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Sloupek starosty
Ještě před 5 lety 

neměl Dvůr Králové 

nad Labem výjezdo-

vou jednotku dob-

rovolných hasičů. 

Věc nevídaná, oje-

dinělá a  také velmi 

ostudná. Odůvod-

nění byla různá – 

od nedostatku vhodných lidí až po obrov-

skou fi nanční náročnost. 

Už v  červenci 2016 však vznikla jednotka 

v Žirči a letos v březnu také ve Verdeku. Bylo 

nutné hasiče vybavit materiálně, začít opra-

vovat roky neudržované budovy a techniku, 

ale personální zajištění členů musely obě 

jednotky zvládnout samy. V současnosti se 

mohou SDH Žireč i  SDH Verdek pochlubit  

48 dětmi, které se věnují požárnímu sportu, 

a také 72 dobrovolnými hasiči. Třicet z nich 

je i  přes svá občanská zaměstnání připra-

veno ve dne v noci naskočit do zásahových 

aut, aby pomáhali v krizových situacích. 

Cením si toho, že se dnes, na rozdíl od vět-

šiny daleko větších měst, můžeme poch-

lubit existencí dvou výjezdových jednotek 

dobrovolných hasičů. Považuji to za  jeden 

z největších úspěchů vedení města od roku 

2014. Bez nadšení a  obětavosti dobrovol-

ných hasičů, velitele profesionálních hasičů 

HZS Dvůr Králové nad Labem Zdeňka 

Šedivky nebo krizového manažera města 

Pavla Lva, ale i pochopení hasičských funk-

cionářů okresních a  krajských by všechno 

trvalo nepoměrně déle. Děkuji tedy všem, 

kteří mají zásluhu na tom, že v této oblasti 

už není město Dvůr Králové nad Labem 

ostudou kraje, ale začíná být jeho chloubou.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Zápisy do ZŠ a MŠ
Připomínáme, že zápisy do  prvních tříd 

základních škol zřízených městem Dvůr 

Králové nad Labem na školní rok 2019/2020 

se uskuteční ve  středu 3. dubna 2019 

od  12:00 do  18:00 hod. a  ve  čtvrtek 

4. dubna 2019 od  12:00 d 16:00 hod. 

Spolu s budoucím prvňáčkem musí k zápisu 

dorazit jeho zákonný zástupce, který před-

loží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Zároveň upozorňujeme, že zápisy dětí 

do  mateřských škol zřízených městem 

se uskuteční 14. a  15. května 2019. Více 

najdete na www.mudk.cz.                              (mik)

facebook.com/
mestodknl

V letošním roce slaví festival Dny R. A. Dvorského čtvrtstoletí. O úvodní koncert akce, která od února do dubna nabízí vystou-

pení předních interpretů swingové a jazzové hudby, se postaral Ondřej Havelka a jeho Melody Makers s programem Rapsódie 

v modrém pokoji. Hlavní festivalový večer v sobotu 23. března se nesl v duchu 120. výročí narození R. A. Dvorského. V dubnu 

se koncerty přesunou do krčmy Starý pivovar. Ve čtvrtek 11. dubna zde vystoupí česko-francouzské vokální trio The Cracked 

Cookies a o závěrečnou after party se v pátek 26. dubna postará rodinné seskupení EKG Jazz.                               Foto: Jan Skalický 

Nákladná rekonstrukce Čelakovského 
ulice potrvá několik měsíců
Na  začátku března začala něko-

likaměsíční kompletní rekon-

strukce Čelakovského ulice. 

Pracovníci Městských vodovodů 

a  kanalizací Dvůr Králové nad 

Labem zahájili plánovanou 

obnovu vodovodu a  kanali-

zace, na  ni naváže rekonstrukce 

povrchu komunikace, chodníků, 

veřejného osvětlení nebo obnova 

zeleně. 

Obnova vodovodu a  kanali-

zace potrvá zhruba do  polo-

viny června a  práce budou rozděleny do  dvou 

etap. Ta první, která bude realizována do konce 

dubna, se týká úseku od křižovatky s ulicí Karo-

líny Světlé po křižovatku s ulicí R. A. Dvorského, 

ve druhé etapě půjde o úsek od křižovatky s ulicí 

R. A. Dvorského až po ulici Na Příčce. 

Stavební práce ovlivní dopravní obslužnost celé 

lokality. Obyvatelé musejí počítat s  uzavírkou 

jednotlivých úseků. Vjezd do  uzavřené lokality 

bude umožněn místním po  dohodě s  pracov-

níky stavby. Pro řidiče nejsou stanoveny žádné 

objízdné trasy.

Kromě dopravních uzavírek dojde také k odstáv-

kám pitné vody, které budou avizovány v před-

stihu několika dní na  www.mevakdknl.cz a  také 

na  stránkách města Dvůr Králové nad Labem 

www.mudk.cz. V  případě potřeby bude jako 

náhradní zdroj přistavena cisterna. 

Po  skončení obnovy vodovodu a  kanalizace 

bude rekonstrukce Čelakovského ulice pokračo-

vat výstavbou nové vozovky a  chodníků a  dal-

šími pracemi. Jak jsme již informovali, v  únoru 

byly kvůli plánované rekonstrukci v  ulici poká-

ceny javory a  akáty. Nové stromy budou vysa-

zeny na podzim letošního roku v rámci náhradní 

výsadby. Rekonstrukce Čelakovského ulice patří 

letos k  největším a  nejnákladnějším projek-

tům města Dvůr Králové nad Labem, které má 

na akci v rozpočtu vyčleněno v součtu 26 mil. Kč.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Jubilejní ročník festivalu Dny R. A. Dvorského
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počtu členů domácností bez ohledu na potřeby 

frekvence svozu. Ten je totiž méně výhodný 

pro občany a  především nepodporuje třídění 

odpadu,“ řekl starosta Jan Jarolím a dodal: „Uklá-

dání odpadu bude ale vždy o  zodpovědném 

chování lidí. I tady platí, že dokud se nebudeme 

k  veřejnému prostranství všichni chovat, jako 

se chováme ke  svému majetku, budou veškerá 

opatření jen napravovat lehkomyslnost a nezod-

povědnost některých spoluobčanů.“

Město Dvůr Králové nad Labem se dlouhodobě 

věnuje osvětě v  oblasti odpadového hospo-

dářství. Již několik let např. vydává odpadový 

kalendář, který je zdarma distribuován do všech 

domácností a obsahuje informace jak třídit, jak 

předcházet vzniku odpadů a také termíny svozů. 

V  současné době mohou občané po  vyplnění 

dotazníku týkajícího se odpadového hospodář-

ství získat zdarma tašky na tříděný odpad.

Miroslava Kameníková

Na budově městského úřadu 
visela tibetská vlajka

Město Dvůr Králové nad Labem se stejně 

jako v minulých letech připojilo k meziná-

rodní kampani „Vlajka pro Tibet“, která letos 

10. března připomněla 60. výročí povstání 

Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, 

v jehož důsledku zemřel téměř milion jeho 

obyvatel. Na  budově městského úřadu 

tak byla vyvěšena tibetská vlajka. O připo-

jení ke  kampani, která zároveň vyjadřuje 

podporu ochrany lidských práv Tibeťanů, 

požádal město Dvůr Králové nad Labem 

spolek Lungta.

(mik)

Město opět podpoří provoz 
dětské pohotovosti
Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem 

schválili poskytnutí vyrovnávací platby 

200 tisíc Kč pro Městskou nemocnici, a. s., 

ve  Dvoře Králové nad Labem. Nemocnice 

tuto částku využije na  zajištění provozu 

dětské lékařské služby první pomoci. 

Provozní doba tzv. dětské pohotovosti 

bude v sobotu, neděli a ve svátky od 8:00 

do 20:00 hod. 

Město Dvůr Králové nad Labem nemocnici 

podporuje také prostřednictvím nadač-

ního fondu, jehož vznik zastupitelé schválili 

v loňském roce.

(mik)

Pozor na uzavření registru 
řidičů a řidičských průkazů
Upozorňujeme občany, že v  pátek 

12. dubna 2019 bude z  technických 

důvodů uzavřeno pracoviště registru řidičů 

a řidičských průkazů v hlavní budově Měst-

ského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

náměstí T. G. Masaryka 38. Děkujeme 

za pochopení.

odbor dopravy a silničního hospodářství

Kvůli sesunuté silnici platí 
u Vilantic omezení pro autobusy
Z  důvodu vážného poškození komuni-

kace II/325 mezi Vilanticemi a  Sedlcem je 

v  tomto úseku zakázán průjezd vozidel 

nad 3,5 tuny a autobusů veřejné linkové 

dopravy. Z  tohoto důvodu jsou všechny 

spoje linky IREDO 107 odkloněny přes 

Lanžov. Vybrané spoje zajedou na dočasně 

přemístěnou zastávku Vilantice, horní křiž. 

k  č. p.  63 u  sloupu elektrického vedení. 

Část spojů neobslouží zastávku Dubenec, 

kovárna, ale zajede na  zastávky Vilantice, 

horní zast., Vilantice, most a Vilantice křiž. 

Více informací o omezení dopravy najdete 

na internetových stránkách Královéhradec-

kého kraje: www.kr-kralovehradecky.cz.

Zdroj: Královéhradecký kraj

Město Dvůr Králové nad Labem se v poslední době 

potýká s  nešvarem, který zaznamenala většina 

obyvatel. Týká se přeplněných kontejnerů na  tří-

děný odpad z domácností a rostoucího nepořádku 

okolo nich. Od dubna tak přibudou další termíny 

svozů papíru a plastů.

Situaci řešil starosta Jan Jarolím s  pracovníky 

Technických služeb města Dvora Králové nad 

Labem (TSm) a  příslušných odborů městského 

úřadu. „Domluvili jsme se, že TSm přidají na při-

bližně polovině sběrných míst od 1. dubna další 

termín svozu papíru, kterým bude čtvrtek. Sou-

časně se posílí kritická místa buď větším počtem 

kontejnerů, nebo budou stávající sběrné nádoby 

nahrazeny většími, jež zajistí odbor životního 

prostředí,“ uvedl starosta Jan Jarolím.

V současné době je ve Dvoře Králové nad Labem 

100 stanovišť kontejnerů na  tříděný odpad, 

na kterých se nachází: 102 kontejnerů na papír, 

110 na  plast, 93 na  barevné sklo, 57 na  bílé 

sklo, 22 na  kov, 11 na  elektrozařízení (včetně 

části na baterie) a 8 kontejnerů Diakonie Brou-

mov na  textil. Královédvoráci si také mohou 

za  minimální poplatek pronajmout kompostér 

na domácí kompostování bioodpadu, obyvatelé 

v  katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 

mají dokonce možnost využívat hnědé popel-

nice na  bioodpad. Město také do  budoucna 

plánuje na  vybraná stanoviště umístit nádoby 

na oleje a tuky.

„Z  prostorových, estetických a  praktických 

důvodů není možné, abychom na  jednotlivá 

stanoviště stále přidávali další kontejnery, řeše-

ním je však zvýšení frekvence svozu tříděného 

odpadu, výměna nádob za větší nebo vytvoření 

nového stanoviště. Snažíme se, aby stanoviště 

byla dostupná ze všech lokalit, občané tak mají 

možnost využít jakékoliv z nich,“ vysvětlil Milan 

Šimek, vedoucí odboru životního prostředí. 

Dvůr Králové nad Labem dlouhodobě patří 

na  špici v  třídění komunálních odpadů. Doka-

zují to také ocenění, která město za tuto činnost 

obdrželo. „Je skvělé, že občané třídí odpad, a tím 

chrání životní prostředí. Je ale jasné, že množství 

odpadu pomalu přibývá, a to se netýká jen papíru 

a plastu. Je však potřeba zdůraznit, že popelnice 

na  tříděný odpad mají sloužit občanům, nikoliv 

fi rmám nebo podnikatelům. Ti by si měli svoz 

odpadu, který při své činnosti vyprodukují, zajistit 

buď zapojením do systému, který zavedlo město, 

nebo uzavřením smlouvy s  některou ze specia-

lizovaných fi rem. Občané s  větším množstvím 

tříděného odpadu, nebo odpadu, který nelze 

vyhodit do kontejnerů, mají možnost ho zdarma 

odevzdat ve  sběrném dvoře a  neměli by ho 

odkládat vedle popelnic,“ upozornil starosta Jan 

Jarolím. Kromě popelnic na  tříděný odpad či 

sběrného dvora mohou občané ve  vybraných 

oblastech využít ještě pytlový sběr papíru, plastů, 

kovů, nápojových kartonů, textilu a obuvi. Na jaře 

a na podzim se ve městě konají i mobilní svozy 

zahradního odpadu a  nebezpečného a  velko-

objemového odpadu, elektrozařízení, kovů, tex-

tilu, obuvi a nově i dalších funkčních věcí.

Pokud mají občané přeplněné popelnice 

na  směsný komunální odpad, je na  místě, aby 

zvážili, zda si pořídí větší nádoby, zajistí častější 

frekvenci svozu nebo budou ještě více třídit. „Byla 

by škoda stávající systém platby za svoz komunál-

ního odpadu předělávat na systém platby podle 

Dvůr Králové nad Labem řeší nepořádek 
okolo kontejnerů, přibudou svozy

Kdo a kdy sváží odpad?
• komunální odpad: TSm během celého 

týdne;

• tříděný papír: TSm v pondělí, od 

1. dubna v exponovaných lokalitách 

v pondělí a ve čtvrtek;

• bioodpad: TSm v předem stanovených 

termínech;

• tříděný plast: společnost Marius Peder-

sen v pondělí a čtvrtek, od 1. dubna 

v exponovaných lokalitách i v sobotu;

• sklo a kovy: společnost Lukas Trade 

podle naplněnosti nádob;

• elektroodpad: společnost ASEKOL 

podle naplněnosti nádob; 

• oděvy: Diakonie Broumov.

Monitoring zaplněnosti nádob 
na barevné sklo chytrými tlačítky

Město Dvůr Králové nad Labem v březnu spus-

tilo pilotní projekt, v  jehož rámci je možné sle-

dovat zaplňování kontejnerů na  barevné sklo 

pomocí tzv. chytrých tlačítek a zajistit tak včasný 

svoz těchto nádob. Projekt město nic nestojí, od 

dodavatele služby má jeho testování zdarma.

Pro správné fungování je třeba, aby lidé, kteří 

do  vybraných nádob barevné sklo vyhazují, 

v případě, že bude kontejner zaplněn cca 10 cm 

pod vhozový otvor nebo výše, chytré tlačítko 

zmáčkli. Prostřednictvím aplikace se ukáže zapl-

něnost dané nádoby a do 2 pracovních dnů svo-

zová společnost nádobu vyveze. 

Tlačítka jsou umístěna na kontejnerech na často 

přeplňovaných stanovištích na  Benešově ná-

břeží u  Penny marketu, na  Žižkově a  na  křižo-

vatce ulic Raisova a Sochorova.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí
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Zbývající pozemky v tzv. malé 
průmyslové zóně mají nové 
majitele. Dají za ně 2,9 mil. Kč 
Zastupitelé města na  březnovém zase-

dání schválili prodej pozemků v  tzv. malé 

průmyslové zóně u  technických služeb. 

