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Sloupek starosty
V  letošním roce si 

připomínáme 70 let 

od založení Základní 

umělecké školy 

R. A. Dvorského, 

která patří k příspěv-

kovým organizacím 

města Dvůr Králové 

nad Labem. 

Dlouhých sedm desetiletí škola vychovává 

umělce v  různých oborech – hudebním, 

výtvarném, tanečním nebo literárně-dra-

matickém. Za  tu dobu prošlo místním 

pedagogům rukama několik generací žáků. 

Myslím, že v rodině každého z nás se najde 

někdo, kdo tuto školu v minulosti navště-

voval nebo jehož děti do ní dnes docházejí, 

stejně jako je tomu v mém případě. 

Škola vznikla v  únoru 1949 pod názvem 

Městský hudební ústav, poté se jmeno-

vala Lidová škola umění a  v  současnosti 

nese jméno významného královédvor-

ského rodáka, čestného občana města 

a  vynikajícího hudebníka Rudolfa Anto-

nína Dvorského. Významným milníkem 

pro další rozvoj ZUŠ bylo v roce 2012 pře-

stěhování sídla školy z  prostor v  tehdejší 

ZŠ R. A. Dvorského do  zrekonstruované 

budovy bývalé „Reginy“ na  náměstí 

T. G. Masaryka. Na  této historické změně 

měla velkou zásluhu i  tehdejší ředitelka 

Ivana Černá. Od  srpna 2018 je její ředitel-

kou Vladimíra Matušková.

Přeji Základní umělecké škole R. A. Dvor-

ského Dvůr Králové nad Labem, aby se 

jí i  nadále dařilo a  aby byla stále tím mís-

tem, kde se nejen děti učí lásce k  hudbě, 

výtvarnému umění, tanci a  pohybu nebo 

divadlu. Místem, kam se budou rádi vracet 

i  jako absolventi, aby se podívali na to, co 

se naučili jejich nástupci. A já pevně věřím, 

že nejméně dalších sedmdesát let má krá-

lovédvorská ZUŠ ještě před sebou. 

Všechno nejlepší.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Článek, který se věnuje výročí ZUŠ 

R. A. Dvorského, najdete na www.mudk.cz.

Upozornění
Během státních svátků 1. a  8. května se 

na náměstí T. G. Masaryka nebudou konat 

pravidelné středeční trhy.

(mik)

facebook.com/
mestodknl

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem absolvovali od 9. do 11. dubna speciální takticko-preventivní cvičení 

s názvem ŠKOLA 2019, které bylo zaměřeno na zvýšení bezpečnosti dětí v základních školách, a to pomocí zvažovaného 

projektu tzv. nouzových tlačítek napojených na městskou policii. Pod vedením profesionálního instruktora Pavla Černého 

strážníci nacvičovali v  rámci profesní přípravy v prostorách ZŠ 5. května postupy a pravidla chování při krizové situaci 

spojené s ochranou života, evakuací osob a poskytnutím neodkladné první pomoci. Součástí cvičení byl také simulovaný 

útok nebezpečného člověka, který vnikl do školy a střelnou zbraní ohrožoval děti a učitele. Článek, fotogalerii a videore-

portáž najdete na www.mudk.cz.                                                                                                                                                        Foto: Jan Skalický 

Město má pravomocné rozsudky ve sporech 
o výši úhrad za čištění odpadních vod

Strážníci nacvičovali ochranu dětí ve škole

Město Dvůr Králové nad Labem na začátku dubna 

obdrželo písemné vyhotovení pravomocných 

rozsudků Krajského soudu Hradec Králové, jež 

se týkaly sporů se společností Evorado Import, 

a. s., o výši plateb za čištění odpadních vod v letech 

2005–2013.  

Krajský soud rozhodl, že za  roky 2005–2006 

společnost Evorado Import, a. s., vrátí městu 

Dvůr Králové nad Labem cca 9,61 mil. Kč, které 

jsou v  souhrnu přeplatkem provedených pla-

teb za  čištění odpadních vod. Naopak za  roky 

2007–2013 město v souhrnu doplatí společnosti 

za čištění odpadních vod cca 17,3 mil. Kč. 

V  tuto chvíli město Dvůr Králové nad Labem 

uhradilo necelých 490 tisíc Kč za  náklady 

na zpracování znaleckých posudků. Tyto náklady 

nesou oba účastníci sporů rovným dílem. Lhůta 

na  splnění vzájemných platebních povinností 

obou stran je stanovena jeden měsíc od právní 

moci rozsudku a město řádně své závazky splní. 

V případě, že by město soudem uloženou povin-

nost nesplnilo, vystavilo by se riziku uvalení exe-

kuce na  svůj majetek, což by s  sebou přineslo 

řadu negativních důsledků. 

Město Dvůr Králové nad Labem ve většině uply-

nulých let hospodařilo s  přebytkem. Příslušná 

část těchto fi nančních prostředků bude využita 

právě na  uhrazení závazků z  výše uvedených 

soudních sporů. 

Miroslava Kameníková
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Pozor na uzavření registru 
řidičů a řidičských průkazů
Upozorňujeme občany, že v  úterý 

14. května 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

Rekonstrukce chodníku 
v Dukelské ulici
Pracovníci královédvorské stavební fi rmy 

Pavel Bořek začali rekonstruovat chodník 

v Dukelské ulici. Jedná se o úsek po pravé 

straně při výjezdu z  města od  křižovatky 

s  ulicí Sládkova po  most přes Hartský 

potok, jeho délka je zhruba 160 metrů. 

„Dojde k  výměně konstrukčních vrstev 

chodníku, povrch bude nově vydlážděn 

zámkovou dlažbou, chybět nebudou ani 

prvky pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a  orientace,“ podotýká Ctirad 

Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic 

a správy majetku na Městském úřadě Dvůr 

Králové nad Labem. Rekonstrukce potrvá 

zhruba do poloviny června.

V Dukelské ulici budou uloženy také chrá-

ničky pro městskou metropolitní síť.  

V úseku stavebních prací dojde vzhledem 

k možnému pohybu pracovníků a staveb-

ních strojů k zúžení jízdního pruhu přiléha-

jícího k rekonstruovanému chodníku a na 

stavební práce v Dukelské ulici budou upo-

zorňovat dopravní značky. Další dopravní 

omezení však nejsou zatím plánována.

Stavební práce přijdou na  necelých 

1,2 mil. Kč včetně DPH. Město Dvůr Krá-

lové nad Labem však na realizaci projektu 

získalo prostřednictví MAS Královédvor-

sko dotaci z  Integrovaného regionálního 

operačního programu ve  výši 1,9 mil. Kč. 

Kromě části chodníku v  Dukelské ulici 

bude za  získané fi nanční prostředky letos 

rekonstruována také dosud neopravená 

část chodníku v Preslově ulici.

(mik)

Nájemné za pronajaté městské 
pozemky je třeba zaplatit 
do 30. června
Město Dvůr Králové nad Labem oznamuje

občanům, že v roce 2019 nebudou nájem-

cům rozesílány složenky na úhradu nájem-

ného za  pronajaté pozemky ve  vlastnictví 

města. Dovolujeme si tedy připomenout 

všem nájemcům, kteří tak doposud ne-

učinili, povinnost uhradit do  30. června 

2019 nájemné za  pronajaté pozemky. 

Platbu lze poukázat na účet pronajímatele 

č. 187580614/0300, vedený u  pobočky 

ČSOB Dvůr Králové nad Labem, nebo 

uhradit v hotovosti v pokladně městského 

úřadu pod přiděleným variabilním symbo-

lem uvedeným v nájemní smlouvě.

V  případě nejasností nás kontaktujte na 

tel.: 499 318 148 (Lenka Vacková), e-mailu: 

vackova.lenka@mudk.cz nebo osobně na 

odboru ekonomiky a majetku, náměstí 

T. G. Masaryka čp. 35 v budově bývalého 

STROJTEXU v 1. patře vpravo.

Lenka Vacková

odbor ekonomiky a majetku města (OEMM)

Jižní průčelí Hankova domu směrem 
ke gymnáziu bude mít novou fasádu

Od loňského roku město Dvůr Králové nad Labem 

pronajímá zájemcům z  řad podnikatelů a  orga-

nizací svou metropolitní síť. Ti tak mohou využít 

např. vysokorychlostní internetovou konektivitu 

nebo datové propojení zájmových bodů.

„Máme uzavřeno několik smluv a  další zájemci 

postupně přibývají, což nás těší,“ říká místosta-

rosta města Jan Helbich. 

Případní zájemci se mohou na  ceník a  vše-

obecné podmínky, které jsou nedílnou součástí 

vzorové smlouvy, podívat na  stránkách města 

www.mudk.cz/man. Cena za pronájem se odvíjí 

od délky využívané optické trasy a počtu prona-

jatých vláken.

Také letos město Dvůr Králové nad Labem při-

pravuje rozšíření metropolitní sítě. „Chtěli by-

chom realizovat dopojení připravených úseků 

v Lipnici, chráničky budou položeny také v části 

ulic Dukelská a Raisova. Zároveň chystáme napo-

jení dalších čtyř významných budov ve  městě. 

V následující etapě by měla být metropolitní síť 

rozšířena do Žirče nebo do areálu Tyršova kou-

paliště,“ podotýká Jan Helbich. 

