro-

šová, K. Exnarová, V. Sedláková a A. Šturmová 

získaly 1. místo a J. Šturm 2. místo. Postupující 

děvčata odjela společně s paní učitelkou Janou 

Machkovou do Jaroměře, odkud si Ema Siřišťová 

přivezla 2. místo a Ester Zvárová 1. místo.

Další soutěžní klání čekalo na dechaře. Žáci Vla-

dimíry Matuškové (V. Hynek, F. Toman, K. Odráš-

ková a J. Záplata) a Nikoly Šimkové (J. Metelka 

a M. Mareček) se 2. března v Hostinném zúčast-

nili okresního kola soutěže ve hře na dechové 

nástroje žesťové. Přivezli dvě 2. místa (J. Metelka 

a M. Mareček – trubky), jedno 1. místo 

(J. Záplata – trubka) a tři 1. místa s postupem 

do krajského kola (K. Odrášková – lesní roh, 

V. Hynek a F. Toman – trubky).

V krajském kole 21. března v Hradci Králové 

získali Kamila Odrášková a František Toman 

2. místo a Vojta Hynek 3. místo.

Mezitím 6. března v Trutnově proběhlo také 

okresní kolo ve hře na dechové nástroje 

dřevěné. Žáci Tomáše Valtery (T. Dederová 

a D. Hojný – klarinety) získali 2. místo a žáci 

Vlasty Siřišťové získali tři 1. místa s postupem 

do krajského kola (A. Sedláčková – fl étna, 

K. Vejnarová a P. Konrád – zobcové fl étny) 

a jedno 1. místo (A. Sedláčková – fl étna).

V krajském kole, které se konalo 26. a 27. března 

v Broumově, získali Pavel Konrád a Anna Sed-

láčková 2. místo a Kateřina Vejnarová 1. místo 

s postupem do ústředního kola.

Všem gratuluji a zároveň děkuji vyučujícím za 

přípravu žáků, která je vždy náročná. Poděko-

vání patří také našim klavíristům – korepeti-

torům (Marek Iglo, Milada Petrášová, Zdeněk 

Jirousek) za mnoho trpělivosti a podporu žáků. 

Závěrečné velké díky patří našim soutěžícím, 

kteří věnovali mnoho času přípravě a všem nám 

udělali velkou radost. Díky vám se naše ZUŠ 

mezi ostatními opět neztratila, ba naopak.

Držíme pěsti Kateřině Vejnarové, kterou ještě 

čeká v sobotu 5. května ústřední kolo v Praze.

Vladimíra Matušková

zástupkyně ředitelky

ZUŠ R. A. Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem

Královédvorští mladí umělci úspěšní na soutěžích ZUŠ

Dobrovolní hasiči z Verdeku nezahálejí, poctivě se připravují i děti
Sbor dobrovolných hasičů ve Verdeku dlouho-

době plní své úkoly tak, jak to vyplývá ze stanov 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Členové 

sboru se aktivně spolupodílí na rozvoji příměst-

ských částí Vorlech, Verdek a Podháj. 

Desítky hodin v roce tráví hasiči při údržbě 

různých částí zatravněných i divoce porostlých 

ploch, pomáhají s úklidem, případně i s odstra-

ňováním následků různých mimořádných udá-

lostí a podílí se na výchově mladých hasičů. Čle-

nové SDH Verdek každoročně před a po letních 

prázdninách pořádají za druhou dřevěnou láv-

kou nad splavem na Labi společenské akce jak 

pro děti, tak pro dospělé. 

Sbor disponuje záchranným člunem, suchými 

obleky pro práci ve vodě, motorovou pilou, 

elektrocentrálou, výkonným plovoucím i kalo-

vým čerpadlem a vojenským stanem. K pře-

pravě používané vozidlo Avia bohužel morálně, 

ale hlavně technicky výrazně zestárlo. Mladší 

členové sboru se účastní odborných školení, 

které postupně směřují k založení jednotky SDH 

Verdek. 

Nezahálí ani kolektiv mladých hasičů z Verdeka. 

Od září se kroužek hasičů koná opět v DDM Jed-

nička a vede jej Martina Truhlářová společně 

s dalšími členy SDH Verdek. Za posledního 

půl roku se uskutečnilo mnoho pravidelných 

schůzek v tělocvičně Jedničky i mimo ni.