Novými majiteli pozemků o rozloze téměř 

6 900 m2 jsou Petr Dušek, Oldřich Skalický 

a společnost AGISS-PRAKTIKMÓDA, s. r. o. 

Městu Dvůr Králové nad Labem v  součtu 

zaplatí 2,9 mil. Kč včetně DPH. 

Vzhledem k  tomu, že pozemky nejsou 

v současné době zasíťovány a vybudování 

potřebných sítí včetně obslužné komuni-

kace si zajistí kupující na své náklady, byla 

kupní cena domluvena ve výši 350 Kč/m2. 

„Vítám každého podnikatele, který chce 

do  Dvora Králové nad Labem buď přijít, 

nebo zde již podniká a  chce expandovat 

a  nabídnout nové zaměstnanecké pří-

ležitosti občanům města,“ řekl k  prodeji 

pozemků starosta Jan Jarolím.                (mik)

Na konci dubna opraví povrch 
silnice na mostě Jana Palacha
Upozorňujeme obyvatele Dvora Králové 

nad Labem, že na konci dubna dojde k avi-

zované opravě povrchu vozovky na mostě 

Jana Palacha. Stavební práce, které potr-

vají zhruba týden, budou spojeny s  uza-

vírkou mostu, jež je předběžně plánována 

od  23. do  28. dubna. Pro řidiče budou 

stanoveny objízdné trasy. Více informací 

včetně popisu objízdných tras najdete 

na www.mudk.cz v sekci Radnice/Dopravní 

omezení/Ostatní dopravní omezení.     (mik)

Zveme turisty do našeho města

Začátek každého roku se nese ve znamení 

veletrhů cestovního ruchu, kde mohou 

návštěvníci načerpat inspiraci, tipy na zají-

mavé výlety nebo dovolenou. Město Dvůr 

Králové nad Labem i  jeho okolí má co 

nabídnout, a  proto se prezentovalo hned 

na několika akcích. 

V únoru se místostarostka města Alexandra 

Jiřičková a Petra Zivrová zúčastnily 25. roč-

níku mezinárodního ITF SLOVAKIATOUR, 

který se konal v Bratislavě. Zde kromě Dvora 

Králové nad Labem propagovaly také 

ostatní Královská věnná města. Ve  dnech 

8. a  9. března se konal veletrh Infotour 

a Cykloturistika v Hradci Králové, kde město 

Dvůr Králové nad Labem vystavovalo jako 

již tradičně společně s  královédvorským 

Safari Parkem. O  týden později jsme se 

mohli potkat v  Jablonci nad Nisou na

19. ročníku veletrhu Euroregion Tour. 

Doufáme, že naše prezentace, turistická 

hra i materiály návštěvníky zaujaly a v let-

ních měsících se do  Dvora Králové nad 

Labem přijedou podívat.

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum

Město Dvůr Králové nad Labem letos vyčlenilo přes 

7 mil. Kč na  podporu poskytovatelů sociálních 

služeb a  na  podporu tělovýchovy a  sportu. 

Zatímco o dotacích do výše 50 tisíc Kč rozhodovala 

rada města, přidělení prostředků nad tuto částku 

schvalovali na březnovém zasedání zastupitelé. 

Tělovýchova a sport
Dotační program na  podporu tělovýchovy 

a  sportu pro rok 2019 byl vyhlášen v  lednu. 

Finanční prostředky 5,6 mil. Kč byly určeny 

na  podporu dlouhodobé činnosti sportovních 

oddílů na území města a na podporu sportovních 

akcí pořádaných ve  Dvoře Králové nad Labem. 

Podáno bylo 58 žádostí (34 na činnost sportov-

ních oddílů a 24 na pořádání sportovních akcí).

Sociální oblast
Cílem výzvy na  podporu poskytovatelů soci-

álních služeb je rozvoj a  zkvalitnění ucelené 

sítě registrovaných sociálních služeb, které při-

spívají ke  zlepšení a  zkvalitnění života. Určeny 

jsou zejména seniorům, osobám se zdravotním 

postižením, dětem a  mládeži ohroženým spo-

lečensky nežádoucími jevy, rodinám s  dětmi 

ohroženými sociálním vyloučením či se zdravot-

ním postižením, osobám v  krizi nebo osobám 

bez přístřeší. Potřeba těchto služeb především 

v  terénní formě je deklarována také ve  Střed-

nědobém plánu rozvoje sociálních služeb 

pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem 

na období 2017–2019. 

Podáno bylo celkem 18 žádostí, fi nanční pro-

středky ve  výši 1,5 mil. Kč byly rozděleny mezi 

7 poskytovatelů sociálních služeb.

Zastupitelé zároveň projednávali individuální 

žádosti o  dotace podané mimo dotační pro-

gramy. Jana Vepřeková, která závodí v  bez-

motorovém létání, dostane od  města Dvůr 

Králové nad Labem 30 tisíc Kč na  účast na  mi-

strovství světa Austrálii. Ivan Mann, jenž pořádá 

2. ročník Královédvorského dne piva, obdrží 

50 tisíc Kč, stejně jako společnost EPOS CZ, spol. 

s r. o., na projekt Týden Divadla bratří Formanů 

a jejich hosta divadélka Giorgia Bertolottiho. 

Kompletní přehled příjemců dotací včetně výše 

podpory naleznete na www.mudk.cz v sekci Roz-

voj/Granty a dotace. 

Miroslava Kameníková

Na podporu sportovních oddílů a sociální 
oblasti město vynaložilo přes 7 milionů Kč

Zastupitelé schválili záměr vypsání 
zakázky na stavbu čistírny odpadních vod
Královédvorští zastupitelé schválili záměr vypsání 

veřejné zakázky na  dodavatele stavebních 

prací pro výstavbu nové čistírny odpadních vod 

ve  Dvoře Králové nad Labem. Zároveň souhlasili, 

že případné investorství bude postoupeno společ-

nosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 

nad Labem, s. r. o., kterou město vlastní.

„Vyřešení otázky čištění odpadních vod je strate-

gickým a zásadním bodem pro rozvoj města a je 

zahrnut také do  akčního plánu programu roz-

voje města. Na investičním záměru výstavby se 

pracuje už několik let,“ říká místostarosta města 

Jan Helbich.

V  současné době připravuje odbor rozvoje 

a investic a správy majetku ve spolupráci s Pro-

vodem, inženýrskou společností, s. r. o., zadá-

vací dokumentaci pro vypsání veřejné zakázky. 

„Jejím předmětem bude výstavba nové ČOV 

o  kapacitě 17  000 ekvivalentních obyvatel. 

Stavbu bude tvořit řada objektů a  provozních 

souborů určených k  technologickému procesu 

čištění odpadních vod. Součástí plnění zakázky 

bude také zajištění zkušebního ročního provozu 

ČOV,“ upřesňuje místostarosta Jan Helbich. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 

více než 155 mil. Kč bez DPH, doba realizace 

36 měsíců od předání staveniště, které je pláno-

váno na letošní říjen. K hlavním stavebním pra-

cím by však mělo dojít až v následujících letech.

„Nadále však probíhají na úrovni vedení města 

jednání s majiteli čistírny odpadních vod o jejím 

případném odkupu nebo o podmínkách provo-

zování včetně ceny za  čištění odpadních vod,“ 

dodává starosta města Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková

NOVINKA: v  rámci svozů proběhne sbírka 

starých funkčních věcí, jejichž svoz zajistí spolek 

Katalpa, který ve  městě provozuje RE-USE 

centrum. Odevzdat můžete: zařízení domácnosti, 

hračky, sportovní vybavení, jízdní kola, obrazy, 

dekorace do  domácnosti, mechanické domácí 

spotřebiče, zahradní potřeby, CD, DVD, 

videokazety, knihy, časopisy, drobnější nábytek, 

oblečení, lůžkoviny, péřové a vatované přikrývky, 

polštáře, deky, spací pytle, kabelky, obuv. Věci 

musí být čisté! Jak funguje RE-USE centrum, 

najdete na  stránkách www.mudk.cz v  sekci 

Radnice/Zprávy z odborů/Životní prostředí. 

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – únor 2019

Druh zásahu únor 2019 

BESIP přestupky  184

Dopravní nehoda 1

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 11

Veřejný pořádek (přestupek) 3

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 1

Občanské soužití (přestupek) 2

Majetek (přestupek) 5

Ztráty a nálezy 2

Doručení písemnosti (šetření) 5

Odchyt zvířete (opatření) 2

Trestný čin 1

Celkem přestupků:  222

Pokuty v blokovém řízení:  83

Na místě nezaplacených bl. pokut: 10

Domluva 71

Předáno Policii ČR 2

Předáno na správní odbor MěÚ 18

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Verdečtí dobrovolní hasiči tvoří 
další výjezdovou jednotku 
města Dvůr Králové nad Labem
Od  března má město Dvůr Králové nad 

Labem dvě výjezdové jednotky dobro-

volných hasičů. Kromě SDH Žireč se jedná 

o výjezdovou jednotku SDH Verdek, kterou 

tvoří dvanáct hasičů se zaměřením na zdo-

lávání požárů, práci na vodě a práci s moto-

rovou pilou. Jejím velitelem je Michal 

Hurta. Výjezdová jednotka je kategorie 

JPO V s místní působností s dobou výjezdu 

k zásahu do 10 minut. Může tedy zasahovat 

v katastru města Dvůr Králové nad Labem. 

Hasiči mají k  dispozici základní vybavení, 

jako jsou ochranné obleky, vysílačka apod. 

Dále disponují automobilem Avia A31K, 

člunem Marine, požárními stříkačkami, 

motorovou pilou, ponorným a  plovou-

cím čerpadlem, elektrocentrálou a  dalším 

drobným vybavením. Zřizovací listinu 

výjezdové jednotky SDH Dvůr Králové n. L. 

– Verdek schválili zastupitelé již v září 2018.

(mik)

Výběrové řízení na ředitele či 
ředitelku MŠ E. Krásnohorské 
Rada města Dvůr Králové nad Labem vyhlá-

sila konkurz na  místo ředitele/ředitelky 

MŠ E. Krásnohorské. Dosavadní ředitelka 

Jaroslava Dlabolová, které v červenci končí 

šestileté funkční období, se totiž rozhodla 

ve vedení mateřské školy nepokračovat. 

Požadujeme vzdělání a praxi podle zákona 

o  pedagogických pracovnících, znalost 

problematiky řízení ve  školství a  znalost 

školských předpisů. Předpokládaný nástup 

je 1. srpna 2019 nebo podle dohody.

Zájemci mohou své přihlášky včetně všech 

náležitostí zasílat nejpozději do  8. dubna 

2019 na  adresu: město Dvůr Králové nad 

Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 

Dvůr Králové nad Labem. Obálku označte: 

„Konkurz MŠ E. Krásnohorské – neotvírat“. 

Více informací naleznete na  úřední desce 

www.mudk.cz (typ oznámení: Výběrová 

řízení – personální).                                    (mik)

Chystá se takticko-preventivní cvičení 
Škola 2019, bude se i střílet
Ojedinělou akci, rozsahem i  zaměřením, při-

pravuje Městská policie Dvůr Králové nad 

Labem (MPDK) ve  spolupráci s  respektovaným 

profesionálním instruktorem Pavlem Černým 

a ZŠ 5. května. Od 9. do 11. dubna se totiž na krá-

lovédvorské základní škole uskuteční takticko-

preventivní cvičení s  názvem ŠKOLA 2019. Jeho 

tématem bude ochrana dětí a  mládeže, bezpeč-

nost v  budovách zaměřená na  přítomné osoby, 

pravidla chování při krizové situaci a také profesní 

příprava strážníků MPDK, kteří se zaměří na řešení 

krizové situace spojené s ochranou života, evaku-

ací osob a poskytnutím neodkladné první pomoci.

„Jednoduše řečeno, cílem bude nacvičit reakci 

na  nebezpečného člověka, který vniknul 

do školy a představuje hrozbu pro děti a peda-

gogický personál. Zaměříme se zejména na cho-

vání žáků a personálu, a to od možnosti přivolání 

pomoci až po nácvik jednání, které výrazně zvýší 

jejich šanci na  přežití do  příjezdu ozbrojené 

pomoci. Strážníci MPDK zase budou trénovat 

zákrok, kterým zabrání probíhajícímu útoku 

na lidské životy, a to nejen evakuací přítomných 

a poskytnutím neodkladné první pomoci zraně-

ným, ale i eliminací hrozby v podobě střílejícího 

útočníka,“ popisuje námět cvičení Jan Štípek, 

ředitel MPDK. 

Po  dvoudenní teoretické přípravě strážníků, 

pedagogického personálu školy a  žáků vybra-

ných tříd ZŠ 5. května se uskuteční zhruba 

hodinová modelová situace podle předem sta-

noveného scénáře. „Během modelového zásahu 

strážníci použijí cvičné zbraně s barvící či slepou 

municí a  zazní několik výstřelů, které způsobí 

hluk. Bude však zajištěno, aby se v  průběhu 

střelby nenacházeli v  bezprostřední blízkosti 

žáci nebo personál školy,“ upozorňuje Jan Štípek 

a  pokračuje: „Zároveň budou vybraní fi guranti 

namaskováni tak, jako kdyby utrpěli vážná zra-

nění. Je třeba podotknout, že maskování působí 

opravdu reálně.“

Praktickou ukázku budou moci sledovat např. 

metodici prevence z  jednotlivých královédvor-

ských základních škol, zástupci města a  další 

pozvaní hosté. Na závěr bude cvičení vyhodno-

ceno a chybět nebude ani diskuze o problema-

tice ochrany měkkých cílů.  

„Cvičení je velmi náročné, a  to nejen orga-

nizačně. Velmi si cením toho, že ředitel 

ZŠ 5. května Radan Černý vyšel během přípravy 

vstříc a toto cvičení se bude moci ve škole usku-

tečnit. Ochrana dětí a  mládeže ve  školách je 

důležitá a nesmí se podceňovat. Získané zkuše-

nosti budou moci navíc aktéři cvičení, ať už z řad 

žáků nebo pedagogického personálu, předat 

i na ostatní královédvorské školy,“ říká k připra-

vované akci starosta Jan Jarolím. 

Z celé akce bude navíc pořízen zvukový a obra-

zový záznam a  tyto materiály bude možné 

využít v rámci prevence kriminality. 

Miroslava Kameníková

Setkání praktických lékařů 
a poskytovatelů sociálních služeb 

Dne 20. února 2019 se v  Penzionu Za  Vodou 

uskutečnilo setkání poskytovatelů sociálních 

služeb s  praktickými lékaři a  zdravotními sest-

rami. Cílem bylo prohloubit vzájemnou infor-

movanost a  koordinaci zdravotní a  sociální péče 

o seniory na místní úrovni. 

Na  setkání byli pozváni hosté MUDr.  Zuzana 

Kozáková, ředitelka Regionálního institutu 

ambulantních psychosociálních služeb Trutnov 

(dále jen RIAPS), a  Mgr.  Jana Králíková, DiS., 

regionální konzultantka a krajská koordinátorka 

Deinstitucionalizace psychiatrické péče Minis-

terstva zdravotnictví ČR. 