Město Dvůr Králové nad Labem začalo metropo-

litní síť, tedy systém zemních kabelů umožňující 

pevné připojení bodů a  zajišťující vysokorych-

lostní přenos dat, budovat před lety s cílem pro-

pojit všechny městské organizace. V  současné 

době je připojeno více než 35 budov, kromě 

městského úřadu jsou mezi nimi budovy mateř-

ských, základních i středních škol, hlavní budova 

technických služeb města, MěVaK, Lesy města, 

městská policie i  Policie ČR, hasičská stanice 

ve Dvoře Králové nad Labem a řada dalších.

„Organizace využívají jak vysokorychlostní 

internetovou konektivitu, tak zálohování dat 

do městského technologického centra nebo sdí-

lené služby IP telefonní ústředny,“ uvádí vedoucí 

odboru informatiky Ondřej Samek a  dodává: 

„Prostřednictvím metropolitní sítě je provo-

zován také kamerový systém královédvorské 

městské policie.“ 

Miroslava Kameníková

O metropolitní síť je zájem, město ji 
pronajímá podnikatelům i organizacím

V  letošním roce pokračuje další etapa rekon-

strukce Hankova domu. Pracovníci společnosti 

Řemeslné stavby, s. r. o., obnoví fasádu na  jižním 

průčelí. Stavební práce, které potrvají do  konce 

letošního října, přijdou na 6,4 mil. Kč včetně DPH. 

Město Dvůr Králové nad Labem by mohlo na sta-

vební práce od Ministerstva kultury dotaci ve výši 

1,6 mil. Kč.

„Nejprve budou z  jižní fasády odstraněny 

svrchní neprodyšný akrylátový nátěr a  cemen-

tová omítka a  dojde k  podrobnému restaurá-

torskému průzkumu. Následně budou původní 

omítky a štuková výzdoba restaurovány. Novo-

dobé výplně otvorů krajních dílů jižního průčelí 

a  západního dílu budou nahrazeny replikami 

původních truhlářských prvků, nové budou také 

klempířské prvky fasády a dojde k restaurování 

kamenných podokenních parapetů. Součástí 

rekonstrukce bude i  dodatečná izolace zdiva 

a obnova kamenného soklu budovy,“ uvedl Cti-

rad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic 

a správy majetku.

„Návštěvníci se nemusejí obávat, na provoz Han-

kova domu by rekonstrukce neměla mít vliv,“ 

uvedla ředitelka městského kulturního zařízení 

Zuzana Čermáková a  dodala: „Jsem ráda, že se 

obnova historické budovy chýlí ke konci a Han-

kův dům bude opět po zásluze patřit k ozdobám 

města.“

Miroslava Kameníková

Celý článek o  rekonstrukci Hankova domu 

najdete na stránkách www.mudk.cz.

Také v  letošním roce město Dvůr Králové nad 

Labem v  rámci dotačního programu podpoří 

veřejně prospěšné aktivity, v  rozpočtu má na  to 

vyčleněno 500 tisíc Kč.

Během prvního kola, které se konalo na  pře-

lomu února a  března, žadatelé podali celkem 

34 žádostí do  čtyř oblastí podpory: 8 žádostí 

na  podporu činnosti spolků (jedna vyřazena), 

18 žádostí na podporu kulturních akcí na území 

města, 3 žádosti na  podporu neformálního 

vzdělávání a  5 žádostí na  podporu kulturních 

akcí mimo Dvůr Králové nad Labem.

Výše dotace pro jednotlivé projekty byla 

stanovena minimálně 3 tisíce, maximálně 50 tisíc 

Kč s tím, že maximální podíl dotace na celkových 

nákladech může činit 75 %. Rozdělení dotačních 

prostředků schválili radní města na  své schůzi 

3. dubna 2019.

Dotační program na podporu veřejně prospěš-

ných aktivit ještě není uzavřen, druhé kolo pro 

podávání žádostí je stanoveno na období od

20. do 31. května 2019.

Všechny informace včetně příjemců dotací 

najdete na  stránkách města www.mudk.cz 

v  sekci Rozvoj/Granty a  dotace/Dotace z  roz-

počtu města a Výsledky dotačních titulů města.

Miroslava Kameníková

Radní schválili rozdělení dotací na veřejně 
prospěšné aktivity, blíží se 2. kolo žádostí



4/2019 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

3www.mudk.cz

K zápisům do prvních tříd přišlo 
193 dětí
Na  začátku dubna se na  základních ško-

lách, které zřizuje město Dvůr Králové 

nad Labem, konaly zápisy dětí do prvních 

tříd na  školní rok 2019/2020. K  zápisům 

se během dvou dní dostavilo s  rodiči cel-

kem 193 dětí, pro 24 z nich požádali rodiče 

o odklad povinné školní docházky.

K  zápisu do  ZŠ Schulzovy sady přišlo 

75 dětí (12 žádostí o odklad). Škola otevře 

v příštím školním roce tři třídy prvňáčků.

Dvě první třídy budou mít na  podzim na

ZŠ Strž. K  zápisu se dostavilo 47 dětí, 

o odklad požádali rodiče 7 z nich.

ZŠ 5. května přivítala u  zápisu 36 dětí, 

odklad povinné školní docházky budou 

mít 4. Škola na podzim otevře jednu první 

třídu.

Na  ZŠ Podharť přišlo k  zápisu 35 dětí, 

o odklad povinné docházky má požádáno 

pouze jedno. V nadcházejícím školním roce 

škola otevře jednu první třídu.

Jen pro srovnání, v  roce 2018 se k  zápisu 

do 1. tříd základních škol zřízených městem 

Dvůr Králové nad Labem dostavilo 199 dětí 

(31 žádostí o  odklad povinné školní 

docházky), v  roce 2017 to bylo 191 dětí 

(37 žádostí o  odklad povinné školní 

docházky).

(mik)

Vydařená oslava dne učitelů

Město Dvůr Králové nad Labem ve  spolu-

práci se Střední školou informatiky a služeb 

Dvůr Králové nad Labem uspořádalo 

27. března oslavu Dne učitelů. Na  vyda-

řené akci, která se konala v  aule SŠIS, se 

sešlo více než 200 zástupců všech králo-

védvorských škol – středních, základních 

a  mateřských včetně pedagogických pra-

covníků volného času. O doprovodný pro-

gram se postarali žáci ZUŠ R. A. Dvorského 

a DDM Jednička.

(mik), foto: Jan Skalický

Rozhlasový seriál na téma 
Demence – pandemie třetího 
tisíciletí
Country radio připravilo seriál příspěvků 

nazvaný Demence – pandemie třetího tisí-

ciletí. Každý čtvrtek do 18. července uvede 

nový díl, připraveno jich je celkem patnáct. 

Jedním z  odborníků, kteří seriál natáčeli, 

byla také ředitelka Pečovatelské služby 

Města Dvůr Králové nad Labem Marcela 

Hauke, která během tří dílů připravených 

na  2., 9. a  16. května přiblíží formy péče 

o  nemocné s  demencí. Jednotlivé vstupy 

budou v rádiu vysílány vždy mezi 18. a 19. 

hodinou, chybět nebudou ani reprízy.

(mik)

ZVEME DĚTI A JEJICH RODIČE NA

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
• v úterý 14. května 2019 od 10:00 do 14:00 hod.

• ve středu 15. května 2019 od 12:00 do 14:00 hod.

 
S sebou:  rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

Zápisy se uskuteční na pracovištích mateřských škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem:

MŠ Elišky Krásnohorské 2428, MŠ Slunečná 2792, MŠ Verdek 72, MŠ Drtinova 1444.

Více informací na www.mudk.cz.

UPOZORNĚNÍ: Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou

nejméně 5. roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti zapsat do MŠ.

Turistický portál Dvora Králové nad Labem 
získal ocenění v celostátní soutěži Zlatý erb
Město Dvůr Králové nad Labem uspělo se svým 

turistickým portálem www.dvurkralove.cz v  celo-

státním kole Zlatého erbu 2019, soutěže o nejlepší 

webové stránky a elektronické služby měst a obcí. 

V  rámci vyhlašování Ceny ministryně pro místní 

rozvoj za  nejlepší turistickou prezentaci převzaly 

místostarostka Alexandra Jiřičková a  tisková 

mluvčí Miroslava Kameníková plaketu za 2. místo 

v kategorii měst a obcí. 

Slavnostní vyhlášení výsledků 21. ročníku sou-

těže se konalo v pondělí 1. dubna na konferenci 

ISSS v  Hradci Králové. „Ceny si velmi vážíme. 

Turistický portál je v provozu čtyři roky a stále jej 

vylepšujeme. Průběžně aktualizujeme dostupné 

služby a  doplňujeme tipy na  výlety i  v  návaz-

nosti na  turistické průvodce, které město Dvůr 

Králové nad Labem vydává,“ uvedla místosta-

rostka Alexandra Jiřičková a  dodala: „I  nadále 

intenzivně pracujeme na  rozvoji turismu nejen 

ve městě, protože Dvůr Králové nad Labem má 

návštěvníkům co nabídnout, ale také v  okolí. 

Spolupracujeme proto s  aktéry cestovního 

ruchu z  regionu, například s  destinační spo-

lečností Podkrkonoší, společností Revitalizace 

Kuks, Safari Parkem Dvůr Králové a dalšími.“

Turistický portál www.dvurkralove.cz byl spuš-

těn v  červenci 2015. Obsahuje jak informace 

o  zajímavostech ve  Dvoře Králové nad Labem 

a  regionu, tak nabídku tipů na  výlety, která je 

rozdělená také podle cílových skupin, takže si 

návštěvníci mohou vybrat, jak svůj volný čas 

nebo dovolenou ve  městě stráví. Nechybí ani 

seznam ubytovacích a  restauračních zařízení, 

informace o dopravě, kalendář akcí, fotogalerie 

a aktuality z městského informačního centra. 