Děti, kterých letos do kroužku dochází třináct, 

byly na exkurzích u záchranné služby ve Dvoře 

Králové nad Labem a také na stanici profesio-

nálních hasičů. V tělocvičně Jedničky se všichni 

dobře pobavili i při akci se strážníky Městské 

policie Dvůr Králové nad Labem. 

Mladí hasiči se účastní také různých soutěží. 

Loni v listopadu to byly halové štafetové závody 

v Lázních Bělohrad a 9. dubna 2018 venkovní 

závody v branné všestrannosti v Rožnově u Jaro-

měře. Ani na jedné ze soutěží se děti z Verdeka 

neztratily a za dohledu svých rodičů bojovaly 

proti starším a zkušenějším týmům ze širokého 

okolí statečně a s pěknými výsledky. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, 

kteří naši činnost v minulosti jakkoli podpořili,  

zvlášť městu Dvůr Králové nad Labem za dlou-

hodobou fi nanční pomoc na vybavení. 

Vratislav David, SDH Verdek 
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Úspěch žáků ZŠ a PrŠ v turnaji 
ve vybíjené
Žáci dru-

hého stupně 

Z á k l a d n í 

školy a Prak-

tické školy 

Dvůr Krá-

lové nad 

Labem se 

dne 21. března  vypravili na Krkonoš-

ský turnaj ve vybíjené, který uspořá-

dala MŠ, ZŠ a PrŠ Trutnov. Abychom 

se řádně připravili, využili jsme k tré-

ninku tělocvičnu ZŠ Schulzovy sady 

v Komenského ulici. Samotného turnaje se 

zúčastnilo 6 chlapeckých družstev z Králo-

véhradeckého kraje. Družstva byla rozdě-

lena do dvou skupin. Naši chlapci bojovali 

férově a srdcem a díky tomu postoupili 

ze skupiny do fi nálového boje o zlato. 

Byť se snažili, na družstvo z Chlumce nad 

Cidlinou nestačili. Obsadili krásné druhé 

místo. Odměnou pro naše hráče byly nejen 

medaile, pohár a diplom, ale i krásný pocit 

z úspěchu.

Mgr. Jiří Leplt, učitel tělesné výchovy

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové n. L.

Končí zima, jaro už klepe na dveře a žireč-

ské ženy sokolky byly natěšeny vyrazit na své 

zahrádky. Ale ouha! Zima se ještě vrátila v plné 

síle. A protože nehodlaly nečinně sedět doma 

v teple, uspořádaly soutěž o nejlepší žirečský 

štrúdl. V sobotu 17. března přijalo pozvání na 

tuto sokolskou akci na šedesát občanů naší 

obce. Velikonočně vyzdobená klubovna cho-

vatelů je přivítala sladkou vůní napečených 

výrobků, vůní kávy a svařeného vína. Ochutnat 

všech 22 soutěžních štrúdlů nebylo snadné 

a určit svého favorita ještě těžší. 

Byly zde záviny nejen jablečné, ale i makové, 

tvarohové či jinak plněné, nechyběly ani záviny 

slané. A jaký nakonec chutnal přítomným nej-

více? Byl to štrúdl s tvarohem a meruňkami od 

Stanislavy Zichové. Hned za ním se umístily jab-

lečné záviny od Ladislavy Chmelové a Boženy 

Saifrtové. Nás milovníky masa nejvíce potěšil 

slaný závin se sýrem a slaninou od Petra Koz-

lovského, který bral pomyslnou bramborovou 

medaili.

Výsledky však nejsou podstatné. Důležité je, že 

občané obce měli zase možnost společně pose-

dět, poklábosit a prožít příjemné sobotní odpo-

ledne. Myslím, že každý, kdo se rozhodl vypít si 

kafíčko se svými sousedy, nelitoval. Vždyť v Žirči, 

kde není hospoda, zas tolik příležitostí k soused-

skému družení není.

Úspěch akce ještě umocnila účast rozhlasové 

moderátorky Blanky Malé, která zde nato-

čila reportáž pro Český rozhlas Hradec Krá-

lové. Sama pak udělila cenu Českého rozhlasu 

Růženě Duškové za štrúdl, který jí osobně nej-

více zachutnal. Cenou byla písnička na přání, 

kterou jí z rozhlasového přijímače zazpíval Karel 

Gott. Slova písně „Být stále mlád“ jako by přesně 

vystihovala činorodost a mladický elán starších 

žirečských sokolek.

Fotografi e z této akce a více z činnosti TJ Sokol 

Žireč najdete na: www.sokolzirec.eu.