Obě pohovořily o  deinstituonalizaci psychi-

atrické péče, jejímž cílem je přesunout péči 

o  duševně nemocné z  nemocniční péče 

do jejich vlastního prostředí a pomoci jim vrátit 

se do  běžného života. Součástí deinstituona-

lizace je vznik Center duševního zdraví, jedno 

z  nich bude otevřeno v  Trutnově. Jak uvedla 

MUDr.  Kozáková, jedná se o  službu, která je 

založena převážně na  terénní práci multidisci-

plinárního zdravotně-sociálního týmu. Služba 

bude působit i na Královédvorsku. 

V rámci setkání se uskutečnila prezentace míst-

ních profesionálních sociálních služeb. Ředi-

telka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové 

nad Labem Mgr.  Marcela Hauke specifi kovala 

péči o seniory a o osoby s demencí v domácím 

prostředí, dále uvedla možnosti a hranice pečo-

vatelské služby.

Své služby, jejich možnosti a limity dále prezen-

tovali za Farní charitu Dvůr Králové nad Labem 

ředitelka Mgr.  Kateřina Hojná, za  Misericor-

dii, o. p.  s., vedoucí služby Mgr.  Kateřina Lito-

šová, za  Diakonii ČCE – středisko Dvůr Králové 

nad Labem – sociální pracovnice Mgr.  Lenka 

Trochimovič, za  Domov důchodců Dvůr Krá-

lové nad Labem ředitelka Ing.  Ludmila Loren-

cová, za  Domov sv. Josefa sociální pracovnice 

PhDr. Jovana Lelková. 

Pracovnice Úřadu práce ČR, kontaktního praco-

viště Dvůr Králové nad Labem, Bc.  Šárka Mali-

chová a  Bc.  Lucie Školová, informovaly o  změ-

nách v příspěvku na péči a o potvrzení pracovní 

neschopnosti uchazečů o zaměstnání v evidenci 

úřadu práce.

V  návaznosti na  toto setkání bude zpracována 

informační brožura s  komplexní nabídkou 

sociálních a  zdravotních služeb včetně sociál-

ních dávek vztahující se ke  konkrétní situaci 

např. péče o  osoby s  demencí, péče o  osoby 

s  duševním onemocněním aj. Tato brožura 

bude po dokončení jednak distribuována léka-

řům, jednak poskytovatelům sociálních služeb 

a bude také zveřejněna na webových stránkách 

města www.mudk.cz.

Mgr. Kateřina Erlebachová

odbor školství, kultury a sociálních věcí
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MěVaK informuje odběratele

 

Opravy poruch
19. 2.: porucha přípojky, ulice Mánesova 

a Tyršova;

20. 2.: porucha vodovou, ulice Fügnerova;

21. 2.: porucha přípojky, ulice Dobrovského;

25. 2.: porucha vodovodu, ulice Seifertova;

27. 2.: porucha vodovodu, ulice Tyršova; 

6. 3.: porucha vodovodu, Žireč;

11. 3.: porucha vodovodu, havárie čerpadel 

na čerpací stanici ATS – ulice Alešova. 

Z investičních a stavebních akcí
Byla zahájena stavební obnova vodovodu 

a  kanalizace v  Čelakovského ulici (viz člá-

nek na str. 1).

Ing. Veronika Stárková

vedoucí ekonomického úseku

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

Aktuální informace na mevakdknl.cz.

Za slevy na jízdném v městské 
dopravě v roce 2018 město 
doplatí necelých 75 tisíc Kč
Od  loňského září platí v  městské dopravě 

Dvoře Králové nad Labem slevy na jízdném 

pro děti od  6 do  18 let, žáky a  studenty 

od 18 do 26 let a seniory nad 65 let. Ti tak 

platí za  cestu městským autobusem dvě 

koruny namísto dosavadních deseti, nebo 

pěti korun v případě polovičního jízdného. 

Rada města nyní schválila úhradu kompen-

zace poskytnutých slev společnosti Arriva 

Východní Čechy. Za čtyři měsíce roku 2018 

město ze svého rozpočtu doplatí necelých 

75 tisíc Kč. 

Poskytnutím slev došlo ke  sjednocení 

cen jízdného v  městské dopravě s  celo-

státní a  příměstskou dopravou, kde od 

1. září 2018 platí slevy na jízdném pro výše 

zmíněné skupiny cestujících, jež dosáhly 

minimálně 75 % z  obyčejného jízdného. 

I nadále zůstává základní jízdné v městské 

dopravě 10 Kč a  bezplatně jezdí děti do

6 let, občané nad 70 let a držitelé průkazů 

ZTP a ZTP-P včetně průvodce a psa. 

(mik)

S  ohledem na  příhodné klimatické podmínky 

započalo středisko komunikací společně 

s  odborem rozvoje, investic a  správy majetku 

opravu oplocení dětského hřiště v Žirči (viz foto). 

Původní cihlovo-kamenná podezdívka s oploce-

ním se nahradí novou kamennou a zároveň do-

jde k obměně plotových dílců.

Na veřejných toaletách v Tylově ulici byly vymě-

něny vstupní dveře, které jsou osazeny novými 

mincovními automaty. Tím došlo k modernizaci 

budovy těchto toalet. 

Průběžně probíhá výměna prken laviček 

za  nová, a to např. na  nábřeží Jiřího Wolkera, 

na  náměstí Odboje, na  Rašínově a  Denisově 

náměstí a v Legionářské ulici.

Středisko údržby veřejné zeleně provádí pra-

videlný řez kulových korun stromů a  průklest 

keřů v  různých lokalitách. 

Pracovníci pokáceli stromy 

povolené odborem život-

ního prostředí.

V  rámci přípravy na  letní sezonu byl upraven 

vstup na  letní stadion. Od brány až po tribunu 

byla položena nová zámková dlažba, která 

nahradila nevyhovující štěrkový povrch. 

Provoz zimního stadionu byl po sezoně ukončen 

24. března 2019.

Volné pracovní místo strojník/plavčík
Technické služby města Dvora Králové nad 

Labem nabízejí pracovní místo strojník/plavčík 

na  městských sportovištích. Jedná se o  práci 

na dvě směny s osmihodinovou pracovní dobou 

a nástupem možným ihned.

K náplni práce patří:

• provoz a údržba městských sportovišť;

• v zimním období provoz zimního stadionu;

• od jara do podzimu provoz letního stadionu, 

plavčík na koupališti.

Požadujeme: dobrý zdravotní stav.

Více informací poskytne vedoucí provozu spor-

tovišť Zbyněk Wolf, tel.: 605 233 245.

Vše důležité najdete na  našich internetových 

stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Technické služby informují

K umístění lešení nebo kontejneru 
na městských pozemcích musíte mít souhlas
Během jarních měsíců občané často plánují 

či připravují různé rekonstrukce nebo stavby. 

Pokud k tomu potřebují využít i pozemky, které 

vlastní město Dvůr Králové nad Labem, musejí 

získat v  dostatečném časovém předstihu tzv. 

souhlas s užíváním a příslušná povolení.

Souhlas je nutný, když potřebujete umístit 

lešení, kontejner, provést rekonstrukci přípojek 

atd. V  případě umístění nebo zásahu do  míst-

ních komunikací slouží zároveň jako podklad 

pro příslušná rozhodnutí odboru dopravy a sil-

ničního hospodářství, bez nichž nelze provést 

výkopové práce nebo umístit lešení či kontejner 

na místních komunikacích.

Souhlasy se vydávají také pro příslušná rozhod-

nutí stavebního úřadu, a to i z pozice vlastníka 

sousedních pozemků. V  případě souhlasu se 

stavbou uloženou v  pozemcích města Dvůr 

Králové nad Labem je v  některých případech 

dokonce nutné uzavřít smlouvu o  umístění 

a  právu provést stavbu a  budoucí smlouvu 

o  zřízení věcného břemene – služebnosti. Tyto 

smlouvy schvaluje rada města.

Žádosti o udělení souhlasu města Dvůr Králové 

nad Labem se podávají na  formuláři, který je 

ke  stažení na  internetových stránkách města 

www.mudk.cz, a  odevzdávají se na  podatelnu 

městského úřadu. Žádosti vyřizuje odbor eko-

nomiky a  majetku města královédvorského 

městského úřadu, jehož pracovnice také zod-

poví případné dotazy. Upozorňujeme, že žádosti 

je třeba podat v  dostatečném časovém před-

stihu, vzhledem k  nutnosti konzultace s  ostat-

ními odbory městské úřadu není totiž možné 

jednotlivé případy řešit ze dne na den.

odbor ekonomiky a majetku města

Stavební práce v budově A ZŠ Schulzovy sady spějí do fi niše
Stavebními pracemi převážně v interiéru pokra-

čuje rekonstrukce budovy A ZŠ Schulzovy sady. 

„Stavební práce pokračují podle harmono-

gramu, po  jejich skončení začneme nové pro-

story postupně vybavovat,“ říká Ctirad Pokorný, 

vedoucí odboru rozvoje, investic a  správy 

majetku na královédvorském městském úřadě.

V  současnosti se dokončuje rekonstrukce stře-

chy na hlavní budově. Před dokončením jsou 

také sádrokartonové konstrukce v  nově vybu-

dovaných prostorách a  konstrukce podlah. 

„Nyní probíhá montáž obkladů a dlažby na toa-

letách a v kuchyňkách, dokončena je výtahová 

šachta a je zahájena montáž technologie výtahu 

a pokládka dlažby na schodišťové věži,“ popisuje 

práce Ctirad Pokorný.

Na schodišťové věži, kterou pracovníci stavební 

fi rmy v současnosti zateplují a montují provětrá-

vanou fasádu, jsou již nainstalována okna.

„Dále je třeba všechny prostory také vymalovat, 

položit podlahové krytiny a  vybavit sanitárním 

zařízením, jako jsou záchody, umyvadla, vodo-

vodní baterie a tak dále,“ dodává Ctirad Pokorný.

I díky příznivému počasí začali stavbaři pracovat 

na venkovní zahradě, oplocení školy a v plánu je 

také vydláždění chodníků v areálu školy. 

Po dokončení rekonstrukce bude mít budova A 

ZŠ Schulzovy kromě opravené střechy zajištěn 

bezbariérový přístup, v podkroví nové odborné 

učebny se zázemím a nad tělocvičnou prostory 

pro školní poradenské pracoviště. 

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický
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Do konce dubna posílejte 
nominace na cenu města
Také letos mohou občané posílat návrhy 

osobností, týmů či organizací na  udělení 

Ceny města Dvůr Králové nad Labem. Cena 

může být udělena za  mimořádné aktivity 

či akce uskutečněné v  roce 2018, v  tomto 

případě lze nominovat fyzické nebo práv-

nické osoby, nebo za celoživotní dílo, např. 

u příležitosti životního jubilea. Cena může 

být udělena také In memoriam.

Návrhy je nutné doručit v písemné podobě 

na  předepsaném formuláři nejpozději 

do  úterý 30. dubna 2019 na  Městský 

úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor 

školství, kultury a  sociálních věcí, náměstí 

T. G. Masaryka 38, 544  17 Dvůr Králové 

nad Labem. Vyplněný formulář můžete 

zaslat také elektronicky na  e-mailovou 

adresu epodatelna@mudk.cz. Formulář 

pro zaslání návrhu najdete na webu města 

www.mudk.cz v  sekci Město/O městě/

Cena města, nebo si jej můžete v papírové 

podobě vyzvednout v městském informač-

ním centru na náměstí T. G. Masaryka. 

 (ska)

Hledá se krajská stavba roku
Zajímavé stavby všech kategorií mohou 

jejich investoři, stavitelé i  projektanti až 

do  26. června přihlašovat do  soutěže 

Stavba roku 2019 Královéhradeckého kraje. 

Výsledky 16. ročníku budou slavnostně 

vyhlášeny koncem roku. Cílem tohoto klání 

je seznámit širokou odbornou i  laickou 

veřejnost s  úrovní současného stavebnic-

tví, architekturou a projektováním v našem 

regionu. Do  soutěže se mohou hlásit sta-

vební díla zhotovená a  zkolaudovaná od 

1. ledna 2016 do konce roku 2018. 

V  loňském ročníku zvítězily Stezka koru-

nami stromů v Krkonoších a Petrof gallery 

v  Hradci Králové. O  titul se loni ucházelo 

13 staveb. Propozice najdete na stránkách 

www.kr-kralovehradecky.cz.
Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

„Kůrovcová kalamita postihla asi polovinu výměry Lesů města Dvůr 
Králové nad Labem,“ říká Petr Kupský, nový jednatel společnosti
Před měsícem se stal Petr Kupský novým jed-

natelem společnosti Lesy města Dvůr Králové 

nad Labem, s. r. o. Ve společnosti předtím krátce 

působil jako hajný, nyní toho bude mít na  sta-

rosti daleko více. Co vše má za  sebou a  co ho 

čeká, i  na  to jsme se zeptali v  následujícím 

rozhovoru.

Jakou máte dosavadní praxi? 

Po  vystudování Střední lesnické školy v  Trut-

nově a MZLU v Brně jsem nastoupil do fi rmy Pro-

gles, následně jsem prošel fi rmami Less&Forest 

a  Energoforest a  poslední čtyři roky jsem byl 

zaměstnán u  fi rmy FischerTPD, zabývající se 

lesní výrobou a obchodem s lesní štěpkou. 

Na  co se chcete v  pozici jednatele Lesů města 

Dvůr Králové nad Labem zaměřit? 

Hlavním úkolem bude zajišťovat odbyt dřeva 

a především obnovu a výchovu lesních porostů 

zasažených kůrovcovou kalamitou. 

Jak moc se problém kůrovcové kalamity dotýká 

právě královédvorských lesů? Jak velká plocha 

je zasažena, případně ohrožena? 

Kůrovcová kalamita se nevyhnula ani našim 

lesům. Nejvíce je zasažen revír Jedlina. Plošně to 

odpovídá zhruba 50  % výměry Lesů města Dvůr 

Králové nad Labem. Pokud se bude opakovat 

počasí roku 2018, tak je ohroženo celé území 

Lesů města. Jedná se o  největší kůrovcovou 

kalamitu v historii českých zemí. 

Je nějaká šance na vyřešení tohoto problému? 

Nízké srážky a  vysoké teploty oslabují porosty 

a ty jsou snáze napadnutelné kůrovcem. Protože 

je velký přetlak dříví u dřevozpracujících fi rem, 

nemůžeme prodávat napadnuté dřevo, jak by-

chom si představovali. Nejvíce by nám pomohla 

příroda. Navrácení srážek a teplot do normálu. 

Co všechno dalšího mají pracovníci Lesů města 

ještě na starosti? 

Kromě kompletní lesní výroby spravujeme pět 

rybníků, myslivecky obhospodařujeme revír 

Janská Studánka, zaměstnanci dbají na  úklid 

odpadků podél lesních cest a  prodáváme 

vánoční stromečky a  palivo. V  letošním roce 

došlo k  výraznému zlevnění jak štípaného 

paliva, tak paliva v kulatině. 