Miroslava Kameníková

Tísňová péče je možná doma i v terénu
Od loňského října je občanům města Dvůr 

Králové nad Labem a okolí dostupná terénní 

sociální služba „Tísňová péče“, kterou posky-

tuje organizace Život Hradec Králové, 

o. p. s. Služba zajišťuje nepřetržitou distanční 

hlasovou a elektronickou komunikaci s občany 

ohroženými na zdraví nebo životě. Cílem je zajis-

tit nebo zprostředkovat neodkladnou pomoc 

všem, kteří se ocitli v tísni, ve které si nedokáží 

sami poradit, a potřebují pomoc druhé osoby. 

Služba je určena občanům se zdravotním 

postižením ve věku 27–64 let a seniorům od 

65 let. Péče může být poskytována v domácím 

prostředí uživatele (domácí tísňová péče), nebo 

i mimo jeho obydlí (terénní tísňová péče). 

Během domácí tísňové péče uživatel nosí stále 

při sobě tísňové tlačítko, které mu po stisknutí 

zprostředkuje hlasový kontakt s operátorem 

dispečinku. Tomu uživatel jednoduše sdělí, do 

jaké tísně se dostal, a operátor poté podle jeho 

potřeby zorganizuje pomoc, tedy přivolá pří-

buzné, sousedy, pohotovostního pracovníka 

– řidiče Života Hradec Králové, popřípadě zdra-

votníky, hasiče či policii.

Terénní tísňová péče je určena aktivnějším 

uživatelům, kteří dokáží ovládat tísňový telefon 

nebo GPS zařízení. Službu pak mohou využívat 

kdekoliv (venku, ale i v budovách), kde je dosta-

tečné pokrytí signálu sítě mobilního operátora. 

Tísňová služba dokáže zajistit či zprostředkovat 

pomoc skrze své vlastní „pohotovostní pracov-

níky – řidiče Života Hradec Králové“ 24 hodin 

denně. Ti se na výzvu operátora co nejrychleji 

dostaví do bytu uživatele (max. do 40 minut), 

kde mu pomáhají po pádu vstát, poskytují 

mu laickou první pomoc či zprostředkovávají 

pomoc přes složky IZS.

Služba je zpoplatněna a je poskytována na 

základě smlouvy, které předchází sociální šet-

ření v domácnosti zájemce. V případě zájmu 

o službu kontaktujte vedoucí tísňové péče, tel.: 

495 514 346/733 735 734 nebo sociální pracov-

nici, tel.: 733 387 859. Další informace najdete na 

www.zivothk.cz.

Bc. Renata Šarounová, vedoucí projektu Tísňová péče

Celý článek najdete na www.mudk.cz v sekci 

Radnice/Zprávy z odborů/ŠKS – sociální věci 

a komunitní plánování.
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – březen 2019

Druh zásahu březen 2019 

BESIP přestupky  126

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 19

Veřejný pořádek (přestupek) 1

OZV o volném pohybu psů 5

Občanské soužití (přestupek) 4

Majetek (přestupek) 9

Ztráty a nálezy 2

Doručení písemnosti (šetření) 3

Odchyt zvířete (opatření) 5

Trestný čin 3

Celkem přestupků:  185

Pokuty v blokovém řízení:  52

Na místě nezaplacených bl. pokut: 7

Domluva 65

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Blíží se příjem žádostí 
na kotlíkové dotace
Královéhradecký kraj zveřejnil šestou 

výzvu kotlíkových dotací. Na  výměnu ne-

ekologických kotlů poputuje v tomto kole 

okolo 5 mil. Kč. Podmínkou pro podání 

žádosti bude úspěšná registrace při při-

dělení pořadového čísla a  doložení veš-

kerých dokladů a  povinných příloh již při 

podání žádosti. Dotaci získá žadatel, který 

má vyměněný neekologický kotel a  má 

v  pořádku všechny náležitosti ve  výzvě 

k 15. květnu 2019. V tomto kole se dostane 

zhruba na stovku žadatelů. 

Podrobné informace a požadavky najdete 

na  stránkách Královéhradeckého kraje 

www.kr-kralovehradecky.cz. Registrace 

do  pořadníku se uskuteční 15. května 

od 10:00 hod. prostřednictvím dotačního 

portálu Královéhradeckého kraje. Další 

výzvu pro příjem žádostí na  kotlíkové 

dotace kraj plánuje vypsat ve třetím čtvrt-

letí letošního roku. Mezi žadatele by se 

mohlo rozdělit okolo 150 mil. Kč.

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Policie ČR hledá nové kolegy
Policie České republiky na Trutnovsku 

hledá do svého týmu nové kolegy. Úko-

lem příslušníka Policie ČR je především 

chránit bezpečnost a pořádek ve společ-

nosti, prosazovat zákonnost, chránit práva

a svobody osob, preventivně působit proti 

trestné činnosti a potírat ji.

Hlavní podmínkou pro přijetí je úspěšné 

absolvování přijímacího řízení, které 

předpokládá zdravotní, fyzickou a osobní 

způsobilost. Dalšími podmínkami jsou 

rovněž trestní bezúhonnost a české 

občanství. Po 3 letech služby a úspěšném 

složení služební zkoušky je policistovi pro-

dloužena délka pracovního poměru na ne-

určito. Více informací: Územní odbor Trut-

nov, Roty Nazdar 497, 541 01 Trutnov, tel.:

974 539 401, 974 539 207, 725 885 985, 

e-mail: krph.tu.tisk@pcr.cz, e-mail nábor: 

krph.nábor@pcr.cz. Informace k náboru 

naleznete také na www.policie.cz/clanek/

byt-policistou-je-vyzvou-i-sanci.aspx.

Zdroj: Policie ČR

Hasičem roku 2018 je Zdeněk Šedivka, 
velitel stanice Dvůr Králové nad Labem
Výsledky jubilejního 10. ročníku 

prestižní ankety Hasič roku byly 

ve  čtvrtek 11. dubna vyhlášeny 

v  reprezentativních prostorách 

Španělského sálu Pražského hradu. 

Hasičem roku se letos stal reprezen-

tant HZS Královéhradeckého kraje 

npor. Zdeněk Šedivka. Toto ocenění 

získal nejen za  svoji téměř 40letou 

příkladnou práci pro hasiče, ale také 

za  své vynikající sportovní úspěchy 

v disciplínách požárního sportu. 

Zdeněk Šedivka působil nejdříve 

jako výjezdový hasič, následně se 

stal velitelem družstva, odkud se 

postupně propracoval na  pozici 

velitele stanice ve  Dvoře Králové nad Labem 

(od  1. 7. 2014). Zdeněk Šedivka je tělem i  duší 

nejen hasičem, ale zároveň i sportovcem. Dlouhá 

léta byl reprezentantem ČSSR a ČR v požárním 

sportu. Mezi jeho republikové úspěchy se řadí 

stříbrná medaile ve dvojboji a bronzová medaile 

ve výstupu na věž v roce 1988. V roce 1989 získal 

3. místo v běhu a o rok později stanul na posled-

ním stupínku „bedny vítězů“ ve  všech třech 

individuálních disciplínách. U  HZS Královéhra-

deckého kraje se stal počátkem nového tisíciletí 

vedoucím krajského reprezentačního výběru 

v  požárním sportu, který na  posledním Mis-

trovství republiky v  požárním sportu v  Liberci 

dovedl až na medailové pozice.

Svými sportovními výkony se během svého půso-

bení zasloužil Zdeněk Šedivka o výbornou repre-

zentaci České republiky i  krajského hasičského 

záchranného sboru. Navíc je již pravidelným 

spoluorganizátorem Mistrovství České republiky 

v  klasických disciplínách CTIF, které hostí spor-

tovní stadion ve Dvoře Králové nad Labem.

Svou osobností, která spojuje všechny potřebné 

vlastnosti, jako je odhodlanost, férovost, vytrva-

lost a smysl pro týmovou spolupráci, je Zdeněk 

Šedivka skvělým vzorem nejen pro další gene-

raci sportovců, ale především pro další gene-

raci hasičů. Důkazem toho je fakt, že nominace 

na  toto ocenění vzešla přímo od  samotných 

příslušníků, kteří v průběhu několika let působili 

a trénovali pod Zdeňkovým vedením.

Ve středu 17. dubna zavítal Zdeněk Šedivka na 

královédvorskou radnici, a to na pozvání sta-

rosty Jana Jarolíma, který mu jako pozornost 

předal dárkový koš. Jak Zdeněk Šedivka pozna-

menal, ceny si váží a je pro něj velkým závazkem: 

„Hasičů je celá řada, a to, že mě vybrali jako toho 

nejlepšího, je velmi zavazující. Hasičská práce je 

totiž prací kolektivu, není to o jednotlivci.“ 

„Jsem moc rád, že mohu spolupracovat s takto 

obětavým a schopným člověkem, jako je Zde-

něk Šedivka. Pomáhá nám s přípravou řady pre-

ventivních a výchovně-vzdělávacích akcí, které 

jako město pořádáme, a s profesionálními hasiči 

se jich také pravidelně účastní. Velmi si ho vážím 

nejen jako profesionálního hasiče a odborníka, 

ale především jako člověka,“ uvedl starosta Jan 

Jarolím. Gratulujeme k úspěchu!