Josef Wolf, TJ Sokol Žireč

Předjarní štrúdlování v Žirči

Neofi ciální Spolek dvorských holek připravil 

na  sobotu 14. dubna 2. ročník Bazaru kabelek, 

a  to opět v  sálu Špýcharu Městského muzea 

ve  Dvoře Králové nad Labem. Díky pěknému 

počasí byl nově využíván i  prostor nádvoří 

muzea, kde si ženy mohly po  výběru kabelky 

v klidu popovídat a pochutnat na připraveném 

občerstvení.

Již během týdne před akcí přijaly v muzeu přes 

100 kabelek, které doplnila další stovka kusů 

v  den konání akce. A  více než polovina z  nich 

našla v  sobotu nové majitelky! Důležitou sou-

částí akce byly přednášky, kdy si přítomné dámy 

vyslechly rady a zkušenosti na téma bolestí zad 

od primářky trutnovské nemocnice MUDr. Silvie 

Šidákové, doporučení odborné nutriční terape-

utky Mgr.  Blanky Kloudové a  metodiku líčení 

pod vedením Evy Větvičkové. V  sále nechyběla 

ani tvořivá dílnička, kde pod taktovkou Věrky 

Liškové vznikaly drobné brože. 

Novinkou akce byla proměna vybraných tří žen 

v podání studentek SŠIS oboru kadeřnice a kos-

metička – vizážistka. Součástí proměny bylo 

líčení, úprava vlasů na  sucho a  případně dopo-

ručení barevných odstínů oblečení. Asi málokdo 

ví, že proměny – i náročnější – jsou otevřené pro 

širokou veřejnost po celý školní rok v budově SŠIS 

ve Strži. Je však nutné se předem objednat. 

Atmosféru dne obohatila také květinová 

výzdoba, kterou připravovaly z živých a v letoš-

ním jaře těžko dostupných květin samy orga-

nizátorky. Občerstvení letos probarvily duhové 

špízy z ovoce a  také raw dort, švestkový koláč, 

muffi  ny či několik druhů slaných pamlsků 

k  vínu. Náročné, více než čtyřhodinové odpo-

ledne všechny ženy vydržely až do konce i díky 

výborné kávě od Petry Hrubé ze Sluníčka. 

Věnované neprodané kabelky budou dále 

darovány do  obchodu Farní charity Dvůr Krá-

lové nad Labem. Výtěžek z  prodaných kabelek 

v muzeu bude použit na další akce spolku. 

Pokud máte nápad, co by se jiného mohlo místo 

kabelek na dalším dámském odpoledni formou 

bazaru prodávat, napište nám to na e-mail: 

spolekdkholek@gmail.com. Těšíme se na  vaše 

nápady!

Děkujeme všem za podporu a spolupráci včetně 

žen, které pro nás napekly chutné občerstvení, 

stejně jako pracovnicím muzea za pomoc s při-

jímáním kabelek. Velkou podporu nejen vzdě-

lávací, ale také fi nanční, nám poskytla Evropská 

kontaktní skupina, která ve spolupráci s městem 

Dvůr Králové nad Labem zde v  rámci projektu 

„Cesta za  sebedůvěrou“ nabízela od  září 2016 

kurzy osobního rozvoje a  podpory svépomoc-

ných aktivit určených speciálně ženám. Součástí 

byla také podpora aktivního zapojení účastnic 

do společenského života, kterou jsme využily.

Rozsáhlou fotogalerii včetně videa z  Bazaru 

kabelek najdete na  holky.kralovedvorsko.cz,  

na portálu mediálního partnera akce.

Ing. Kateřina Sekyrková

Foto: Mgr. Šárka Šádková

Druhý bazar kabelek – ženy strávily v muzeu příjemné odpoledne

Již od začátku školního roku se společně s dětmi 

v Mateřské škole Drtinova setkáváme dvakrát 

v týdnu a užíváme si chvilky spojené s hudbou. 

Děti se seznamují s lidovými i umělými písnič-

kami, s hudebními nástroji, tancují a prožívají 

rytmus celým svým tělem. Vytvořili jsme bezva 

partu a je to pro nás určitá forma sebevyjádření 

a muzikoterapie, která v dětech probouzí kladné 

budování mezilidských vztahů, důvěru, působí 

na smyslové vnímání a vytváří bezpečný prostor 

pro pozitivní emocionální prožívání.