A chystáte nějaké novinky? 

Do  konce července bychom měli otevřít nauč-

nou stezku údolím Hartského potoka. 

Miroslava Kameníková  

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 

Labem ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad 

Labem uspořádala setkání partnerů 5. ročníku 

Noci venku. Cílem setkání bylo zhodnotit minulý 

ročník Noci venku a  poděkovat partnerům 

za  spolupráci. Noc venku je největší benefi ční 

projekt na  podporu osob bez domova v  regi-

onu a královédvorská Noc venku je největší Nocí 

venku v rámci celé České republiky. Loni se usku-

tečnil již pátý ročník a zúčastnilo se ho nejvíce lidí 

v celé ČR (400 osob), vybralo se 2 217 ks potra-

vin v hodnotě téměř 50.000 Kč, venku přespalo 

86 odvážlivců. 

Na  realizaci projektu se podílelo 36 subjektů, 

a  to buď fi nančně, materiálně nebo jiným způ-

sobem. Díky partnerům a  díky obětavé práci 

celého organizačního týmu se podařilo uspo-

řádat benefi ční akci s  obrovským přínosem 

pro osoby v nouzi v našem městě. Jako nejdů-

ležitější však vnímám to, že se o  problémech 

chudoby a  bezdomovectví otevřeně hovoří 

a lidé jsou vůči osobám bez domova vnímavější. 

Člověkem bez domova není jenom ten, kdo žije 

na  ulici, ale i  ten, kdo žije v  nevyhovujícím či 

nestandardním bydlení (azylové domy, uby-

tovny, garáže, zahradní buňky, přelidněné byty, 

krátkodobé bydlení u kamarádů). Azylový Dům 

Žofi e ve Dvoře Králové nad Labem v roce 2018 

poskytl své služby 27 klientům, službu ukončilo 

21 klientů. Pro 76 % z  nich byl pobyt úspěšný 

a pomohl jim postavit se zpátky na nohy. 

Děkujeme za  podporu a  spolupráci a  budeme 

rádi, pokud se k projektu připojíte i letos. Šestý 

ročník Noci venku ve Dvoře Králové nad Labem 

se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu 2019.

Mgr. Marcela Hauke, za organizační tým Noci venku

www.psdvurkralove.cz

Setkání partnerů Noci venku

Platí nové znění vyhlášky o nočním klidu
Královédvorští zastupitelé na  svém březnovém 

zasedání schválili aktualizovanou verzi obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2019 o nočním klidu, která 

stanoví výjimečné případy, při nichž je doba noč-

ního klidu zkrácena nebo zrušena. 

Zkrácená doba nočního klidu od  půlnoci do

6. hodiny ranní je stanovena v případě akcí Kino 

na kolečkách (letní kino), Štědrovečerní zpívání 

koled na  náměstí T. G. Masaryka a  Svatojánská 

noc (platí pouze pro Zboží). 

Noční klid od  2:00 do  6:00 hod. je stanoven 

u  těchto veřejnosti přístupných akcí: Králo-

védvorský majáles, Královédvorské hudební 

léto, Festival Africa live, Královédvorský den piva, 

Rozlučka s  prázdninami, zářijová městská slav-

nost, Den Lipnice a Čarodějnice v Lipnici včetně 

ohňostroje (v  obou případech platí pouze pro 

Lipnici), 135. výročí založení SDH Verdek a Sva-

továclavské posvícení (v  obou případech platí 

pouze pro Verdek), Hudební večer na  Tyršově 

koupališti a Královédvorský kulturní festival.

Do vyhlášky jsou zařazeny pouze kulturní, spo-

lečenské a sportovní akce pořádané ve venkov-

ním prostoru a určené pro širokou veřejnost. 

K  výjimečným případům, kdy doba nočního 

klidu nemusí být dodržována, nadále patří 

noc z 31. prosince na 1. ledna. Pořadatelé sou-

kromých akcí, na  které nemá přístup široká 

veřejnost, se musejí řídit dobou nočního klidu 

od 22:00 do 6:00 hod.

Vyhlášku s termíny akcí najdete na www.mudk.cz 

v sekci Město/Právní předpisy města/Vyhlášky.

Miroslava Kameníková
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V pátek 15. března uplynulo 80 let od okupace říšskoněmeckým 
vojskem, nevyhnula se ani Dvoru Králové nad Labem
V  pátek 15. března uplynulo 80 let od  oku-

pace Čech a  Moravy německým vojskem. Právě 

15. března 1939 po 6. hodině ranní obsadilo říšsko-

německé vojsko také Dvůr Králové nad Labem. 

Po „Mnichovu“ postupně zanikaly demokratické 

principy státu. Namísto rovnováhy politických 

sil levice, středu a pravice se rychle prosazovaly 

síly pravice, směřující pozvolna k totalitní moci. 

Národní shromáždění 19. listopadu 1938 schvá-

lilo autonomii Slovenska a  Podkarpatské Rusi, 

téhož dne byl také přijat název státu Česko – 

Slovenská republika. Dne 30. listopadu 1938 byl 

prezidentem zvolen Dr.  Emil Hácha. Republika 

se potýkala s  řadou problémů, které vyvrcho-

lily 14. března 1939 vyhlášením samostatného 

Slovenského státu a 15. března 1939 obsazením 

Čech a Moravy německým vojskem. Skončilo tak 

krátké období tzv. druhé republiky. 

Situace ve Dvoře Králové nad Labem
Dne 15. března 1939 po 6. hodině ranní obsadilo 

říšskoněmecké vojsko Dvůr Králové nad Labem. 

Vojenský oddíl zaplnil náměstí a  na  rozích ulic 

rozmístil kulomety. Policie a  vedení města se 

musely podřídit okupační armádě. První úkol 

zněl zajistit klid a pořádek. Okamžitě byly vydány 

vyhlášky, které oznamovaly příchod německé 

branné moci a vyzývaly ke klidu a pořádku. Dále 

oznamovaly, že výkonnou moc ve  státě pře-

vzali velitelé armádních skupin. Úřady, policie, 

pošta, železnice a školy měly pokračovat v práci, 

dokud nebude rozhodnuto jinak. Také obchody, 

živnosti a průmyslové závody měly dále praco-

vat. Občané byli vyzváni, aby ihned odevzdali 

veškeré zbraně, nejpozději však do  18 hodin 

16. března 1939 na  městském úřadě. Zavírací 

doba hostinců a veřejných místností byla stano-

vena na  20. hodinu. Po  21. hodině se již nikdo 

nesměl zdržovat na ulicích. Vyhlášky obsahovaly 

také varování, že každé porušení těchto příkazů 

bude jako sabotáž přísně potrestáno.

Okupační orgány ihned vydaly soubor opat-

ření, která se citelně dotkla veřejného života. Již 

první den nařídily, že vozidla musí stejně jako 

v  Německu jezdit vpravo. Marka se stala plat-

nou měnou vedle koruny v nevýhodném kurzu 

1 RM = 1 K. Rovněž byl omezen výběr hotovosti 

na částku 500 K týdně na osobu. Také byl vydán 

zákaz fotografování vojenských útvarů.

Původní posádka o  síle jeden důstojník 

a 44 mužů byla v sobotu 18. března 1939 vymě-

něna za  oddíl protiletecké obrany v  počtu 

asi 220 mužů, který byl ubytován v  suterénu 

budovy obecné a  měšťanské školy chlapecké 

(ZŠ Schulzovy sady). Na  konci března byl 

do  našeho města přidělen ještě oddíl říšsko-

německé státní bezpečnostní policie. Ve  Dvoře 

Králové nad Labem, stejně jako v  ostatních 

městech, byla vojenskými úřady zahájena stra-

vovací akce pro chudé a  nemajetné. Vojenská 

kuchyně se usídlila v městské tržnici, kam město 

na své náklady muselo zavést vodu a zřídit elek-

trické osvětlení. Policejní uzavírací hodina byla 

místním vojenským velitelem prodloužena do 

24. hodiny. V době od 0:30 do 6 hodin ráno pla-

til zákaz vycházení. Lidé docházející v  ranních 

hodinách do zaměstnání obdrželi průkazky.

Někteří občané Dvora Králové nad Labem se 

nesmířili s okupací. Svědčí o tom vyhlášky a hlá-

šení četnické stanice. Jednalo se hlavně o  pro-

jevy nepřátelství vůči obyvatelstvu německé 

národnosti a představitelům Říše a Protektorátu. 

Proto vyhlášky varovaly před podobným chová-

ním, které by mohlo mít nedozírné následky pro 

jednotlivce i město. Zakazovaly také rozšiřování 

letáků vyzývajících k demonstraci, poškozování 

majetku německého obyvatelstva, násilné činy 

z důvodů národní zášti, jakékoliv urážky, zesměš-

ňování, bojkot německých obchodů a  živností, 

poškozování německých vyhlášek, orientačních 

tabulí, fi rem apod. Městské policii bylo uloženo, 

aby zjištěné přestupky přísně a bezohledně stí-

hala. Veškeré činy směřující proti německé Říši 

a  Protektorátu, nebo porušení klidu a  pořádku 

říšskoněmecké úřady a soudy přísně trestaly. Byl 

to jen začátek dlouhého a těžkého období dějin 

lidstva.

Mgr. Alexandra Jiřičková

Foto: archiv Městského muzea ve Dvoře Králové n. L.

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt nezis-

kové organizace Post Bellum Praha určený pro 

žáky základních a  studenty středních škol. V  Krá-

lovéhradeckém kraji se letos do  projektu zapojily 

školy z Hradce Králové, Hořic, Náchoda, Dobrušky 

a  poprvé také Gymnázium Dvůr Králové nad 

Labem.

V rámci projektu zaznamenávají studenti pamět-

níky pomocí profesionální kamerové techniky 

ve spolupráci s fi lmovým oddělením organizace 

Impuls Hradec Králové, Pedagogické fakulty 

Univerzity Hradec Králové a Východočeské tele-

vize V1. Navíc v  rámci projektu vznikla putovní 

výstava, která dokumentuje jeho realizaci a pře-

devším je o samotných pamětnících. 

Jednotlivé výstavní panely budou umístěny 

na královédvorském náměstí T. G. Masaryka od 

11. do 25. dubna. Vernisáž putovní výstavy pro-

běhne ve Dvoře Králové nad Labem 12. dubna 

2019 od 17:00 hod. v sále ZUŠ R. A. Dvorského. 

Přítomen bude pamětník páter Jan Rybář, 

o  kterém studenti královédvorského gymnázia 

Magdalena a  Martin Kazmirowští a  Dominika 

Rezková natočili v rámci projektu pětiminutový 

dokument. Páter Jan Rybář SJ působil ve Dvoře 

Králové nad Labem duchovně v  letech 1976–

1979. V  kostele sv. Jana Křtitele sloužil často 

nedělní mše.

Rozhovory s  pamětníky nahrávali také žáci ze 

základních škol v regionu, k představení těchto 

audionahrávek dojde ve  čtvrtek 25. dubna 

2019 od 17:00 hod. v Hankově domě.

„Cílem projektu je předávání zkušeností mezi 

generacemi, což je nejpřirozenější způsob vzdě-

lávání. Zároveň je to skvělá forma zpřístupnění 

moderních dějin. Již od loňského roku si připo-

mínáme zásadní výročí moderních dějin, které 

vyvrcholí letos v  listopadu již 30. výročím tzv. 

sametové revoluce. Proto vítám každý projekt, 

který přispívá ke zvýšení  povědomí o  našich 

moderních dějinách,“ říká Alexandra Jiřičková, 

místostarostka Dvora Králové nad Labem.

(red)

Další informace o projektu „Příběhy našich sou-

sedů“ najdete v článku „Šance pro souhru“ na 

straně 11.

Putovní výstava „Příběhy našich sousedů“
názory:

Děkuji všem za účast na setkání Růže pro TGM 

při příležitosti jeho 169. narozenin. Akce pro-

běhla s podporou think-tanku TOPAZ. 

Zazněly poutavé projevy Pavlíny Špatenkové 

za  Sokol Dvůr Králové nad Labem, Marty Peš-

kové Staníkové a  klarinet Matěje Vaňka. Vzpo-

mněli jsme také smutné 80. výročí okupace Čes-

koslovenska německými vojsky. 

Přestože okupace nastala dva roky po  Masary-

kově smrti, už jeho výrok z doby sílení nacismu 

„Ježíš, né Cézar“ byl předvídavě varující. Ježíš, 

jako nejvyšší pojetí lásky, a  Hitler coby Cézar. 

A přesto, k Cézarům dokážeme vzhlížet i dnes.

Ing. Veronika Tomková, zastupitelka (DKoalice – TOP 09)

Uctili jsme památku 
T. G. Masaryka
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inzerce:

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

TENIS, VOLEJBAL, PING-PONG, FOTBÁLEK,FLORBAL, ST. HOKEJ 

VHODNÉ TAKÉ PRO POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH OSLAV PRO DĚTI

Po–Pá: 6–13 h. – 150 Kč, So – Ne: 6–24 h. – 200Kč/h.

Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdy

Objednávky haly, účetnictví – tel.: 605 388 122

PRONÁJMY PROSTOR SLOVANY
Skladových – 350 Kč, Kancelářských – 550 Kč/m2/rok

 Objednávky pronájmů – tel.: 603 703 001

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

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

Koupím byt 1+1 až 2+1 ve Dvoře Králové. Je pro 

babičku, takže s výtahem nebo do 2. p. Spěchá! 

702 463 247 nebo 602 333 641

Inzerce v Novinách 

královédvorské 

radnice,

více informací na:

www.mudk.cz/cs/

radnice/noviny-

radnice

tel.: 499 318 258

e-mail: 

noviny@mudk.cz

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Vykupujeme:

Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

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

Pondělí – Pátek: 7:00–16:00 hod.

Sobota: 7:00–12:00 hod.

www.slovany.cz

Dovolte mi reagovat na  článek z  Novin krá-

lovédvorské radnice č. 1/2019, kde se jeho 

autorka, paní Vonková, zamýšlí nad Strategic-

kým plánem rozvoje sportu ve městě.

Chci se k  tématu vyjádřit i  já, ale z  poněkud 

jiného pohledu. Myslím, že na tento záměr mám 

dobrou kvalifi kací v podobě více než čtyřicetile-

tého, prakticky každodenního pobytu na těchto 

sportovištích. Pojďme společně některá z  nich 

navštívit.

Všichni víme, že jediné schopné travnaté hřiště 

ve  městě je celotýdenně plně využíváno fot-

balovým oddílem. Ostatní sportovní odvětví 

prostě nemají šanci z  časových důvodů hřiště 

využívat. Přidáme-li časté špatné klimatické 

podmínky, které přinášejí problémy s  udržitel-

ností a  kvalitou trávníku, lze očekávat vybu-

dování umělého povrchu na  malém hřišti 

jako značný posun k  lepšímu. Otázka přístupu 

na  toto hřiště, tj. možnost využití pro školy 

a  veřejnost, možnost šaten včetně sociálního 

zařízení, bude snad vyřešena ještě před vlastní 

výstavbou. Problém bude i  s  přesunutím tré-

ninkové plochy pro atlety TJ a Sokola, kteří tuto 

stávající plochu využívají pro své vrhačské dis-

ciplíny. Letní tribuna, vybudovaná v  roce 1964 

za ta léta příliš změn nezaznamenala a já si mys-

lím, že jediná možná oprava je formou demolice 

s  následnou výstavbou nové, moderní tribuny, 

třeba i na jiném místě, např. jako součást běžec-

kého tunelu. 