V rámci ankety Hasič roku 2018 byly zveřejněny 

také nejlepší zásahy, projekty, hasiči i  zaměst-

nanci nebo kolektivy roku 2018. Zprávu s kom-

pletními výsledky najdete na  webových strán-

kách www.hzscr.cz. Ceny v  podobě skleněných 

hasičských přileb, těžítek a dárkových košů si pře-

vzali všichni ocenění z rukou ministra vnitra Jana 

Hamáčka a generálního ředitele HZS ČR genmjr. 

Drahoslava Ryby.

Zdroj text a foto: Generální ředitelství HZS ČR

Informační seminář o nabídce sociálních 
služeb působících na Královédvorsku 

Ve středu 10. dubna 2019 se na žádost starostky 

obce Borovnička Ing. Petry Macákové uskutečnil 

v  budově obecního úřadu informační seminář 

o nabídce sociálních služeb dostupných na Krá-

lovédvorsku. Občané se tak spolu se starostkou 

obce seznámili s pracovnicemi sociálních služeb, 

které představily jednotlivé služby a uvedly pří-

klady, jak svým klientům pomáhají v  nepřízni-

vých životních situacích. Své služby představily 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 

Labem, Farní charita Dvůr Králové nad Labem, 

Misericordia, o. p.  s., Diakonie ČCE – středisko 

Dvůr Králové nad Labem.

Koordinátorka plánování sociálních služeb 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 

stručně představila i  další sociální služby 

dostupné občanům Královédvorska. Také 

zmínila, že mohou využít pomoc sociálních 

terénních pracovnic městského úřadu, které 

jim mohou poskytnout poradenství, zprostřed-

kování vhodné služby či jiné pomoci s  cílem 

minimalizovat rizika a  problémy, a  přispět 

tak ke  zlepšení životní situace klienta. Dále je 

informovala o dávce sociální pomoci příspěvku 

na péči a možnosti využití této dávky.

Občanům byly na setkání předány různé infor-

mační letáky včetně Adresáře poskytovatelů 

sociálních služeb a služeb souvisejících se soci-

ální oblastí pro správní obvod města Dvůr Krá-

lové nad Labem.

Mgr. Kateřina Erlebachová

odbor školství, kultury a sociálních věcí
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MěVaK informuje odběratele

 

Opravy poruch
18. 3.: porucha vodovodu, ulice Slunečná;

19. 3.: porucha vodovodu, ulice Slunečná II;

21. 3.: porucha vodovodu, Žireč. 

Z investičních a stavebních akcí
Obnova vodovodu a  kanalizace, ulice 

Čelakovského.

Ivo Antonov

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

Aktuální informace na mevakdknl.cz.

Lesy města nabízejí palivové 
dřevo
Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., 

informují, že vzhledem ke  zvýšeným těž-

bám z  důvodu kůrovcové kalamity došlo 

v  roce 2019 ke  snížení ceny palivového 

dřeva. Za prostorový sypaný metr jehlična-

tého a  měkkého listnatého dřeva zájemci 

zaplatí 750 Kč/prms (délka polen 33, 40, 

50 cm) nebo 800 Kč/prms (délka polen 

25 cm). Za tvrdé listnaté palivo je cena sta-

novena na 1.150 Kč/prms (délka polen 33, 

40, 50 cm) a  1.200 Kč/prms (délka polen 

25 cm). Ceny jsou včetně DPH a  dopravy 

do  20 km od  naší štípačky. Štípané palivo 

je rozváženo traktorem s přívěsem (9 prms) 

nebo multikárou (3 prms), palivo v  kula-

tině traktorem s  vyvážecím vlekem, cena 

za jehličnaté palivo a měkké listnaté je pak 

880 Kč/m3 a  za  tvrdé listnaté 1.480 Kč/m3. 

V  ceně je také zahrnuto DPH a  doprava 

do 10 km od odvozního místa. 

Bc. Petr Kupský 

jednatel, Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.

Jak na kůrovce radí nový 
informační portál pro drobné 
vlastníky lesů
V  souvislosti s  dopady sucha na  lesní 

porosty a rozvojem bezprecedentní kůrov-

cové kalamity na  většině území České 

republiky byl spuštěn nový informační por-

tál určený především drobným vlastníkům 

lesů. Nekrmbrouka.cz přináší jednoduché 

a  srozumitelné informace, jak postupovat 

v ochraně lesa v době kůrovcové kalamity, 

a  je jedním z  kroků, jak plošně zapojit 

maximum vlastníků do boje s kůrovcovou 

kalamitou. Portál obsahuje stručné infor-

mace o rozvoji a dopadech kůrovcové kala-

mity a  konkrétní návody, jak postupovat 

v  ochraně lesa proti kůrovcům, v  zimním 

a letním období.

Portál Nekrmbrouka.cz je strukturován 

do třech hlavních informačních částí:

1. Tzv. kůrovcové kalamitní desatero, kde 

jsou popsány základní kroky ochrany 

porostů před kůrovci.

2. Praktický videonávod zaměřený 

na postupy dostupné pro drobné vlastníky. 

3. Telefonické poradenství v  podobě tzv. 

kůrovcové linky (jeho plné spuštění bude 

záviset na fi nanční podpoře projektu).

Tým NEKRMBROUKA.CZ, info@nekrmbrouka.cz

Technické služby informují

Dřevinám dodají vodu zavlažovací vaky 
Na  přelomu dubna a  května umístí pracovníci 

Technických služeb města Dvora Králové nad 

Labem (TSm) k  vybraným stromům a  keřům 

zavlažovací vaky. Ty dřevinám zajistí postupné 

dodávání zálivky a zefektivní péči o veřejnou zeleň. 

„Předchozí roky ukázaly, že nově vysazené 

stromy a keře neměly ve městě dostatek vody, 

která je v  prvních letech po  výsadbě nezbytná 

pro správné zakořenění,“ vysvětlil Milan Šimek, 

vedoucí odboru životního prostředí na  Měst-

ském úřadě Dvůr Králové nad Labem.

TSm za nákup 40 zavlažovacích vaků pro zálivku 

stromů a  25 vaků pro zálivku keřů a  nízko roz-

větvených stromů, např. jehličnanů, zaplatily 

téměř 50 tisíc Kč. Jak upřesnil vedoucí provozu 

TSm René Meissner, který má ve  své kompe-

tenci např. údržbu veřejné zeleně, zavlažovací 

vaky budou použity na zálivku stromů v  lokali-

tách Dvora Králové nad Labem, kde se špatně 

vytváří závlahová mísa na  vodu. „To znamená 

na  svažitých místech, jako je Janečkův kopec, 

ulice Jana Žižky, v  Kohoutově dvoře, dále je 

umístíme také na  místech, kde mají stromy již 

delší dobu menší přírůstky, a  to jsou např. kři-

žovatka Spojených národů s  Fibichovou ulicí,“ 

poznamenal.

Zavlažovací vaky pro nezávislou kapkovou 

zálivku jsou o  objemu 57 litrů a  je možné je 

instalovat ke  kmeni stromu, ke  stabilizačním 

kůlům nebo ke keřům. Pracovníci TSm je budou 

pravidelně plnit vodou, která se bude postupně 

uvolňovat zhruba po  dobu 9 hodin do  zeminy 

a  dřevina ji tak využije efektivněji, na  rozdíl 

od jednorázové intenzivní zálivky. 

Miroslava Kameníková

Vstup na koupaliště bude přes turnikety
Na Tyršově koupališti došlo k modernizaci zasta-

ralého pokladního zařízení. V této souvislosti byly 

ke vchodu nainstalovány turnikety, jimiž budou 

nově návštěvníci do  areálu vcházet. Ti, kteří si 

u  pokladny zakoupí jednorázovou vstupenku, 

dostanou lístek s  čárovým kódem, majitelé per-

manentek budou mít k dispozici čipové karty, a to 

buď celosezonní nepřenosné na jméno, nebo pře-

nosné na zakoupený počet vstupů. Hendikepovaní 

či maminky s kočárky budou moci pro snazší prů-

chod využít elektronicky ovládanou bránu.

Při průchodu turnikety budou čipové karty 

zaznamenávat každý příchod. V  případě pře-

nosných čipových karet na počet vstupů dojde 

při průchodu turniketem k odečtení předplace-

ného kreditu. V případě nepřenosných čipových 

karet na jméno bude možné do areálu vstupo-

vat opakovaně. Mezi dvěma vstupy musí ale 

uplynout minimálně 2 hodiny.

Čipové karty budou vydávány proti záloze 

100 Kč. V  případě ztráty čipové karty na  jméno 

bude po  nahlášení majiteli vystavena nová, 

záloha však propadne. 

Od  začátku sezony bude na Tyršově koupališti 

platit nový ceník, který najdete na  stránkách 

www.tsdvur.cz. Permanentky se budou prodávat 

v  předprodeji na  pokladně koupaliště v  pátek 

3. května od  9:00 do  12:00 hod. a  v  pátek 

10. května od 15:00 do 18:00 hod. Po otevření 

koupaliště budou k  dostání během otevírací 

doby na pokladně.

Nyní probíhají na koupališti přípravy na zahájení 

sezony. Došlo k úpravám zeleně a byl zdvojnáso-

ben počet bezpečnostních schránek z 20 na 40. 

Otevření koupaliště závisí jednak na počasí, jed-

nak na výsledku každoroční hygienické kontroly. 

Sledujte tak stránky TSm www.tsdvur.cz a města 

www.mudk.cz, kde budeme o  termínu otevření 

koupaliště informovat.