Před Vánoci jsme s dětmi připravili koncert, na 

kterém jsme prezentovali to, co jsme se za tak 

krátkou chvilku naučili. Odměnou byl obrovský 

úspěch a potlesk rodičů, příbuzných a všech 

zúčastněných.

Ve spolupráci s MVDr. Martinou Taslerovou jsme 

pozvali na návštěvu muzikanta ze Zimbab-

we, s nímž jsme měli možnost nahlédnout do 

černošských rytmů. Děti si zahrály na africké 

bubny djembe a spolu s muzikantem si i zatan-

čily. Setkání a příjemně prožité odpoledne mělo 

velký úspěch. 

Dne 4. dubna 2018 se v Nové Pace uskutečnil již 

23. ročník pěvecké soutěže Novopacký slavíček. 

Soutěž byla rozdělena do několika věkových 

kategorií a děti z naší mateřské školy se zúčast-

nily kategorie A1 – předškolní děti, která byla 

nejvíce obsazena. S písničkou „Mravenci“ od 

Pavla Nováka na 3. místě skončila báječná 

Anička Brentnerová. Jako druhá se umístila naše 

zpívající mažoretka Deniska Sedláčková s písnič-

kou My jsme žáci III. B. A zlato přivezla dvojčátka 

Eliška a Terezka Johnovy, která svým bezpro-

středním a krásným zpěvem okouzlila porotu 

písničkami ze Včelích medvídků. Tento den jsme 

si skvěle všichni užili a už se těšíme na příští rok.

Monika Imlaufová

MŠ Drtinova Dvůr Králové nad Labem

Veselé zpívání v MŠ Drtinova a úspěch na Novopackém slavíčkovi
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Stomatologická pohotovost
květen 2018
1., 5. a 6. 5.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

8. 5.: MDDr. Petra Andrlová, Zubní ordinace 

č. p. 31, Bílá Třemešná, tel.: 732 580 139;

12. a 13. 5.: MUDr. Petra Šípková, 

s. r. o., Rooseveltova 474, Dvůr Králové nad 

Labem,  tel.: 499 621 425;

19. a 20. 5.: Soukromá stomatologická 

ordinace, s. r. o., MUDr. Jiřina Klustová, 

Preslova 446, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 622 560;

26. a 27. 5.: Stom-Gyn, s. r. o. – MUDr. Hana 

Šujáková, Rooseveltova 474, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 499 621 423;

2. a 3. 6.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Klub Dianka slaví 10 let
Členové Svazu diabetiků ve Dvoře Králové 

nad Labem se pravidelně scházejí v klubu 

Dianka, který v letošním roce oslaví 10 let 

od svého založení. Schůzky se konají každý 

poslední čtvrtek v měsíci v Hankově domě. 

Za tu dobu, co klub existuje, jsme se mno-

hokrát sešli a vyslechli mnoho přednášek 

jak od předsedkyně Jaroslavy Malé, tak od 

členů na různá témata, ale ponejvíce o dia-

betu. Navštívili nás zástupci různých fi rem 

s přednáškami o jejich produktech, které 

nám také nabídli. 

Každým rokem se účastníme rekondice, 

vždy za účasti paní doktorky Volfové, např. 

v Deštném v Orlických horách, Janských 

Lázních, Jilemnici, Lučanech v Jizerských 

horách, ve Vrbně pod Pradědem atd. Pod-

nikali jsme různé výlety za památkami 

naší vlasti. Zúčastnili jsme se také několi-

krát pochodu proti diabetu, který se koná 

každým rokem v listopadu. Náš koutek, 

který máme v Hankově domě při oslavě 

Dne seniorů, jíž pořádá město Dvůr Králové 

nad Labem, je též hojně navštěvován. Dva-

krát do měsíce jezdíme plavat do Hradce 

Králové a jednou týdně cvičíme. 

Rozhodně těch uplynulých 10 let bylo 

pro nás jako členy místní organizace Dia 

velice prospěšných a bylo by dobře, aby-

chom pokračovali dále, neboť o tom svědčí 

i dost nových členů. Chtěla bych poděko-

vat všem, kteří se na tomto dění podíleli, 

ať výboru nebo členům. Zvlášť bych chtěla 

poděkovat Jaroslavě Malé za nápad klub 

založit. Přeji Diance do dalších let co nejlepší 

kolektiv a všem hodně nových zážitků.

Věra Pešťáková

pobočný spolek Svazu diabetiků, Dvůr Králové n. L.