Obrátím-li pozornost na  zimní stadion, vím, že 

zde panuje velký nedostatek šaten pro hokejisty 

a krasobruslaře. Nejsou zde žádné skladové pro-

story pro sportovní vybavení, o alespoň základní 

rehabilitaci ani nemluvě. Nutná je z  hlediska 

bezpečnosti i  ekonomiky provozu výměna stá-

vající technologie.

Stav ostatních sportovišť odpovídá pozornosti, 

která jim byla doposud věnována. Víte, že oddíl 

stolního tenisu se každý týden musí třikrát vystě-

hovat, neboť má společný prostor s dívčí taneční 

skupinou a probíhá zde i cvičení aerobiku? 

V oddíle kulečníku máme několik mistrů repub-

liky, svoji hernu průběžně budují svépomocí 

jak fyzickou, tak i  fi nanční z  prostor určených 

původně k demolici. 

Místní kuželkáři již jako jedni z mála svoji činnost 

provozují na dvoudráze. Většina okolních oddílů 

používá moderní čtyřdráhy. 

Softbalový oddíl sice hraje na  krásném hřišti 

na Hrubých lukách, ale jejich zázemí je opravdu 

„sparťanské“. 

Místní loděnice na  Labi během let vychovala 

řadu reprezentantů a  mistrů ČR, ale dnešním 

současníkům nabízí neradostný pohled a sesou-

vající se protilehlý svah dokončuje to, co ještě 

nestihl zub času.

Vidím i několik možných řešení, jak tuto situaci 

řešit. Například nad šatním prostorem tělo-

cvičny na  Wolkerově nábřeží by mohla vznik-

nout nová herna pro stolní tenis, rovněž nad 

tzv. novými šatnami na zimním stadionu se jeví 

možnost vybudování kuželkářské dráhy a našel 

by se zde i prostor pro hokejové zázemí. 

Jelikož je takovýchto „sportovních“ problémů 

v  našem městě daleko více, všechna očekávají 

zaslouženě řešení. To samozřejmě bude kromě 

dokonalého plánu vyžadovat mnoha a  mno-

hamilionové investice. Proto si na závěr tohoto 

článku myslím, že upřednostnění výstavby kry-

tého bazénu a s tím i nutnost mnohamilionové 

investice a následně každoroční dvou až třímili-

onové dotace na vlastní provoz by nemělo být 

nejdůležitější prioritou Strategického plánu. 

Zřejmě by to velmi zkomplikovalo, či dokonce 

znemožnilo rekonstrukci ostatních sportovišť.

Josef Pospíšil

Sportovních problémů je mnoho, všechny si zaslouží řešení

Kolem objektu bývalé mateřské školy Vorlech 

chodím skoro každý den se svým staff ordem. 

Pracovala jsem zde jako ředitelka. V  roce 1999, 

kdy byla mateřská škola uzavřena, objekt chát-

ral. Zarůstal vysokou trávou, plevelem, nálety 

stromů. Co mohlo být zcizeno, bylo odneseno. 

Určitou dobu budova sloužila bezdomovcům. 

Výlety do útrob zdevastované školy si dělali čle-

nové tzv. urbexu. Natočili video, přidali děsivou 

hudbu a ponurý výsledek zkázy byl na světě.

V minulém roce se naplno rozjely stavební práce 

prováděné stavební fi rmou Žižka. Je úžasné 

postupně sledovat, jak se vše mění v  projekt, 

který bude sloužit občanům Královédvorska. 

Dříve jsme s dětmi chodili nádhernou zahradou 

po cestičkách a představovali si, jak se po nich 

procházela a  jezdila na  koni paní továrníková. 

Cestičky zmizely, ale jistě budou nové a lepší.

Ivona Valášková

Oprava bývalé školky 
ve Vorlechu těší

Je po volbách, nebo spíše před nimi?
Já bych řekla, že spíše po volbách, ale nehospo-

dárná politika vedení našeho města jedná jako 

před nimi, kdy se populisticky rozdávají peníze 

na všechny strany.

Jako zastupitel a  člen fi nančního výboru bych 

měla prosazovat rozumné nakládání s veřejnými 

fi nancemi čili penězi nás všech. Dotace by měly 

sloužit především těm projektům, které si pro-

středky nemohou opatřit jiným způsobem.

Město Trutnov, které hospodaří se zcela jinými, 

vyššími fi nancemi, přispělo na  loňské Trutnov-

ské pivní slavnosti 30 tisíci a  vedení našeho 

města podpoří Královédvorský den piva rov-

nými 50 tisíci! 

Co na tom, že na tuto akci bude pořadatel pro-

dávat vstupenky za  220 Kč a  prodej piva a  dal-

šího občerstvení také určitě přinese zisk?

Pan Hlavatý v  minulém čísle zhodnotil loňský 

rok společnosti JUTA, a. s. Dozvěděli jsme se, že 

tržby se blížily 8 miliardám korun. Také nám sdě-

lil, co vše v našem městě podporuje a kde všude 

přispívá. Poté ale přijde žádost na  radu města 

o  dotaci na  materiál pro podnikovou školku 

JUTA... 

A naše vedení přiklepne 10 tisíc korun!

Naše město se potýká se spoustou problémů: 

nemáme vyřešenou čistírnu odpadních vod, 

chodníky ve městě jsou ve většině v dezolátním 

stavu, do  některých okrajových lokalit chybí 

úplně. Nemáme loutkovou scénu pro děti, ba 

ani zábavní centrum pro mládež a  dospělé. 

Rekonstrukce koupaliště je v  nedohlednu...

Takto bych mohla pokračovat asi dlouho.

Můžete podotknout, že jsem výše zmínila pou-

hých pár tisíc, ale známe to pořekadlo všichni: 

korunka ke korunce... 

Dana Bohutínská

zastupitelka (ODS)
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DK12725    cena: 340 Kč/m2

Stavební pozemek v obci Vitězná - Huntířov, určený ÚP

pro výstavbu RD, celková plocha pozemku 1200 m2.

DK12732    cena: info v RK
Prodej komerčního objektu bývalá Tesla, nedaleko centra

Vrchlabí s širokými možnostmi využití. Plocha 4700m2.

DK12692 cena: 1.750.000 Kč
Prodej bytu 4+1 o obytné ploše 98 m2,

v 1. patře zděného domu v centru DKnL.

DK12733    cena: 2.100.000 Kč
Rodinný dům s garáží na okraji obce Libotov u DKnL.

Klidné bydlení, výměra pozemku: 1190 m2.

Eva JAROŠOVÁ Michal FLÉGR Soňa ZIKEŠOVÁ

Eva Jarošová
makléř s nemovitostmi
Tel.: 728 451 040
E-mail: jarosova@tana.cz

Michal Flégr
makléř s nemovitostmi
Tel.: 724 077 752
E-mail: flegr@tana.cz

Soňa Zikešová
makléř s nemovitostmi
Tel.: 602 207 033
E-mail: zikesova@tana.cz

www.tana.cz

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti

Městská nemocnice, a. s.
Dvůr Králové nad Labem
přijme do pracovního poměru:

Všeobecné i prak  cké sestry na plný úvazek i na dohodu.
Nástup možný ihned. Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Nabízíme:
Stabilizační příspěvek ve výši 60 000 Kč dle úvazku, 5 týdnů dovolené, 
závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní 
spoření a životní pojištění, bonifi kační poukázky ve výši 4 000 Kč ročně.

Kontaktní tel.: 499 300 695, Jana Lašová, personální oddělení
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Sedmdesát let společného manželského života, 

tedy platinovou svatbu oslavili manželé Draho-

slava a Karel Korunkovi. V sobotu 2. března jim 

k  tomuto nádhernému výročí popřál při slav-

nostním obřadu ve  Staré radnici také starosta 

Jan Jarolím. 

„Paní Drahuška a  pan Karel mohou být svou 

vzájemnou láskou, úctou, obětavostí, ale také 

neskutečnou vitalitou a  optimismem příkladem 

pro každého z  nás. Zvláště dnes, kdy více než 

polovina uzavřených manželství končí rozvodem 

a  mnoho mladých lidí na  sňatek vůbec nepo-

mýšlí, vypadá jejich neuvěřitelné výročí jako 

zázrak nebo skutečně krásný pohádkový příběh. 

Přeji jim ještě jednou touto cestou všechno nej-

lepší a  hlavně mnoho dalších hřejivých společ-

ných let plných zdraví, optimismu, dobré nálady 

a  radosti ze života,“ uvedl během slavnostního 

obřadu starosta Jan Jarolím. 

Manželům Korunkovým k  tomuto krásnému  

výročí blahopřeme.

(red)

Společenská rubrika
Noví občánci města
V únoru 2019 se narodilo 9 občánků našeho města – 3 chlapci a 6 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V únoru zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 17 lidí, z toho bylo 12 králo-

védvorských občanů, 6 mužů a 6 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V únoru uzavřeli manželství ve Dvoře Králové nad Labem tito snoubenci:

Milan Hanzl a Nadija Oleksandrivna Syrbu   – 9. 2. 2019

Michael Chochel a Petra Vyvlečková  – 22. 2. 2019

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili 18 občanů s  gratulací 

a  kytičkou. V  tomto období oslavil 1 pár platinovou, 1 pár diamantovou, 

1 pár zlatou a 1 pár stříbrnou svatbu.

Barbora Bezrová, Komise pro občanské záležitosti

Vzpomínka
Dne 21. března 2019 uplynulo 30 let od  úmrtí pana Květoslava Sychry. 

Vzpomeňme všichni, kdo jsme ho poznali.

manželka Eva Sychrová s dětmi, vnoučaty a pravnoučaty

Poděkování
Rádi bychom poděkovali Cukrárně Vilma 

za  lahodné zákusky, které věnovala našim 

nemocným v  Domově sv. Josefa při pří-

ležitosti masopustního veselí. To proběhlo 

v  pátek 1. března v  Domově sv. Josefa 

v  podání žáků a  učitelů ZUŠ F. A. Šporka 

z Jaroměře. Je chvályhodné, že jedna z mála 

dochovaných tradic se stále oživuje a dokáže 

navíc přispět k úsměvné atmosféře a veselí lidí, kteří se ocitli v nelehké životní 

situaci. Maškary předaly Domovu i  pokladničky, kde jsme našli 6.232 Kč, 

za které pořídíme rehabilitační pomůcky fl owin (cvičební rolovatelná deska, 

na které se pomocí sad malých podložek posilují svaly). Děkujeme!

Jitka Holcová, Domov sv. Josefa 

Poděkování zaměstnancům a vedení Juty
Farní charita Dvůr Králové nad Labem děkuje vedení společnosti JUTA, 

a. s., za uspořádání již páté sbírky pro dvorské neziskové organizace. Všem 

zaměstnancům děkujeme za projevenou solidaritu a fi nanční podporu. Zís-

kané prostředky použijeme na pomoc potřebným občanům, dětem i dospě-

lým na Královédvorsku.                     Iva Rejlová, Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v březnu 2019 slavnostně přivítáno 12 občánků Dvora 

Králové nad Labem.

Zleva: Mikuláš Kořínek, Matyáš Rachota, Magdaléna Hladíková, Karolína Janečková, 

Dominik Junek.

Zleva: Jiří Schreiber, Jindřich Drapač, Tobiáš Hanuš.

Zleva: Alex Huťka, Jakub Markl, Julie Tomanová, Kristýna Šárközi.

Platinová svatba 
manželů Korunkových

Dne 4. března 2019 oslavila Julie Svobodová 

ze Dvora Králové nad Labem 101. narozeniny. 

Mezi gratulanty nechyběl ani starosta města Jan 

Jarolím, který ji navštívil v Domově pro seniory 

na Benešově nábřeží, kde jubilantka žije. Spolu 

s  Dagmar Baierovou z  Komise pro občanské 

záležitosti oslavenkyni popřáli, předali jí naroze-

ninové dary a chvilku si s ní popovídali. Paní Julii 

Svobodové k  životnímu jubileu gratulujeme 

a přejeme jí především hodně zdraví.                (red)

Julie Svobodová oslavila 
101. narozeniny 
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Školní rok 2018/2019 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Jazykové kurzy pro 

studenty Gymná-

zia Dvůr Králové 

nad Labem pořá-

dáme ve  spolu-

práci s  jazykovou 

školou v  Hradci Králové (www.evcentrum.cz) již 

třetím rokem. Letos se nám však podařilo zajistit 

první semestrální přípravný kurz i pro veřejnost. 

Velkou výhodou je, že účastníci nemusejí 

dojíždět do  Hradce Králové, ale kurz navště-

vují v  prostorách Gymnázia Dvůr Králové nad 

Labem. Výuka probíhá skupinovou formou 

v  naší jazykové učebně každý čtvrtek odpo-

ledne a  potrvá 15 týdnů, což poskytuje dosta-

tečný čas vše důkladně probrat a zaměřit se jak 

na  receptivní, tak i  na produktivní dovednosti. 

Kurz je koncipován tak, aby zájemce připravil 

na  složení Cambridge zkoušek, účastníky však 

k ničemu nezavazuje a přihlášení se ke zkoušce 

je dobrovolné. Certifi káty Cambridge English 

Qualifi cations jsou dnes uznávány po  celém 

světě jako doklad znalosti angličtiny. 

Studujícím přejeme hodně úspěchů nejen 

ve skládání zkoušek, ale i v absolvování kurzu. 

Touto cestou děkuji ředitelce jazykové školy 

Evropské vzdělávací centrum Mgr. Evě Margo-

lienové a ředitelce Gymnázia Dvůr Králové nad 

Labem Mgr.  Martině Kubíkové za  pomoc při 

organizaci kurzu a  zajištění podmínek k  tomu 

nezbytných.

Mgr. Alena Heřmanová 

Jazykový kurz pro veřejnost na GDK

I  letos Klub NATURA pořádal tradiční ples 

absolventů královédvorského gymnázia, který 

proběhl v  sobotu 2. března 2019 v  Hankově 

domě. Hudební doprovod zajistila skupina Jari-

Kurri-Band. Vedle noblesní společenské zábavy 

šlo jako vždy též o  jedinečnou příležitost pro 

setkávání studentů, absolventů, pedagogů 

a přátel školy, na čemž nám velmi záleží. Velice 

nás potěšilo, že se plesu zúčastnilo mnoho 

absolventů a  jejich blízkých. Soutěž tříd o  nej-

větší účast vyhrála loňská 6. C (třídní profe-

sorka Mgr. Blanka Hofmanová). Atmosféra byla 

velice milá, přátelská, děkuji všem za to a těším 

se na  XXIV. ples absolventů našeho gymnázia, 

který se uskuteční v sobotu 29. února 2020.