Po skončení letošní sezony jsou na Tyršově kou-

pališti plánovány zásadnější úpravy, a to stavba 

nového hlavního sociálního zařízení u  pla-

veckého bazénu a  dále vznikne nové sociální 

zázemí pro imobilní návštěvníky. 

Miroslava Kameníková

V březnu pracovníci technických služeb vyrobili 

a nainstalovali přístřešek studny na dětském 

hřišti v Žirči. Zde zároveň opravili oplocení, 

odstranili část původní podezdívky, instalovali 

nové sloupky a provedli zednické práce. Dále se 

pokračovalo ve výměnách prken laviček (Ber-

línek, Kollárova ulice u Labe, park Schulzovy 

sady).

Úsek údržby veřejné zeleně uklidil popadané 

větve a stromy spadlé po vichřici, která se pro-

hnala městem 10. března. Zaměstnanci vyčistili 

břeh nad zimním stadionem od náletů a stařiny. 

Byly pokáceny stromy, na které bylo vydáno 

povolení ke kácení. Pracovníci odstranili keře ze 

záhonů v Lipové ulici, do kterých budou vysa-

zeny stromy a založen trávník. Vysadili macešky 

do květinových záhonů a do nádob mobilní 

zeleně a provedli jejich zálivku. V některých 

lokalitách byl proveden úklid listí (park Schul-

zovy sady, ulice Pod Lesem, Máchova, Žireč 

náves). Některé významné zásahy byly zadány 

do mapového portálu města.

Naše organizace zakoupila 65 kusů zavlažova-

cích vaků (viz článek níže na této stránce).

Započaly přípravné práce 

na novou sezonu jak na 

koupališti, tak na letním 

stadionu i na softballe. Na 

zimním stadionu začala oprava omítek a pod-

lahy dvou kabin včetně sprch a WC ve starých 

šatnách.

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 sta-

dionu; od jara do podzimu provoz letního stadi-

onu, plavčík na koupališti.

Požadujeme: dobrý zdravotní stav.

Více informací poskytne vedoucí provozu spor-

tovišť Zbyněk Wolf, tel.: 605 233 245.

Vše důležité najdete na www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem
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Připomeneme si Den zdraví
Den zdraví se slaví celosvětově 7. dubna,  

ve  Dvoře Králové nad Labem ho připo-

mene akce pro širokou veřejnost, která 

se uskuteční ve  čtvrtek 30. května 2019 

na  náměstí T. G. Masaryka od  13:00 

do  17:00 hod. a  bude spojena se Dnem 

sociálních služeb. Návštěvníci si budou 

moci nechat zdarma změřit tlak, glykémii, 

BMI, vyzkouší si základy první pomoci či jak 

si správně mýt ruce, dozvědí se o zásadách 

zdravé výživy nebo více o  prevenci rako-

viny či mozkové mrtvice. Do programu se 

zapojí i Městská nemocnice ve Dvoře Krá-

lové nad Labem nebo organizace posky-

tující sociální služby, např. Pečovatelská 

služba Města, Farní charita, Misericordia, 

Diakonie, Domov důchodců, RIAPS a řada 

dalších, které přiblíží svou činnost. Pre-

zentovány budou také další volnočasové 

služby. Představena bude i tísňová péče 

a zájemci budou mít možnost vyzkoušet 

si SOS tlačítko v praxi. Chybět nebude ani 

doprovodný kulturní program. Plakát na 

akci najdete v Příloze KdeCo, str. 7.
(mik)

Vyšetření paměti ve středisku 
královédvorské Diakonie
Ovlivňuje selhávání paměti zásadním způ-

sobem vaše každodenní aktivity? Zapomí-

náte nedávné události a  jména? Obtížněji 

se rozhodujete? Nebo dokonce nemůžete 

nalézt známou cestu domů? V  tom pří-

padě můžete využít konzultaci a orientační 

vyšetření paměti ve středisku Diakonie ČCE 

ve Dvoře Králové nad Labem v rámci pro-

jektu České alzheimerovské společnosti 

Dny paměti. Vyšetření je zdarma a provádí 

jej zdravotní sestra Vladimíra Derdová, 

která v Diakonii pracuje a je k tomu odborně 

proškolena. Po  vyšetření vám může být 

předán kontakt na  odbornou lékařskou 

pomoc. Na  konzultaci a  vyšetření paměti 

je třeba se předem objednat, a  to na  tel. 

číslech:  724 230 270 nebo 499 621 094 či 

e-mailem: dvur.kralove@diakonie.cz. 

Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem

Informace před volbami do Evropského parlamentu
Volby do  Evropského parlamentu se uskuteční 

poslední květnový víkend. V  první den voleb 

v  pátek 24. května 2019 proběhne hlasování 

od  14:00 do  22:00 hod., druhý den voleb 

v  sobotu 25. května 2019 se bude hlasovat 

od 8:00 do 14:00 hod. Sčítání hlasů proběhne 

v  sobotu 25. května 2019 ihned po  uzavření 

volebních místností.

Informace pro občany
Ve  třech volebních okrscích došlo ke  změně 

umístění volební místnosti. 

Volební místnost v okrsku č. 4 se nyní nachází 

v  budově akciové společnosti JASS, ulice 

Jaroměřská čp. 2353 (dříve EMTEX, s. r. o.).  

Z důvodu rekonstrukce budovy SŠIS na nábřeží 

Jiřího Wolkera čp. 132 došlo k přesunutí volební 

místnosti v okrsku č. 7 hned vedle této budovy 

do  čp. 131, nábřeží Jiřího Wolkera (bývalá 

obchodní škola).

Z  důvodu rekonstrukce budovy A  ZŠ Schul-

zovy sady je volební místnost v okrsku č. 12 

přesunuta do budovy B (bývalá ZŠ R. A. Dvor-

ského), Legionářská čp. 407.

Informace pro členy okrskových 
volebních komisí
Každá politická strana, politické hnutí nebo koa-

lice, jejíž kandidátní listina pro volby do Evrop-

ského parlamentu byla zaregistrována, může 

podle zákona o  volbách do  Evropského par-

lamentu delegovat 1 člena a  1 náhradníka 

do okrskové volební komise (OVK). Není-li takto 

dosaženo minimálního počtu členů OVK, jme-

nuje starosta města členy na neobsazená místa. 

Členem OVK se může stát občan ČR nebo jiného 

členského státu, který v den složení slibu dosáhl 

věku nejméně 18 let,  u  něhož nenastala pře-

kážka k  výkonu volebního práva a  který není 

kandidátem pro volby do  Evropského parla-

mentu. Slib se skládá na 1. zasedání OVK, které se 

uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019 v zasedací 

místnosti starosty města na  Městském úřadě 

Dvůr Králové nad Labem. Termíny zasedání 

členů OVK pro město Dvůr Králové nad Labem 

jsou rozdílné pro jednotlivé OVK a  časový har-

monogram najdete na internetových stránkách

www.mudk.cz v  sekci Město/Aktuálně/Volby 

do Evropského parlamentu 2019.

Za  výkon funkce člena OVK náleží odměna 

ve  výši: předseda – 2.200 Kč, místopředseda, 

zapisovatel – 2.100 Kč, člen – 1.800 Kč.

Povinností člena OVK je zúčastnit se všech 

jednání (zasedání) OVK. V  případě, kdy se tak 

nestane, celková výše odměny bude poměrně 

krácena. Důvody neúčasti nejsou rozhodující, 

ani to, zda je či není neúčast omluvena.

Školení OVK pracovníky Českého statistického 

úřadu se uskuteční v pondělí 13. května 2019 

od 15:00 hod. v sále Hankova domu. 

Další informace o volbách do Evropského parla-

mentu naleznete na webových stránkách města 

www.mudk.cz nebo také na  stánkách Minister-

stva vnitra www.mvcr.cz.

Bc. Iva Padevětová

odbor všeobecné vnitřní správy

V  polovině března DDM Jednička uspořádala 

tradiční fi lmový festival, který propojil soutěže 

Zlaté slunce královédvorské a Juniorfi lm. 

Vše odstartovalo výstavou k soutěži Před kame-

rou... za  kamerou... zvíře musí stát!, do  které se 

přihlásilo 164 výtvarných prací. Voucher na volný 

vstup do  Safari Parku a  vzdělávací program pro 

celou třídu získala za kolekci obrázků a za nejlépe 

zpracované téma třída 6. A ZŠ E. Beneše z Písku. 

V úterý a ve středu v kině Svět proběhly fi lmové 

předprojekce, kterých se zúčastnilo 373 žáků 

z  královédvorských škol. Program pokračoval 

ve  čtvrtek nabídkou odborných workshopů, 

které zajistili pedagogové a  studenti SŠ a  VOŠ 

aplikované kybernetiky Hradec Králové a Český 

rozhlas Hradec Králové. Sešlo se na  nich bez-

mála 500 spokojených studentů i učitelů. 

Program soutěže Zlaté slunce pro amatérské 

fi lmaře se konal v Safari Parku. Nechyběl vzdělá-

vací program s lektorkou Ilonou Kratochvílovou, 

jejíž odborný komentář i samotná zvířata fi lmaři 

přenesli do  krátkých snímků, které vytvářeli 

během workshopů. Večer byly promítány dva 

soutěžní bloky. V  pátek došlo v  Safari Lodge 

k vyhlášení výsledků a  k  rozboru s  odbornou 

porotou. Mezitím do  kina Svět dorazilo zhruba 

450 dětí na oblíbené pásmo pohádek. 