Skautské středisko hlásí

Kočky v královédvorském depozitu
S přicházejícím jarem je kočičkám za okny útulku 

smutno, a tak doufají, že nový domov se najde

i pro ně. Do adopce nabízí depozit Další šance,

z. s., Dvůr Králové nad Labem mnohem více koči-

ček. Nyní představujeme jen ty, kterým lidská 

pozornost chybí nejvíce. Všechny dospělé kočky 

jsou kastrované, očkované, popř. i čipované, tes-

tované na FeLV a FIV a samozřejmě čistotné. Uví-

táme každou i nezávaznou návštěvu. Děkujeme 

za každou i symbolickou pomoc (číslo transpa-

rentního účtu: 2400810343/2010, VS 248).

Miky – mladý, asi 

sedmiměsíční očko-

vaný a kastrovaný 

fešák. Byl zvyklý žít 

pouze v bytě, pohyb 

venku mu chybí, a 

tak by uvítal domov s 

možností dovádění na zahradě. Je to velmi kon-

taktní, přizpůsobivý kocourek, kterému nedělá 

problém ani společnost hodného pejska.

Pamela – asi půl-

roční nádherná troj-

barevná kočička, 

která byla odebrána 

z nevhodných pod-

mínek. Díky tomu 

je vděčná za každé 

pohlazení a pozornost. Je nenáročná, očkovaná 

a kastrovaná. Ani jí nedělá problém soužití s 

pejskem.

Max – asi devíti-

měsíční kastrovaný 

a očkovaný kocou-

rek, který byl při-

jat jako naprosto 

zubožené bezvládné 

kotě. Vyrostl z něho 

naprosto zdravý mohutný kocour. Maxík by sice 

nevyměnil teplo domova za nic na světě, ale 

zároveň by si rád vyzkoušel i lezení po stromech, 

protože  pobyt v přírodě ho velmi láká.

Pátráme po drobné 

kastrované, nyní asi  

rok a půl staré celo-

mourovaté kočičce 

Sisi, která se ztratila 

své nové nezodpo-

vědné majitelce již na 

podzim loňského roku. Mohla být viděna nejspíše 

v Libušině ulici a v jejím okolí. Pokud někdo víte 

o jejím osudu, dejte nám prosím vědět.

Více na: www.dalsisance.cz, www.facebook.com/

KockyDvurKralove/, tel.: 605 751 717.

Beatriz Motalová

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

Dne 24. března proběhly tradiční závody v  uzlo-

vání. Po zahájení byli soutěžící rozděleni do 

dvou kategorií podle svého věku. Pro mladší 

světlušky a vlčata bylo úkolem navázat v co nej-

rychlejším čase pět uzlů. Lodní smyčku, ambu-

lanční uzel, škotový uzel, dračí smyčku a na závěr 

zkracovačku. Pro skauty a skautky bylo úkolem 

navázat o jeden více, a to rybářskou spojku. Do 

výsledného hodnocení se počítal lepší čas ze 

dvou kol. V mladší kategorii byl na prvním místě 

Matěj Mostecký, druhá skončila Nella Tauchma-

nová a třetí Tereza Ševčíková. V kategorii starších 

vyhrála Anna Tauchmanová, druhý byl Radim 

Horáček a třetí Alžběta Langfelnerová. 

Rodiče rodinného skautingu připravili pro 

nejmenší skautíky týdenní pobyt o jarních 

prázdninách v Orlických horách na chatě v Jul-

čině údolí nedaleko Olešnice v Orlických horách.  

Oddíl světlušek přespal v pátek 13. dubna ve vile 

a v sobotu vyrazil na výpravu do naší osady Ohio 

nedaleko Vítězné. V klubovně i cestou hrály svět-

lušky hry a trénovaly zdravovědu a poznávání 

přírodnin, protože se koncem dubna zúčastnily 

ve Rtyni v Podkrkonoší oblastního kola Závodu 

vlčat a světlušek. Celá akce se i díky krásnému 

jarnímu počasí velmi vydařila. 

V sobotu 28. dubna 

uspořádal 3. oddíl skautů 

oslavu svátku svatého Jiří 

– patrona skautů. V parku 

u altánu proběhl souboj 

Sv. Jiří s drakem v podání 

skupiny historického 

šermu Legenda Aurea. Pro děti byly připraveny 

hry a doprovodný program s ukázkami skautské 

činnosti.

Ing. Martin Stránský