RNDr. Jana Dobroruková

XXIII. ples absolventů

Příležitost dozvědět se mnoho zajímavého 

o  naší nedávné minulosti jinak než z  učebnic 

nebo výkladem u tabule přináší žákům projekt 

„Příběhy našich sousedů“ společnosti Post Bel-

lum Praha. 

Jan Machek, manažer odborného týmu MAS 

Královédvorsko, z. s., přišel s  myšlenkou pro-

pojit mezi sebou tímto projektem zaměřeným 

na  osobní prožitky pamětníků, kteří se během 

svého života setkali v  důsledku totalitních 

režimů 20. století s velkým bezprávím, všechny 

základní školy z našeho města i okolí a gymná-

zium. Díky přátelské spolupráci mezi školami 

se podařilo vytvořit 10 žákovských týmů, které 

pod vedením svých učitelů Mgr.  Yvety Šecové 

z  gymnázia, Mgr.  Lucie Baliharové ze ZŠ a  MŠ 

Dukelských bojovníků Dubenec, Mgr.  Dany 

Hlavsové ze ZŠ Strž, Mgr.  Zdeňky Červin-

kové ze ZŠ Podharť, Mgr.  Markéty Haasové ze 

ZŠ 5. května, Mgr.  Jiřího Luxe ze ZŠ a  MŠ Bílá 

Třemešná a Mgr. Milana Hanzla ze ZŠ Schulzovy 

sady zážitkovým a  tvořivým způsobem zpra-

covávají v období od září 2018 do dubna 2019 

životní příběhy pamětníků, které si samy „obje-

vily“. Své pamětníky obdivují za to, že neztratili 

přes těžké životní zkušenosti se zneužíváním 

moci, statečnost, víru v dobro a schopnost rado-

vat se ze života. 

Žáci navštívili během sedmi měsíců pamět-

níky doma a  natočili jejich vyprávění na  dik-

tafon či mobil. Společně jsme také podnikli 

exkurzi do  Státního okresního archivu Trutnov 

a do Českého rozhlasu Hradec Králové. Nejdříve 

ale bylo nutné obrnit se trpělivostí a  soustře-

děností. Týmy totiž musely vybrat z  nahrávky 

svého pamětníka to nejdůležitější a  vytvořit 

rozhlasový scénář, ve  kterém má slovo nejen 

pamětník, ale také každý žák. V  Hradci Králové 

jsme pak „v rádiu“ natočili 10 zajímavých audio-

reportáží a dozvěděli se mnoho pozoruhodných 

informací o historii Českého rozhlasu. 

V současné době vrcholí přípravy na závěrečnou 

slavnostní prezentaci projektu, při které týmy 

tvořivým způsobem představí své pamětníky 

divákům. 

Děkujeme za  průběžnou pomoc Michaele Pro-

cházkové, DiS., projektové manažerce MAP II. 

Život nás učí, že mládí a stáří patří k sobě a že je 

dobré znát své kořeny, vyvarovat se opakování 

chyb a vážit si všeho dobrého. Zveme vás proto 

ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 17:00 hod. do sálu 

Hankova domu na „Příběhy našich sousedů“.

Mgr. Pavlína Flídrová, koordinátorka projektu 

Příběhy našich sousedů na Královédvorsku

Šance pro souhru

Naše reprezentační 
duo ve fotbale

Studium na  gymnáziu lze dobře skloubit 

i  s  vrcholovým sportem a  reprezentací České 

republiky. Nela a  Aneta Sovákovy jsou výbor-

nými studentkami. Přestože sportu odevzdávají 

velkou porci volného času a reprezentace je stojí 

mnoho zameškaných hodin školní výuky, dosa-

hují vynikajících studijních výsledků a rozhodně 

jsou ve  školních lavicích úspěšné stejně jako 

na fotbalovém trávníku.

Hrají fotbal už devět let a s reprezentací proces-

tovaly mnoho míst Evropy. Naši republiku repre-

zentují v kategorii WU17 (žen do 17 let). Jen tuto 

sezonu se podívaly do  Německa, Irska, Dánska 

a  na  začátku února tohoto roku „odjely za  slu-

níčkem“ do Španělska. V Dánsku si zahrály první 

fázi kvalifi kace na  mistrovství Evropy, kde naše 

reprezentace porazila Faerské ostrovy a  Ukra-

jinu, čímž si zajistila postup do druhé fáze. Našim 

studentkám se dařilo. Obě nastoupily do všech 

tří utkání v základní sestavě. Nela byla kapitán-

kou českého týmu a Aneta vstřelila dvě branky. 

Nyní dívky bojují o nominaci na druhou fázi kva-

lifi kace, která se koná na konci března v Portu-

galsku. Tam se naše reprezentace postupně utká 

s domácím Portugalskem, Francií a nakonec se 

Severním Irskem. 

Přejeme Nele a Anetě i celému národnímu týmu 

hodně úspěchů! 

Mgr. Blanka Hofmanová

Foto: Ladislav Pilař

Před plně obsazenou tělocvičnou se uskutečnila 

soutěž tříd ve  skupinovém tanci. Choreografi e, 

hudba, akrobacie, tanec i výraz – to vše sehrálo 

úlohu při posouzení porotou. Vítězové ze 4. C se 

„protančili“ až na vystoupení na absolventském 

plese gymnázia. 

Mgr. Blanka Hofmanová

Taneční soutěž tříd
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Tradiční školní ples ZŠ 5. května se opět vydařil
V  pátek 8. března 2019 se konal již XIV. školní 

ples ZŠ 5. května, do kterého se opět zapojili žáci 

deváté třídy. 

Slavnostní večer byl zahájen tanečním vystou-

pením skupiny Malika pod vedením bývalé 

žákyně Kateřiny Krupkové. Hned poté navazoval 

proslov pana ředitele Černého, jenž popřál hos-

tům příjemnou zábavu. 

Mezitím již v zákulisí netrpělivě vyčkávali na svou 

chvíli deváťáci, slavnostní nástup zakončený 

šerpováním byl nejen pro ně dojemným oka-

mžikem. Společně si poté s vyučujícími popřáli 

hodně úspěchů do budoucna a připili nealkoho-

lickým šampaňským. Paní učitelka třídní dostala 

od  svých žáků velikou květinu, společnou 

fotografi i a  dárek. Během zábavy se prodávala 

tombola o hodnotné ceny. Po 22. hodině začala 

show – Řekni to písní, deváťáci společně s učiteli 

předváděli scénky ze škol-

ního prostředí doplňované 

úryvky známých písní.

Po  ukončení hlavního 

programu se všichni sešli 

na  parketu a  společně se 

bavili při skvělém hudeb-

ním doprovodu skupiny 

J. K. Band Ohnišov, novin-

kou byl letos fotokoutek 

pana Šálka.

Děkujeme všem hostům, 

organizátorům plesu a žá-

kům 8. třídy, kteří provázeli 

slavnostním programem. 

žáci 9. třídy

Sokolské šibřinky v zoo

Také letos pořádala Tělocvičná jednota 

Sokol Dvůr Králové nad Labem tradiční 

šibřinky pro děti. Tentokrát si do sokolovny 

našla cestu stovka dětí a šedesátka rodičů. 

Všichni si užívali šibřinky v zoo, a to nejen 

účastníci, ale i  pořadatelé. K  vidění byla 

řada krásných masek, které rodiče dětem 

s velkou fantazií vytvořili.

Novinkou bylo, že děti nedostávaly na sta-

novištích odměny, ale obrázkové ban-

kovky, tzv. sokolské šibřinky. Ty potom 

mohli malí zákazníci proměnit v zooshopu 

– kiosku za  zboží, které se jim líbilo. Bylo 

milé sledovat děti, jak u  pultu žmoulají 

penízky a zvažují, co a za kolik si nakoupí. 

Šibřinky byly pestré a  veselé. O  program 

se letos postaraly děti z  oddílu sokolské 

všestrannosti, když zatančily dva tanečky, 

a dále dospělí, kteří zahráli scénku z večer-

níčku O opičce Žofce.

Disciplíny byly netradiční. Hledání zvířá-

tek v  teráriu, krmení lva, šplhání s  opič-

kami, zdolávání krokodýlí řeky, krmení 

papoušků, procházení chodbiček se suri-

katkami, překonávání překážek se zebrou 

a  lemurem, stavění žirafího krku, hledání 

pokladů u  plameňáků a přenášení věcí 

ve sloním chobotu.

Celá akce se velmi vydařila, odměnou nám 

byly spokojené tváře dětí i rodičů. Poděko-

vání patří všem, kteří se na přípravě a prů-

běhu šibřinek podíleli.

Mgr. Pavlína Špatenková

vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Foto: Jan Bartoš

Karneval na ledě

V úterý 12. a v pátek 15. března proběhl oblíbený 

karneval na ledě na zimním stadionu pořádaný 

učiteli 1. stupně ZŠ Schulzovy sady.

Po  krátkém rozbruslení následovala přehlídka 

masek po jednotlivých třídách. Učitelé a rodiče 

obdivovali princezny, rytíře, čarodějky i  různá 

zvířátka. Děti bruslily za  doprovodu pohádko-

vých písniček. Po zasloužené svačině a krátkém 

odpočinku na  žáky čekaly soutěže rozmístěné 

na  ledové ploše. Děti si vyzkoušely střelbu 

hokejkou na  branku, podjíždění překážek, pře-

nášení dřevěných kostek. 

Za  parádní výkony na  ledě si všechny děti 

zasloužily sladkou odměnu. Sportovní dopo-

ledne v období masopustu jsme si všichni moc 

užili.

Mgr. Zuzana Růžičková

Okresní kola olympiád 
Do okresního kola matematické olympiády bylo 

na  základě výsledků ve  školním kole pozváno 

pět žáků z  9. B. Na  žáky čekaly čtyři náročné 

úlohy, které nestačilo v průběhu čtyř hodin jen 

vypočítat, ale bylo nutné i  přehledně zapsat 

postup jejich řešení. Po  vyhodnocení jsme se 

dozvěděli tyto skvělé výsledky: 1. místo Ondřej 

Záplata, 2. Natálie Lubinová, 5. Diana Kulíková, 

6. Petra Sedláčková, 10. Tomáš Hlavatý.

Okresního kola chemické olympiády se zúčast-

nily tři žákyně z  9. B. Na  děvčata čekal nejprve 

test, který prověřil jejich teoretické znalosti z růz-

ných oblastí chemie se zaměřením na  plynné 

látky, a  po  přestávce pak úkoly praktické části 

této soutěže. Ve stejný den odpoledne pak dora-

zily vynikající výsledky: 1. místo Denisa Spatzi-

erová, 2. Magdaléna Pochylá, 5. Jana Fléglová. 

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci 

školy a šesti postupujícím držíme pěsti do kraj-

ských kol těchto soutěží.

Mgr. Alena Zlámalová

Jak v pohodě zvládnout 
přijímačky? 
Tuhle otázku si bezesporu kladou všichni 

deváťáci, které tato zkouška v  dubnu čeká. 

Kromě klasické odpolední přípravy v „přijímač-

kových“ předmětech jsme jim proto v letošním 

školním roce nabídli novinku – možnost podívat 

se na  téma zvládání stresu se školní psycho-

ložkou. Řeč byla o tom, jak se dobře připravit, co 

všechno si nezapomenout, co s sebou rozhodně 

nenosit, a podívali jsme se také na jednoduché 

tipy, které mohou během dne D pomoci se 

zklidnit. 

Nedocenitelnou pomocí byla návštěva naší 

loňské absolventky Veroniky Mertlíkové, která 

deváťákům povyprávěla o  přesném průběhu 

přijímacích zkoušek, na co si dát pozor a přidala 

i  své vlastní zkušenosti z  minulého roku. Vero-

nice děkujeme a  našim žákům na  duben pře-

jeme jasnou mysl, hodně štěstí a co nejvíc klidu!

PhDr. Monika Voleská, školní psycholog

Dvoráci na lyžáku u Bubáka z Pekla

Začátek jara se stal pro žáky 7. tříd ZŠ Schulzovy 

sady lyžařským svátkem. Skupina odvážných 

pedagogů se rozhodla vyrazit s natěšenými mla-

dými lyžaři do  příjemného areálu Herlíkovice 

– Bubákov. Ačkoliv naše početná skupina sestá-

vala z  velké části ze začátečníků a  klimatické 

podmínky připomínaly spíše běžný den na ost-

rovech (lilo jako z  konve), pokrok v  lyžování 

předčil jakékoliv očekávání. Již první den všichni 

bez problému jezdili a  postupem času opano-

vali celou sjezdovku. A  na  chatě? Dobrá parta 

dělá lyžák. A tady se sešla partička výborná, 

z  čehož pramenila i  celková pohoda. Když se 

k  tomu přidá dobré jídlo, veselé hlášky účast-

níků zájezdu, a dokonce i chvilkové záblesky slu-

nečních paprsků – můžeme tento lyžařský kurz 

považovat za jeden z nejlepších. Skol z hor.

účastníci kurzu
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Zprávy ze ZŠ Strž

Novinky ze ZŠ Podharť
Polytechnická výchova
na ZŠ Podharť prakticky

S tímto názvem škola zažádala o dotaci z fondu 

Královéhradeckého kraje v  programu Rozvoj 

podmínek pro vzdělávání a  získala 49 tisíc Kč 

na dovybavení školních dílen – zakoupení dílen-

ského nářadí včetně materiálu na  opracování, 

za což děkujeme.

Školní dílny tak mohly být obohaceny aku vrtač-

kami, pilkami, aku tavnými pistolemi, rašplemi, 

důlčíky, nebozezy, sekáči a dalším nářadím. Žáci 

osmé a  šesté třídy měli hned možnost nářadí 

vyzkoušet a společně se podílet na opracování 

materiálu podle technického výkresu. Nejprve 

se v  něm museli zorientovat a  poté se každý 

snažil vyrobit pro maminku jmenovku, vařečku 

či plátovanou podložku. V  současnosti pracují 

na  hlavolamu, který bude logickým oříškem 

pro tatínky. Děti ze 4. ročníku využívají dílny při 

montáži svých ptačích krmítek. 

Cílem tohoto projektu je vytvářet a  rozvíjet 

zájem dětí o  polytechnickou oblast, technické 

obory, získání nových dovedností, ale i  rozvoj 

komunikace mezi sebou při řešení konkrétních 

problémů, podpořit toleranci a  úctu k  práci 

druhého, rozvoj jemné motoriky a  manuální 

zručnosti. 

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Mimozemšťané na Podharti
Po  návštěvě královéhradeckého planetária si 

mohli třeťáci ZŠ Podharť dovolit dát průchod 

své fantazii. Při pracovních činnostech měly tří-

členné skupinky za  úkol vždy jednoho ze spo-

lužáků přetvořit na mimozemšťana. 

K dispozici dostaly různý materiál – bublinkové 

folie, papírové ruličky 

a  jiný odpadový mate-

riál, hadříky, drátky 

apod. Někteří „mimo-

zemšťané“ byli opravdu 

povedení. Svého kama-

ráda z  jiné planety pak 

skupinky představily 

ostatním. Děti si tuto 

hodinu velmi užily.