V pátek odpoledne byl v kině Svět zahájen jubi-

lejní 25. ročník soutěže Juniorfi lm – Memoriál 

Jiřího Beneše za  přítomnosti odborné i  dětské 

poroty, hostů, fi lmařů a starosty města Jana Jaro-

líma. Po programu následovala v Safari Lodge 

večeře, společný bowling a  odborný workshop 

vedený youtuberem a fi lmařem Allanem Šuber-

tem. V  sobotu na  účastníky kromě fi lmové pro-

jekce čekal výlet na  přehradu Les Království 

a poté oslava v DDM. Následoval přejezd do kina 

Svět, vyhlášení výsledků a rozbor s porotou. 

Děkuji za  spolupráci týmu pracovníků DDM 

Jednička, Ministerstvu kultury ČR a  Královéhra-

deckému kraji za fi nanční podporu, městu Dvůr 

Králové nad Labem za partnerství a věcné dary. 

Poděkování patří Safari Parku a Safari Gastru, SŠ 

a VOŠ aplikované kybernetiky HK, Českému roz-

hlasu HK, partnerům MEPAP, Hodinky Dušek HK 

a Carla. Na zahájení Juniorfi lmu nechyběl ani Jiří 

Beneš ml., který odkaz svého otce a zakladatele 

soutěže stále udržuje. Zprostředkovaně rovněž 

fi lmaře pozdravila také Viera Pávková (Karbo-

lová), která stála u zrodu Juniorfi lmu. 

Mgr. Iveta Hanušová   

Celý článek najdete na stránkách www.mudk.cz.

Příběhy našich sousedů 

Filmový festival na plátně i mezi zvířaty

Až do 25. dubna měli obyvatelé a návštěvníci 

Dvora Králové nad Labem možnost zhlédnout 

na náměstí T. G. Masaryka prezentaci výstavních 

panelů, které vznikly v rámci vzdělávacího pro-

jektu Příběhy našich sousedů neziskové orga-

nizace Post Bellum. Do projektu se zapojili také 

studenti královédvorského gymnázia, kteří zpra-

covali vzpomínky pátera Jana Rybáře. S pamět-

níky pracovali i žáci základních škol z regionu, 

kteří své prezentace a audionahrávky představili 

v Hankově domě.                                                   (mik)
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V  minulém měsíci jsem byl mile překvapen 

pozvánkou na setkání bývalých atletů a atletek – 

převážně těch starších 50 let. Organizátory této 

zamýšlené akce byli Eva Pavlíková – Vančurová 

a Ing. Oldřich Voňka. Byl jsem jedním z prvních 

a očekával ještě tak deset! 

Během večera se však dostavilo více než pade-

sát bývalých atletů! V  družném ovzduší jsme 

se někteří neviděli mnoho roků a  třeba i  těžko 

poznávali. Vzpomínky byly nejenom osobní, 

ale připomenuti byli třeba ještě starší, namát-

kou jména Fidler, Maťátko, Netymach, Zapadlo 

a další. Škoda, že nepřijeli sprinter Vričan, mílař 

Tuna a  třeba Vasil Biben, stále držící krajský 

rekord na  110 m překážek. Ozdobou večera se 

ovšem stali Jarča Klimková-Grohová a  Honza 

Odvárka (na snímku)! Pepík Tomáš – olympionik 

z Tokia, stále nemocen – byl vzpomenut. On to 

byl, který dokázal povznést dvorskou atletiku

v  60. letech na  úroveň krajského přeboru 

a  vytvořit širokou základnu mládeže. Jako 

dlouholetý tělocvikář ale cítím, že se cosi nepěk-

ného děje. A  to již delší dobu. Děti nám leniví, 

přednost dostává hlava – výpočetní technika 

na úkor těla – sportu, soutěží a hlavně zdraví. Ale 

možná se pletu a za dalších 50 let to bude jinak. 

Děkuji jménem všech, co jsme se zúčastnili, 

organizátorům a jistě to nebylo naposledy.

Antonín Valášek

Foto: Václav Bartoška

Příjemné setkání královédvorských atletů

V  sobotu 23. března se ve  Dvoře Králové nad 

Labem uskutečnilo neofi ciální setkání atletů 

Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové nad Labem.

Při této příležitosti se navzájem potkali zástupci 

generací, které se na  atletických oválech vli-

vem času míjely. To v žádném případě neubralo 

na  dobré zábavě, jejíž nosnou myšlenkou byla 

vzpomínka na  mládí a  na  krásné okamžiky 

v dobrém kolektivu. Bývalí českoslovenští repre-

zentanti Jan a Petr Odvárkové vzpomínali na své 

začátky i na svou úspěšnou kariéru, vzpomínka 

patřila i  dalšímu mnohonásobnému reprezen-

tantovi Josefu Tomášovi.

Nikdo nelitoval tohoto setkání, přestože řada 

z nich musela přicestovat z různých koutů Čech 

i Moravy. Všichni věříme, že to byl dobrý příklad 

pro současné sportovce, kteří si teprve hledají 

své místo v kolektivu, a proto jim lze jen popřát, 

ať naleznou při tomto hledání alespoň tolik přá-

tel do dalšího života, jako jsme nalezli my.

Josef Pospíšil

Setkání generací

Pět hodin a deset minut aneb úvaha o životě
Tolik ukazovaly hodiny na věži místní pošty. Nyní 

již ukazují čas správně, proč se k tomu vracet? Když 

se zastavily, věřil jsem, že v krátkém čase se opět 

uvedou do pohybu. Nestalo se tak. Působil jsem 

na zastupitele města, aby situaci napravili. Argu-

mentoval jsem nepříjemnou situací pro učitele, 

kteří mají učit děti svědomitosti a ve světě dospě-

lých ji nevidí. Také jsem argumentoval pohledem 

návštěvníků našeho města, kteří mohou říct: Ten 

Dvůr je hezké město, ale považte, byli jsme tam 

vloni a letos opět a na té poště mají hodiny, které 

stojí. Pojedeme tam za rok a uvidíme, jestli dojde 

k nějaké změně. Možná až po volbách, kdy tam 

budou mít nějaké nové koště.

Nyní bych se chtěl omluvit a  naopak pochválit 

zastupitele města pana Kratěnu a pana starostu 

Jarolíma, kteří „rozběhnutí“ hodin zařídili. Občané 

Trutnova říkají, že mají nejlepšího starostu v širo-

kém okolí. Myslím si, že my to můžeme říkat také. 

Nejedná se „jenom“ o  hodiny. Je to v  celkovém 

přístupu k  problémům města. Díky, pane sta-

rosto. Dělejte svoji funkci tak, jak ji dosud děláte.

Ještě bych se zamyslel nad výrazy: sluníčkáři, 

pravdoláskaři a  nejkrutějším – havloidi. Kdo ty 

výrazy používá a proč? Chcete mít život kolem 

sebe jiný, než máte? Udělejte pro to něco! Dejte 

se třeba na politiku. Ručím vám za to, že ať udě-

láte cokoliv, bude to špatně. Chtěl bych končit 

optimisticky, ale někdy to ten život neumožňuje.

Pavel Vatuňa

Mosty
Jsou krásné mosty staré, nové,

dřevěné, kamenné, z oceli,

a pak neviditelné, snové,

k nimž jen obtížně jsme dospěli

Ty hmotné postavit jde, zbourat,

posloužit mohou i jako past;

je pěkné po nich jezdit, courat,

pohlédnout k výškám i ve propast

Jsou však též mosty velekřehké,

nedotčené stavebním slohem;

ty udržovat není lehké,

zbudovat, zničit je, lze slovem

© Jaroslav Kratěna

Chtěl bych reagovat na článek pana Pospíšila 

z minulého čísla. Pane Pospíšile, tak jste se pěkně 

rozepsal o  dvorském sportu! Ale jako obyva-

tel Dvora nemohu, bohužel, souhlasit. Veškeré 

oddíly jsou jen zájmová činnost pro malou část 

obyvatel! Např. ping-pong, kuželky, taneční sku-

pina, softball atd. A co ostatní obyvatelé Dvora 

– veřejnost, školy! Kdyby na radnici seděli Vámi 

podobní, není ve  Dvoře Tyršovo koupaliště ani 

zimní stadion, protože to bylo drahé! Je mi jasné, 

že každý sport chce pro činnost jakousi úroveň! 

To celé o krytém bazénu pro veřejnost a školy!

Jiří Král, Dvůr Králové nad Labem

Život v lese 
Chceš-li poznat život v lese,

nechoď, když se nad ním soumrak snese.

Po ránu je třeba jít,

když chodí srnky vodu pít.

Mezi stromy stezka vyšlapaná,

od zvěře je udusaná,

vede přímo k jezírku,

v korunách stromů,

veverka honí veverku.

Blízko smrčí ostrůvek,

plný modrých borůvek,

a paseku zdobí, hnízdo vzrostlých čirůvek.

Sojka křikem oznamuje, 

že je v lese nepřítel,

to ozývá se datel, našich stromů léčitel.

Srnec vykukuje z mlází,

kdo se to tam prochází.

Ticho kolem, vítr nefi čí, 

zajíc ukrývá se mezi stromky,

a mravenci z jehličí,

staví mravenčí domky.                      Ladislav Mitiska

Tuna odpadu za tři hodiny
Letos se k iniciativě „Ukliďme svět – ukliďme 

Česko“ připojila DKoalice ve Dvoře Králové nad 

Labem v sobotu 13. dubna. 

Na řadu přišla hojně využívaná zkratka z Ale-

šovy ulice ke koupališti podél vlečky. S partou 

8 dobrovolníků, 3 párů dětských ruček a podpo-

rou nemluvněte jsme během dopoledne uklidili 

přes tunu (!) odpadu: 70 kg plastů, 400 kg objem-

ného odpadu, 150 kg skla, 300 kg pneumatik, 

30 kg elektroodpadu, 22 kg těžkého železa, 

29 kg železa a 4,5 kg hliníkových plechovek.  

Děkuji za spolupráci všem, kteří se na úklidu 

podíleli, Evě Šírkové, technickým službám města, 

i těm, kteří své odpadky hází do odpadkových 

košů nebo je vyváží do sběrného dvora.

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

Region Královédvorska (město a 27 okolních 

obcí) čerpal za posledních 12 let 3,23 mld. Kč 

evropských dotací. Z toho jen na území našeho 

města byly proinvestovány takřka 2 mld. Kč 

z evropské kasy. A to je přitom pouze vedlejší 

efekt našeho zapojení v Evropské unii, v nejú-

spěšnějším mírovém projektu na světě. Evropská 

unie se nás každodenně týká víc, než si myslíme. 

A my můžeme rozhodovat, kam se bude ubírat.

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

Reakce na článek

Dvě miliardy z EU. 
Dá městu někdo víc?



8

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE  INZERCE 4/2019

www.mudk.cz

inzerce:

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

TENIS, VOLEJ, PING-PONG, FLORBAL, STOLNÍ FOTBÁLEK A HOKEJ 

VHODNÉ TAKÉ PRO POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH OSLAV DĚTÍ

Pondělí–Neděle: 100 Kč / hodina, 6–24 hodin

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

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

Žáci oboru Cestovní ruch SŠIS nesedí jen ve škol-

ních lavicích. Zde jsou postřehy z březnových cest.

Exkurze do Olomouce
Dne 11. března jsme se vydali do  Olomouce 

za jejími krásnými památkami a Pevností poznání. 

Naše cesta směřovala na Václavské náměstí, kde 

stojí katedrála sv. Václava. Poté jsme úzkými ulič-

kami kolem místních univerzit došli k Vlastivěd-

nému muzeu a  Muzeu umění. To nejkrásnější 

a  jedinečné nás ale čekalo až potom. Caesarova 

kašna a olomoucká radnice na Horním náměstí, 

Orloj a především památka zapsaná na seznamu 

světového dědictví UNESCO – Sloup Nejsvětější 

Trojice. Pak jsme přes Smetanovy sady s výstaviš-

těm Flora Olomouc spěchali k Pevnosti poznání, 

ve  které je IQ park, kde si všichni mohli zkusit 

zákony fyziky a  lámat si hlavu nad logickými 

úkoly. Věříme, že nikdo z  nás v  tomto krásném 

městě uprostřed Moravy nebyl naposledy.

Karolína Stankovyčová a Tereza Klimentová, 2. C 

Molière v Klicperově divadle
V pondělí 18. března 2019 jsme navštívili Klicpe-

rovo divadlo v  Hradci Králové. Zhlédli jsme 

představení Lakomec od  Molièra, jedno z  nej-

slavnějších děl předního dramatika francouz-

ského klasicismu. Představení bylo velmi zdařilé 

a určitě se nám bude hodit při přípravě na matu-

ritní zkoušku z českého jazyka.

Workshop v Hradci Králové
Dne 18. března jsme se zúčastnili workshopu 

Paměťové techniky jako efektivní pomůcka 

v procesu učení ve Studijní a vědecké knihovně 

Cesty za památkami, kulturou i poznáním

V sobotu 25. května se uskuteční 5. ročník charita-

tivního pochodu Život Srdcem na pomoc onkolo-

gicky nemocným dětem. Start, na kterém účast-

níci obdrží zdarma svačinku a mapu pochodu, 

je od 10:00 hod. od DDM Jednička a čtyřkilome-

trová trasa povede na přehradu Les Království. 

Zde bude připravena zapečetěná kasička, kam 

bude možné přispět. „Výtěžek z letošního ročníku 

půjde v plné výši na pomoc tříletému Dominikovi 

Václavkovi, který se léčí s akutní lymfoblastickou 

leukémií. Peníze využije na rekonvalescenční 

pobyt po ukončení náročné chemoterapie,“ říká 

organizátor pochodu Michal Karadzos. Přispívat 

na 5. ročník akce, resp. na pomoc Dominikovi, 

je ale možné již nyní, a to prostřednictvím trans-

parentního účtu č. 287962388/0300. Letošní 

ročník, který se koná pod záštitou královédvor-

ského starosty Jana Jarolíma, má podtitul „Cesta 

do pravěku“. Kromě bohatého doprovodného 

programu se uskuteční i dražba dresu fotbalisty 

Ondřeje Mastného, talentu juniorky anglického 

klubu Manchester United, který se akce zúčastní. 

Život Srdcem, z. s.

Pátý Život Srdcem 
zavede do pravěkuv Hradci Králové. Workshop nás seznámil s tím, 

jak funguje paměť, proč si něco pamatujeme 

a  něco ne, a  co proces zapamatování nejvíce 

ovlivňuje. Dozvěděli jsme se, kdy je vhodné 

používat mnemotechnické pomůcky a  jakým 

způsobem si je vytvořit. Vybrané paměťové 

techniky jsme si vyzkoušeli v  praxi. Dále jsme 

měli možnost prohlédnout si interiéry této zají-

mavé moderní budovy, která se pyšní titulem 

Stavba roku, a seznámit se s jejím uspořádáním.

Výstava Pixar v Praze
Dne 25. března jsme se vydali do  Prahy 

na  výstavu Pixar – 30 let animace. Měli jsme 

možnost se seznámit s  celkovou historií studia 

Pixar, dozvěděli jsme se, jaké to je tvořit ani-

movaný fi lm a co předchází tomu, než postava 

ožije a začne vyprávět příběh. V rámci expozice 

jsme v kinosálu „Artscape“ zhlédli speciální fi lm, 

ve kterém se potkaly nejznámější postavy, které 

pod hlavičkou Pixaru vznikly. Zaujalo nás také 

speciální zařízení Zoetrop, díky kterému ožijí 

modely postaviček přímo před zraky diváků. 

Exkurzi jsme si opravdu užili a těšíme se na příští.         

žáci oboru Cestovní ruch, SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Inzerce v Novinách královédvorské radnice

Více informací na:

www.mudk.cz/cs/radnice/noviny-radnice

tel.: 499 318 258, e-mail: noviny@mudk.cz
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DK12753    cena: 1.750.000 Kč
Prodej řadového rodinného domu 3+1 s

menší zahradou na velmi klidném místě v DKnL.

DK12725    cena: 340 Kč/m2

Stavební pozemek v obci Vitezná-Huntířov, pro výstavbu
RD, celková plocha pozemku 1200m2. 

DK12645 cena: 3.650.000 Kč
Novostavba RD 4+kk (užitná plocha 97m2) na pozemku 

o výměře 842 m2 v klidné části obce Bílá Tremešná.

DK12470    cena: 5.199.000 Kč
Prodej komerčních prostor využívaných pro drobnou výrobu

a skladování v DKnL. Provozní prostor 408m2.

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

Stavební práce s. r. o.
Pavel Šedivý

• Rekonstrukce domů a chalup
• Zateplení fasád  • Zemní práce 
• Zámkové dlažby   • Ploty   
• Kanalizace   • Malé opravy 
• Přípojky    ... a další

Sochorova 1725, Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 603 523 068
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V březnu 2019 se narodilo 9 občánků našeho města – 8 chlapců a 1 děvče.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci březnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 14 lidí, z toho bylo 

9 královédvorských občanů, 6 mužů a 3 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V březnu byl uzavřen ve Dvoře Králové nad Labem 1 sňatek, snoubenci však 

nedali ke zveřejnění souhlas.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili 32 občanů s gratulací. 

V tomto období oslavily 4 páry zlatou svatbu, 1 pár diamantovou svatbu

 a 1 pár stříbrnou svatbu.

Barbora Bezrová, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování dětem z mateřské školy
Rádi bychom poděkovali všem dětem ze třídy žluťásků paní učitelky 

Romany Janečkové z  MŠ Drtinova za  vyzdobení plakátů na  akci Pečova-

telské služby Města Dvůr Králové nad Labem a organizace Mamma HELP 

Hradec Králové. Kresby byly vtipné a inspirující.

Jitka Kotvaltová, azylový Dům Žofi e

Poděkování
Rády bychom poděkovaly pánům 

Jaroslavu Kratěnovi a Rudolfu Doulí-

kovi za příjemné dopoledne strávené 

spolu s dětmi nad jejich knihou Abe-

cední hrátky se zvířátky. Určitě tak 

přispěli k  posílení zájmu dětí o  tiš-

těné slovo a k rozvoji předčtenářské 

gramotnosti. Druhé poděkování 

bychom rády poslaly do  Příbrami. 

Program Zábavná první pomoc

(www.ucimezabavne.cz) byl způso-

bem provedení a  předávání infor-

mací dětem předškolního věku 

naprosto originální a  svůj účel beze 

zbytku splnil. Za  naši mateřskou 

školu musíme program ostatním jedině doporučit.

kolektiv učitelek MŠ Slunečná 1 a 2 

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v dubnu 2019 slavnostně přivítáno 10 občánků Dvora 

Králové nad Labem.

Zleva: Zdeňka Neumannová, Rudolf Civín, Veronika Seitlová, Simona Štefániková, Vero-

nika Havlíková.