Mgr. Hana Havlíčková

 třídní učitelka

Masopustní průvod již po třinácté
Šťastná třináctka nad námi tentokrát držela 

v  úterý 5. března ochrannou ruku. Celou noc 

pršelo, a  tak byl náš tradiční pochod Podhartí 

ohrožen. Jakmile však začal pan učitel Novotný 

spolu s panem školníkem připravovat před školu 

aparaturu, vše se v dobré obrátilo. Po desáté už 

dění kolem školy oživily hlásky dětí, začalo se 

zpívat a došlo i na promenádu jednotlivých tříd 

před budovou, kterou vtipně komentoval pan 

učitel Novotný. 

Každý měl možnost pochlubit se krásnými mas-

kami a  nechat kolemstojící oslnit svými nápa-

ditými výtvory. Letos nás opět kromě školek ze 

Slunečné ulice přišly podpořit i školy z Kocbeře 

a  Hajnice, což nás velice potěšilo. Náš průvod 

stál za  to. Zpívalo se, veselilo, bubnovalo, tan-

čilo i  v  přilehlých ulicích, kudy se průvod ubí-

ral, a déšť, který se nakonec přece jen přehnal, 

nás nezaskočil, neboť jsme se stihli vrátit včas 

do  vyhřáté budovy. Tady už voněla na  přivíta-

nou česnekačka a řízek ve školní jídelně. Maso-

pust navazuje na tradici, kterou naše škola v roce 

2007 obnovila a bude v ní pokračovat i nadále. 

Mgr. Stanislava Vojtíšková, zástupkyně ředitelky

Logické hry v Národním 
technickém muzeu v Praze

V pátek 15. února děti z kroužku logických her 

zavítaly do  Národního technického muzea 

v Praze. Po příjezdu zamířily nejprve do labora-

toří, kde se pod odborným vedením věnovaly 

výzkumu obsahu vitamínu C v  potravinách. 

Na chvíli se z nás stali malí chemici.

K  prvnímu zkoumání jsme využili vodu, škrob 

a  betadin. Zaměřili jsme se na  obsah vitamínu 

C v  citronu, mandarince, tzv. citronce a  Capri 

džusu. Nepřekvapilo nás, že nejvíce ho je v čer-

stvém ovoci, naopak minimum ho obsahuje 

citronka.

Druhé zjišťování jsme provedli jen na čerstvém 

ovoci a  zelenině (jablko, kedlubna, paprika

a ředkvička). Jediné, co jsme potřebovali, byl lak-

musový papírek. Tentokrát byla jednoznačným 

vítězem paprika.

Po badatelské činnosti přišlo na řadu prohlížení 

muzejních exponátů. Prošli jsme postupně jed-

notlivá oddělení. Nejvíce děti zajímaly před-

měty, které souvisely s  astrologií a domácími 

spotřebiči. Třešničkou na  dortu pro všechny 

byly vystavené dopravní prostředky. Protože 

z každého výletu si kromě zážitků „musíme“ při-

vézt i  nějaký upomínkový předmět, nechyběla 

ani návštěva místního obchodu se suvenýry.

Po návštěvě muzea nás výjimečně hřejivé úno-

rové počasí vybídlo ke  změně plánů. Na  vla-

kové nádraží jsme tak šli pěšky, obdivovali krásy 

Pařížské ulice a  dívky si vybíraly dárky k  příš-

tím Vánocům. Prohlídli jsme si i  Staroměstské 

náměstí. Na  nádraží jsme dorazili právě včas, 

abychom vyrazili domů. Cesta byla dlouhá 

a náročná, ale nové zážitky stály za to.

Fotogalerii najdete na webu školy www.strz.cz.

Mgr. Radka Mazáková, Mgr. Zdeněk Balek

Ten dělá to a ten zas tohle
Že každý máme vlohy pro něco jiného, jsme 

průběžně vyzkoušeli ve třídě 5. A. Školní znalosti 

jsou hodnoceny známkami, víme, kdo má který 

předmět rád, ale čím se zabývá ve volném čase 

a v čem vyniká, ani netušíme.

Tonda Kubík nás překvapil nabídkou, že nás 

seznámí se svým koníčkem, kterému se věnuje 

již několik let. Seznámil nás se základy elek-

trotechniky, s  elektronickými součástkami 

a  jejich funkcí, ukázal nám značky nutné k  ori-

entaci ve schématech a jak vyrobit plošný spoj. 

Dále jsme sledovali, jak vznikají jednoduché 

obvody. Byli jsme seznámeni s principy měření 

elektrických veličin. Tonda nám řekl, že má blíže 

k modelování a programování. Během několika 

minut nám předvedl robota, kterého si sám 

naprogramoval.

Obdivovali jsme Toníkovy znalosti i  zručnost. 

Všichni si chtěli vyzkoušet manipulaci s robotem. 

Tondo, děkujeme ti za ukázkovou hodinu.

Mgr. Eva Kukalová, třídní učitelka 

Ohlédnutí za okresním kolem 
zeměpisné olympiády
Dne 20. února 2019 proběhlo na Gymnáziu Dvůr 

Králové nad Labem okresní kolo zeměpisné 

olympiády. Z  celkového počtu 26 žáků jich ze 

školního kola do tohoto postoupilo šest ve třech 

kategoriích. Okresní kolo bylo rozděleno do  tří 

částí: teoretické, praktické a  práce s  atlasem. 

Každý žák musel předvést své znalosti a doved-

nosti z  daného zeměpisného tématu. Naši 

žáci se v  konkurenci škol trutnovského okresu 

neztratili a někteří z nich byli i poměrně úspěšní.

V  kategorii A  jsme obsadili třetí a  páté místo. 

V kategorii B nám patřilo druhé a třinácté místo. 

V kategorii C jsme se umístili na devatenáctém 

místě.

Díky Báře Dobré a Tomáši Harwotovi jsme měli 

své zastoupení i v krajském kole, které se usku-

tečnilo 20. března 2019 v Hradci Králové.

Všem našim žákům děkujeme za vzornou repre-

zentaci školy v  okresním kole a  našim dvěma 

postupujícím jsme drželi palce a přáli jim úspěch 

i v kole krajském.

Mgr. Vratislav Kacetl
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Úspěch mladých stolních 
tenistů

Žákovskému družstvu oddílu stolního 

tenisu TJ Dvůr Králové nad Labem, z. s., se 

v  právě ukončené sezoně 2018/19 regi-

onálního přeboru starších žáků podařilo 

umístit na  1. místě tabulky a  stalo se tak 

přeborníkem regionu Trutnov.

Družstvo ve složení (na fotu zprava) Adam 

Novotný, Matyáš Moravec, Daniel Vojtíšek, 

Jana Andrlová a  Ondřej Nápravník v  kon-

kurenci dalších pěti týmů regionu pouze 

jednou prohrálo a  jednou remizovalo, 

v  ostatních případech slavilo vítězství. 

Adam Novotný, nejlepší hráč celé soutěže, 

nastoupil ve  23 dvouhrách a  ani jednou 

nenašel přemožitele.

Gratulujeme všem hráčům družstva 

k  dosaženému úspěchu. Patří jim také 

poděkování za  vzornou reprezentaci 

našeho oddílu v trutnovském regionu.

výbor oddílu ST TJ Dvůr Králové nad Labem, z. s.

Spolek Katalpa zahajuje prodej 
věcí z RE-USE centra
Od začátku letošního roku mohou občané 

odevzdávat nepotřebné, ale funkční věci 

do vzniklého RE-USE centra v Rokycanově 

ulici v  bývalém areálu Eurovia. Opravdu 

tak činí, za  což velmi děkujeme, ceníme 

si toho. Dosud jsme několik věcí poskytli 

potřebným pouze na základě e-mailových 

požadavků. Nyní už máme darovaných věcí 

tolik, že můžeme slavnostně otevřít pro-

dejnu, a to v sobotu 27. dubna 2019 od 9:00 

do 12:00 hod. Nabízíme: kuchyňské potřeby 

(skleničky, hrnečky, nádobí...), dekorační 

předměty (vázy, keramika, obrazy...), dětské 

hračky a hry, knihy, časopisy, CD, DVD, ná-

bytek (stolky, skříňky, křesla...), lustry, lam-

pičky, lůžkoviny, ručníky, oblečení, kabelky 

a spoustu dalších věcí.

Otevřeno budeme mít každou poslední 

sobotu v  měsíci vždy od  9:00 do

12:00 hod. a  s  sebou můžete přinést pro 

vás nepotřebné, ale funkční a  čisté věci, 

které chcete do  RE-USE centra odevzdat. 

Dáváme starým věcem nový život, čímž 

šetříme přírodní zdroje. Získané fi nanční 

prostředky budou použity na  provoz 

RE-USE centra. Kontakt: re-use@centrum.cz, 

tel.: 730 85 73 73.

Ing. Dušan Sedláček, předseda spolku Katalpa, z. s.

Pozor na změnu volebních 
místností ve třech okrscích
Upozorňujeme voliče, že pro květnové 

volby do  Evropského parlamentu dojde 

ke  změně volebních místností ve  voleb-

ních okrscích 4 (dříve Emtex, nově Jass), 

7 (SŠIS nábřeží J. Wolkera) a 12 (ZŠ Schul-

zovy sady). Sledujte webové stránky města 

www.mudk.cz a příští NKR.

odbor všeobecné vnitřní správy

Únorové aktivity žáků SŠIS
Již podruhé některé šikovné žákyně Střední 

školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad 

Labem oborů Kosmetické služby a  Kadeřník 

dostaly příležitost aktivně se podílet na přípra-

vách slavnostního VIP večera v Lázních Bělohrad 

v  resortu Strom života. V  loňském roce bylo 

téma „Zimní království“ a  letos „Zlaté květy“. 

V době pololetních prázdnin, 1. února, zde opět 

naše dvě vybrané žákyně účinkovaly jako hos-

tesky. Jejich kostým korespondoval s  daným 

tématem a byly skutečně živou ozdobou plesu. 

Uváděly hosty a  prodávaly losy do  tomboly. 

Další ochotné žákyně je ve stejném stylu učesaly 

a nalíčily a později v zázemí hotelu upravovaly 

vizáž i obsluhujícím ženám a slečnám. 

Další zajímavou akcí pro aktivní žáky zmíněných 

oborů byla 14. února účast na mezinárodní sou-

těži Kalibr cup Lanškroun. Zastoupení jsme měli 

nejenom v disciplínách, jako je účesová tvorba 

a make-up, ale i v nehtové modeláži a body-artu.  

Letošní jednotné zadání bylo Moulin Rouge, 

a jelikož se žákyně dlouho pečlivě připravovaly, 

byly jejich tanečnice kankánu a  další výtvory 

v tomto stylu opravdu obdivuhodné. Těm nejši-

kovnějším z našich účastnic je odměnou postup 

do fi nále soutěže, které se bude konat v březnu 

na výstavišti v pražských Letňanech.

Neméně úspěšnou akcí byla přehlídka účesů 

a  líčení minulého století na  našem reprezen-

tačním plese, který se konal 22. února na téma 

Ledové království. Dobové oděvy, doplňky 

a šperky, které k přehlídce neodmyslitelně patří, 

jsme zajistili z  vlastních zdrojů anebo zapůjčili 

v  královédvorské Půjčovně kostýmů. Žákyně 

obou uvedených oborů pod vedením učite-

lek odborného výcviku poctivě trénovaly, aby 

výsledek byl hoden přehlídkového mola. A  tak 

se účastníci večera mohli alespoň na  chvíli 

vrátit v  čase do  20. století a  zhlédnout průřez 

tehdejšími módními trendy. Každé dvacetileté 

období zmíněného století doprovázely úryvky 

dobových písní a  na  tvářích návštěvníků byla 

vidět spokojenost a pobavení. U mnohých dam 

vyvolávaly jisté modely i nostalgické pousmání. 

Zlatým hřebem večera se staly dvě „Ledové krá-

lovny“, které byly tematicky sladěné s výzdobou 

sálu. Jejich vizáž byla také výsledkem práce 

budoucích kosmetiček a kadeřnic.

Tyto akce byly opět všem zúčastněným dívkám 

krásným zážitkem, velkou motivací a  hlavně 

profesionálním přínosem v jejich oborech.

Bc. Jana Krajčírová

Střední škola informatiky a služeb ve Dvoře Králové n. L.

Využívání informačních technologií (IT) je 

v  současné době naprosto běžnou sou-

částí každodenního života, která stále více 

proniká i do předškolního vzdělávání. 

Také odloučená pracoviště Slunečná 

1 a  2 na  MŠ Elišky Krásnohorské ne-

zůstávají pozadu a  snaží se zpestřit tra-

diční metody výuky pomocí IT prostředků. 

Největší úspěch má u dětí tzv. 3D Box. 

Prakticky se jedná o  interaktivní tabuli, 

která však není umístěna na stěně, nýbrž 

na  plátně na  zemi. Umožňuje tak před-

školním dětem snazší manipulaci. Pomocí 

nahraných výukových programů rozvíjejí 

nejen logické uvažování, základy před-

čtenářské a předmatematické gramotnosti, zra-

kové vnímání, postřeh, paměť apod., ale učí děti 

vzájemně spolupracovat, respektovat nastavená 

pravidla, jako jsou vymezený čas na hru, pořadí 

a střídání. 

Velikým pomocníkem výuky jsou také note-

booky. Využíváme je velmi často při práci 

s  aktuálním týdenním tématem a  při hledání 

informací podle dotazů či požadavků dětí. Díky 

dotykovému a otočnému displeji o 360 stupňů 

je s  nimi snadné manipulovat a  lze je využít 

i  k  různým výukovým programům. Své zastou-

pení mají také při práci s  dětmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami, zejména v  rámci indi-

viduální logopedické péče.

S  dalšími krůčky k  práci programátora dětem 

pomáhá robotická včelka Bee Bot (viz foto). Zná 

pokyny vpřed, vzad, doleva, doprava a  tímto 

způsobem se pohybuje po čtvercové síti podle 

příkazů dětí. Svou variabilitou pomáhá dětem 

procvičovat cokoliv. Záleží jen na nás, učitelkách, 

jak tuto robotickou hračku využijeme ve vzdělá-

vacím procesu. Samy můžeme vymyslet úkoly 

na míru – stačí do čtvercové sítě zakreslit např. 

geometrické tvary, barvy, zvířata aj. a děti je hra-

vou formou procvičují. 

Z  používání IT děti nemají zpravidla žádné 

obavy. Veškerá zařízení, ke  kterým mají pří-

stup, jsou schopny se velmi rychle naučit zapí-

nat, vypínat a ovládat. Vhodně zvolené využití 

IT poskytuje nejen inspiraci pro práci s dětmi, ale 

také obohatí vzdělávací proces.

Mgr. Denisa Chrpová, Bc. Jana Tremerová

MŠ Slunečná 2

Nebojme se informačních technologií v MŠ
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Mezi obyvateli Dvora Králové 
nad Labem najdeme přes 100 
Dobrých andělů
Dobrým andělem se 

stává každý, kdo při-

spívá nadaci Dobrý 

anděl a  prostřed-

nictvím pravidel-

ných fi nančních pří-

spěvků tak pomáhá 

rodinám s  dětmi, 

které zasáhla vážná 

nemoc. Díky těmto darům pak mohou 

jejich rodiče uhradit výdaje spojené s  léč-

bou – například častou dopravu do nemoc-

nice, doplatky léků, speciální stravu, zdra-

votnické pomůcky, rehabilitace a  další 

potřebné terapie. Dobrých andělů najdete 

ve Dvoře Králové nad Labem přes 100. 

„Celkově již dárci pomohli více než 6  218 

rodinám, ze Dvora Králové nad Labem 

pochází 10 z nich. Dárců, Dobrých andělů, 

u  vás najdeme přes 100. Děkujeme všem, 

kteří se rozhodli nezištně pomáhat dru-

hým. Každý den vidíme, že i  malý příspě-

vek pomůže a  dokáže vykouzlit úsměv 

na  tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, 

spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.

Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý 

anděl odevzdává potřebným rodinám 

do  posledního haléře, protože je její pro-

voz hrazen ze soukromých zdrojů Petra 

Sýkory a  dalších fi lantropů. Navíc zís-

kává každý dárce, který se zaregistruje na 

www.dobryandel.cz, i  přístup do  svého 

Andělského účtu, kde vidí konkrétní pří-

běhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně 

nadace každý měsíc přijme 100 nových 

žádostí o  pomoc a  celkem odesílá pří-

spěvky více než 3 400 rodinám.

Markéta Křížová, nadace DOBRÝ ANDĚL

Do sokolského nebe odešel bratr Ing. Luděk Kleander
S velkou bolestí v srdci oznamujeme všem našim 

členům i příznivcům, že začátkem března opus-

til naše sokolské řady jeden z nejstarších členů 

naší jednoty, praporečník, bratr Luděk Kleander.

Bratr Kleander se narodil v  roce 1924 ve Dvoře 

Králové n. L. Jeho rodiče byli sokolové, otec byl 

činovníkem Sokola, a tak malý Luděk i jeho sestra 

Květa byli od dětství také v Sokole. Tatínek chtěl 

mít z Luďka pořádného chlapa, a tak ho posílal 

do  sokolského tábora na  Zlatém potoce, kde 

tehdy vedl tábor řídící učitel Karel Ježek z Doub-

ravice, později popravený za  účast v  odboji. 

Na  atmosféru tábora, vpravdě bratrskou, vzpo-

mínal Luděk do  konce života. Ve  vzpomínkách 

se vracel do  Orlických hor, kde s  ostatními 

táborníky zdolával túry, koupal se v ledové vodě 

průzračného Zlatého potoka. Zažíval krásná 

dobrodružství i neobyčejné situace. Po více než 

osmdesáti letech vzpomínal na  to, jak se mu 

při hře gorodky stal úraz, při kterém mu klacek 

mrštěný po gorodcích rozbil lebku. Jak byl hos-

pitalizován v nemocnici a jeho strýc, zdravotník 

tábora MUDr. Kratochvíl, oznámil nic netušícímu 

otci, že si Luděk přeje být na  táboře i  s  dalším 

turnusem. Zatím se léčil v hradecké nemocnici, 

kam za ním Karel Ježek dojížděl na motocyklu. 

Když Luděk povyrostl, přišla druhá světová válka 

a  Sokol byl zakázán. Luděk studoval střední 

školu mimo Dvůr Králové nad Labem a věnoval 

se úspěšně modernímu pětiboji. Po  válce mu 

tatínek pořídil sokolský kroj. Těšili se, že celá 

republika i  Sokol budou vzkvétat. Opak byl 

pravdou. Luděk sice vystudoval vysokou školu 

a  dosáhl titulu inženýra, ale nad republikou 

i  Kleanderovými se stahovala mračna. Nesta-

čilo, že přišli po  únoru 1948 o  majetek, Luděk 

nemohl sehnat v Čechách zaměstnání. Nakonec 

dostal místo na Slovensku, kde se také oženil.

V  roce 1968 se účastnil obnovy Sokola. Ten-

krát to ještě nevyšlo. Dočkal se až v  roce 1989. 

On i  jeho sestra Květa Rousková se zapo-

jili do  obnovy Sokola. Luděk v  Praze a  Květa 

v Děčíně. V roce 1992, když se konala Sokolská 

pouť do Děčína, vítala královédvorské účastníky 

právě jejich rodačka Květa. Luděk se aktivně 

zapojil do vzdělavatelského sboru ČOS, později 

se vrátil do svého rodného města. Stal se prapo-

rečníkem. Na  XIV. sletu v  roce 2000 nesl v  čele 

průvodu královédvorský prapor. V dalších letech 

se účastnil v kroji různých akcí. Vernisáže výstavy 

o  legionářích, zahájení výstavy k  145. výročí 

vzniku Sokola ve  Dvoře Králové, pietních akcí 

připomínajících popravené a  padlé sokoly za

2. světové války, regionálních sletových vystou-

pení a také XV. všesokolského sletu, kde se jako 

osmaosmdesátiletý účastnil průvodu, nesl pra-

por na  zahájení sletového programu i  na  pře-

hlídce sokolských sportovců Sokol Gala. 

V posledních letech se zúčastnil Památného dne 

Sokola i  župního sletu, který se konal v  našem 

městě. Těšilo ho pobývat mezi sokoly, rád si 

povídal především s  mládeží. Své vzpomínky 

také pečlivě zaznamenával. Je obrovská škoda, 

že shořely při požáru!

Poslední „Nazdar!“ bratru Kleanderovi, aktiv-

nímu sportovci, lyžaři, cyklistovi a  především 

sokolu tělem i duší jsme dali v pátek 8. března 

2019. Naši hoši drželi na  pohřbu, podle přání 

zemřelého, čestnou stráž v sokolských krojích. 

Bratře Luďku, jsme rádi, že jsi byl jedním z nás 

a nikdy na Tebe nezapomeneme!

Mgr. Pavlína Špatenková

vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

„To, že jsme v  našich dvorských 

závodech Juty vybrali o něco více 

než v  loňské vánoční sbírce, mě 

pohladilo na  duši. Děkuji všem 

zaměstnancům. Uvědomit si, že 

nemáme každý stejnou startovací 

čáru, nemoc a  stáří, to všechno 

může náhle změnit život každého 

z nás.“ To byla slova ředitele Jiřího 

Hlavatého při slavnostním předání 

šeku na  160.000 Kč zástupcům 

charitativních organizací ve Dvoře 

Králové nad Labem, k němuž došlo 

25. února 2019 v prostorách společnosti Juta.

Obdivujeme solidaritu a  prospěšnou nezis-

kovou činnost Farní charity, Diakonie, Arniky 

a  Misericordie. Je důležitou lidskou podporou 

a  nadějí na  slušný život těm, kterým hvězdy 

v životě nepřály.

Hana Sedláčková

Juta, a. s.

Juta má radost ze smysluplné sbírky

Netradiční únor zažily děti 

z  mateřské školy, pro které peda-

gogický sbor připravil měsíční pro-

jekt na téma vesmír. 

Děti se blíže seznámily se Slu-

neční soustavou, měly možnost 

procestovat smyšlené planety, 

prošly výcvikem pro kosmonauty 

a  mnoho dalších aktivit. Dívat se 

na  noční oblohu a  prozkoumat 

všechny planety se stalo reálné 

díky mobilnímu planetáriu, které 

mateřskou školu navštívilo. Pro-

jekt byl zakončen tematickým 

karnevalem, který se nesl také 

v tomto vesmírném duchu. 

Tímto bychom rády předaly pochvalu rodičům, 

kteří se nezalekli nevšedního tématu a připravili 

pro své děti kreativní a obdivuhodné masky. Jak 

jsme si projekt užili, se můžete podívat na webo-

vých stránkách ms.juta.cz v sekci Fotogalerie.

Bc. Kateřina Hlaváčková

učitelka MŠ Juta

Mateřská škola Juta ve vesmíru
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Stomatologická pohotovost
duben 2019
6. a 7. 4.: Stom-Gyn, s. r. o. – MUDr. Hana 

Šujáková, Rooseveltova 474, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 499 621 423.

13. a 14. 4.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

19. a  20. 4.: MUDr.  Jiří Záplata, zub. 

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

499 392 811;

21. a  22. 4.: MUDr.  Gustav Hrabý, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

27. a  28. 4.: MUDr.  Věra Hrabyová, Füg-

nerova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel: 

499 320 795; 

1.  5.: DentMode, s. r. o., Poděbradova 1959, 

Dvůr Králové nad Labem, tel.: 491 616 464.

Otevřeno: SO, NE, svátek: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Zuška v novém
Po  několika letech činnosti nastal čas dát 

vnitřním prostorám budovy ZUŠky novou 

barevnost a zapřemýšlet nad novou výzdo-

bou. Dlouhá chodba v  přízemí, která již 

v  minulosti byla velice jednoduše vyzdo-

bena plastikami žáků, bude nahrazena 

velkoprostorovou malbou výtvarného 

oboru. Rádi bychom v  prostorách usku-

tečnily sérii maleb, které vzniknou nejprve 

na základě vítězného návrhu, který si žáci 

sami vytvoří. Pokud se vše zdaří, dostane 

chodba svěží a veselejší barevnost, kterou 

doplní i  drátěné plastiky. Ostatní chodby 

budou postupně dostávat také nový kabát 

a obohatí je série žákovských prací. Vše se 

bude vytvářet postupně a  doplňovat tím 

nejlepším. Tak snad se bude ve fi nále líbit. 

Jiří Holan 

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Novinky z Klubu důchodců
V  zimním období došlo na  znovuoživení 

společných zážitků z  minulého roku pro-

střednictvím videí i  fotek a  vzpomínáním 

účastníků. Proběhla také zajímavá prezen-

tace projektu „Seniorská obálka“ od  paní 

Frölichové z Ministerstva práce a sociálních 

věcí, která měla pozitivní ohlas. 

Únorovou výroční členskou schůzi obo-

hatili žáci ZŠ Schulzovy sady kulturním 

vystoupením, které se všem moc líbilo. 

Účinkujícím ještě jednou děkujeme.

Na nejoblíbenější akci v předjaří, kterou je 

tradiční oslava MDŽ „U Antonína“ v Lipnici, 

jsme se všichni těšili. Opět jsme se dobře 

pobavili, zatancovali si při živé hudbě 

a pochutnali na výborné večeři. Odcházeli 

jsme spokojeni a tak nějak omládlí.

Soňa Vachková, Klub důchodců v Sadové, z. s.

Skautské středisko hlásí
V sobotu 23. února pořádalo skautské středisko 

Zvičina pro skauty, skautky, vlčata i  světlušky 

tradiční závody v Kimově hře, Setonově hře, šif-

rování a morseovce. 

Po slavnostním zahájení byli soutěžící rozděleni 

do tří kategorii podle věku. Pro nejmladší, před-

školáky a  prvňáky byly připraveny jednoduché 

logické a  šifrovací úlohy pod názvem Putování 

s detektivem. Pro světlušky a vlčata byla připra-

vena Kimova hra, Setonova hra a šifrování. 

Úkolem soutěžících v  Kimově hře je rozmís-

tit co nejpřesněji 10 terčíků do  čtvercové sítě 

5x5 podle předem připraveného vzoru, který je 

odhalen po několik sekund. Vítězem je ten, kdo 

umístí přesně do sítě nejvíce terčíků. V Setonově 

hře je soutěžícím v  časovém limitu ukázáno 

24 předmětů. Zvítězí, kdo si zapamatuje nejvíce 

předmětů. 

Druhou částí závodů je šifrování, kdy sou-

těžící daný text zašifrují a  rozšifrují pomocí 

jednoduchých šifrovacích metod. Pro skautky 

a  skauty byla navíc připravena Morseova abe-

ceda: příjem písmen a číslic vysílaného pomocí 

píšťalky a přepis textu do morseovky. Vítězem je 

ten, kdo přijme a přepíše správně nejvíce znaků 

za nejkratší čas.

A  zde jsou výsledky – Putování s  detektivem 

pro benjamínky (před-

školáci a  prvňáci): 

1. A. Kučera, 2. G. Sla-

ninová, 3. K. Štěpová. 

Šifrování, světlušky 

a vlčata: 1. M. Nedvědová, 

2. Š. Peteráč, 3. E. Jiráková. 

Setonova a  Kimova hra, světlušky a  vlčata: 

1. Š. Peteráč, 2. D. Broum, 3. T. Ježek. Skautky 

a  skauti: 1. K. Ježková, 2. N. Tauchmanová, 

3. A. Bělohoubková. Morseova abeceda, 

skautky a  skauti: 1. V. Karel, 2. A. Bělohoub-

ková, 3. K. Ježková. 

Ing. Martin Stránský

Z královédvorského psího útulku
Není pravdou, že po Vánocích v útulku přibývá 

nechtěných čtyřnohých dárků, ale je jisté, že 

s  jarem přibývá psů, kteří pobývání na zahradě 

u  svého domu dočasně vymění za  útěk pohá-

něný hormony. Aby nebyl útěkář po odchycení 

umístěn v útulku, doporučujeme mít psa nejen 

čipovaného a  zavedeného v  evidenci města 

Dvůr Králové nad Labem, ale také opatřeného 

obojkem s  tel. číslem. Nálezce nebo městská 

policie tak může ihned kontaktovat majitele.

Pokud i vás jaro táhne ven, přijďte s sebou vzít 

na  procházku i  psa z  útulku. Návštěvní doba 

pro veřejnost je každé úterý a čtvrtek od 16:00 

do  18:00 hod., každou neděli od  9:30 do

11:30 hod. a  v  dubnu také  v  sobotu 6. a  27. 

od  9:30 do  11:30 hod. Školní a  jiné kolektivy 

mohou po předchozí telefonické domluvě přijít 

vyvenčit psy i v jiné dny a časy, stejně tak vážní 

zájemci o  adopci a  majitelé zaběhnutých psů 

umístěných v útulku.

Aron – asi pětiletý 

dlouhosrstý fešák. 

Ke  svým lidem je 

kontaktní a  milý, 

k  neznámým si hledá 

cestu pomaleji. Faj-

nový parťák by byl 

na zahradě.

Majk – asi šesti-

letý pohodový, milý 

kříženec. Ke  známým 

lidem je přátelský, 

miluje procházky 

a rád je s člověkem.

Bad – asi desetiletý 

aktivní bezva pes 

milující hrabání myši-

ček na  louce a drbání 

na bříšku.

Jack – asi šestiletý 

kříženec plemene JRT. 

Společníkem by mohl 

být zkušeným pejska-

řům, kteří mu mohou 

poskytnout zázemí 

spíše na zahradě než v bytě.

Čenda – ještě ani ne 

roční torpédo, milov-

ník lidí a pohybu. 

Moc milý a přítulný 

kříženec k lidem

i k jiným psům.

Daniela Hoblová, Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

www.utulek-dknl.estranky.cz, tel.: 604 643 338