Zleva: Lilly Čulíková, Jan Majzlík, Antonín Brož, Václav Král, Diana Hryb.

Azylový Dům Žofi e pomáhá lidem bez domova již 8 let
Sociální služba azylový Dům Žofi e pomáhá 

lidem bez domova najít cestu zpět do běžného 

života od  1. dubna 2011. Za  tu dobu využilo 

sociální službu 207 lidí v  těžké životní situaci 

spojené se ztrátou bydlení. Ve  více než 60 % 

se uživatelům této sociální služby podařilo 

za pomocí odborníků vrátit se zpět do běžného 

života a začít znovu. V roce 2018 byla úspěšnost 

práce s uživateli dokonce 76 %.

Azylový dům v Bezručově ulici ve Dvoře Králové 

nad Labem je pobytová služba s 11 lůžky určená 

lidem bez domova ze Dvora Králové nad Labem 

a  spádových obcí, kteří chtějí a  mohou změnit 

svou sociální situaci. 

Věkové rozložení uživatelů v  roce 2018: 

z  27 uživatelů bylo 48 % ve  věku do  50 let, 

30 % ve  věku 51–65 let, 22 % ve  věku starších 

66 let. Dále 3 uživatelé byli osobami invalidními 

pohybující se na  invalidním vozíku a  2 uživa-

telé měli zdravotní znevýhodnění. Poměrně 

vysoké procento seniorů a  osob zdravotně 

postižených nebo znevýhodněných ukazuje 

na  zásadní problém bezdomovectví, a  tím je 

chudoba některých seniorů a lidí s hendikepem, 

a  omezené možnosti vyřešit svou situaci vlast-

ními silami. Pracovníci sociální služby nejenom 

v  těchto případech velmi úzce spolupracují 

s  uživateli samotnými, ale i  s  dalšími subjekty 

(sociální terénní pracovnice městského úřadu, 

pracovnice Úřadu práce, návazné sociální 

služby, lékaři) a  pokud to dovolí situace, tak 

i  s  rodinnými příslušníky za  účelem nalezení 

východiska v jejich těžkých životních situací. 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 

Labem, která je poskytovatelem této sociální 

služby, se kromě samotné pomoci lidem v nouzi 

velmi významně podílí i na boření mýtů a před-

sudků spojených s  touto cílovou skupinou. 

Pořádá Dny otevřených dveří a  21. listopadu 

bude pořádat s  dalšími partnery již 6. ročník 

benefi čního projektu Noc venku na  podporu 

osob bez domova. 

Provoz Domu Žofi e je podpořen pro období 

od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019 z Operačního pro-

gramu Zaměstnanost v  rámci projektu Služby 

sociální prevence v  Královéhradeckém kraji IV 

č. CZ.03.260/0.0/15_005/0000052, a to celkovou 

částkou 2.814.525,00 Kč.

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Poděkování pracovníkům školní jídelny
Ráda bych poděkovala pracovníkům školní jídelny základní školy Schul-

zovy sady v  čele s  vedoucím Jiřím Špurem za  kvalitní a  pestrou kuchyni, 

příjemné prostředí a možnost dietního stravování.

za spokojené strávníky Zdena Bellová

Poděkování městské nemocnici
Vyjadřuji za  celou rodinu zvláštní poděkování kolektivu interního oddě-

lení královédvorské městské nemocnice a  paní primářce Věře Stránské 

za mimořádnou péči a usnadnění posledních chvil mé manželky Jany.

za všechny její blízké manžel Josef Dejl
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Školní rok 2018/2019 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

V krátké době už potřetí přivítá zahrada (v nepří-

znivém počasí případně tělocvična) gymnázia 

širokou veřejnost. Po  burze kabelek a  knih, 

výstavě modelů železnic to tentokrát budou 

příznivci fair trade a všichni, kdo podporují nebo 

chtějí podporovat regionální produkty.

Všimli jste si, že i  v  našem městě se můžete 

přidat k  akci, která probíhá po  celé republice? 

Již šestý rok po  sobě se vyznavači fair trade

a místních produktů setkají na zahradě gymná-

zia a v altánu, které jsou vždy druhou květnovou 

sobotu pro tyto účely volně přístupné. S sebou si 

zabalte vše, co rádi snídáte – fair trade kávu, čaj, 

kakao, pokrmy připravené z fair trade produktů 

(cukr, banány, čokoláda...). Společný piknik vítá 

rovněž suroviny přímo od farmářů či z vlastních 

zahrad. Přibalte třeba i piknikovou deku.

Není vám jedno, co kupujete a  jíte? Všímáte si 

původu potravin? 

Přijďte a  připojte se k  nám, začínáme snídat 

v  sobotu 11. května od  9:30 hod. Vše o  fair 

trade na  stránkách www.ferovasnidane.cz 

a www.fairtrade.cz. 

Mgr. Blanka Hofmanová

Zahrada pro férovou snídani

Dne 28. března se na Univerzitě Hradec Králové 

konal 8. ročník regionální soutěže ARS POETICA 

– Puškinův památník. Ve  čtyřech kategoriích 

spolu soutěžili žáci základních a  středních škol 

Královéhradeckého a  Pardubického kraje. Naše 

gymnázium se účastnilo této soutěže poprvé. 

Michaela Sacherová (3. C) se v kategorii slovního 

projevu umístila na skvělém třetím místě.  

Naše škola má za sebou také další krajské kolo 

konverzační soutěže v  ruském jazyce, které se 

letos konalo ve čtvrtek 21. března v Hradci Krá-

lové. Naše studentky opět nezaostaly za  záři-

vými úspěchy let předešlých: Magdalena Kaz-

mirowská (2. C) v kategorii ZŠ obsadila 1. místo. 

Skvělého výsledku v silné konkurenci – 3. místa 

– dosáhla i Kateřina Karlíčková (5. C) v kategorii 

SŠ II. V kategorii SŠ I nedala nikomu šanci Adéla 

Šleisová (3. A), obsadila 1. místo a  postoupila 

do  celostátního kola, které se konalo 8. dubna 

2019 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. 

Mezi 13 vítězi krajských kol obsadila vynikající 

4. místo. 

Všem děvčatům gratulujeme a  děkujeme 

za  vynaložené úsilí a  vzornou reprezentaci 

našeho gymnázia 

Mgr. Dana Dalibabová, Mgr. Vladimíra Fryntová

Naši ruštináři v kraji 
i republice úspěšní

Němčináři druhých a třetích ročníků měli mož-

nost zúčastnit se divadelní expedice do Žitavy.

Proběhla 2. dubna 2019 a dohromady vyjelo 

25 žáků. Zhlédli muzikálové představení „Der 

kleine Horrorladen“, po kterém následoval diva-

delní workshop, kde si žáci vyzkoušeli, co zna-

mená stát na prknech slávy. Čas zbyl i na pro-

hlídku města. Nejprve jsme hromadně navštívili 

uměleckou čtvrť „Mandauský lesk“ a následoval 

rozchod, při kterém žáci ve skupinkách objevo-

vali krásy tohoto malebného města.

Mgr. Petra Weymanová

Německé divadlo 
v Žitavě

Soustředění polytechnického 
kroužku v Posázaví a Povltaví
Ve dnech 4.–7. dubna 2019 se uskutečnilo čtvrté 

soustředění polytechnického kroužku v rámci 

našeho školního grantu v projektu Implemen-

tace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji I (a tedy pro účastníky 

zdarma). Soustředění bylo zaměřeno na jarní 

aspekt suťových lesů nad meandry Vltavy, dále 

jsme navštívili Štěchovickou přehradu, důl Anna 

v Příbrami a vrch Medník v Posázaví. Akce se 

zúčastnilo 44 žáků a jejich vedoucích z našeho 

gymnázia a z partnerské ZŠ a MŠ Bílá Třemešná.

V pátek byla na programu celodenní exkurze po 

povltavské naučné stezce, zaměřená zejména 

na jarní rostliny, doplněná o odchyt a poznávání 

bezobratlých živočichů, poslech zpěvu ptáků

a jejich pozorování dalekohledem. Večer si žáci 

sepsali pozorované rostliny a živočichy.

V sobotu jsme navštívili Štěchovickou přehradu, 

kde jsme nejprve zhlédli fi lm o výstavbě a pro-

vozu přehrady a elektrárny. Následně jsme ve 

dvou skupinách prošli s místními průvodci 

elektrárnu a vyslechli výklad. Poté jsme přejeli 

do Příbrami, kde jsme opět ve dvou skupinách 

navštívili s průvodci starý důl Anna, do kterého 

nás dovezl starý důlní vláček, a dále zajímavou 

vodní stezku. Další část odpoledne už patřila 

přírodě, přejeli jsme do Jinců, kde jsme se věno-

vali odlovu a určování vodních bezobratlých 

bentických živočichů. Večer, po dopsání nových 

pozorovaných rostlin a živočichů, si žáci nově 

nabyté vědomosti prověřili v malé soutěži.

Náplní nedělního dopoledního programu byla 

vycházka na vrch Medník, kde se nachází jediná 

lokalita zajímavé jarní rostlinky s názvem kan-

dík psí zub. Exkurze byla plánována do období, 

kdy kandík kvete, ale vzhledem k rychlému 

letošnímu nástupu jara jsme našli rostlinky již 

odkvetlé. Během vycházky žáci opět odchytávali 

a poznávali bezobratlé živočichy a sledovali jarní 

rostliny.

Exkurze se vydařila i díky skvělému počasí, 

které prosvětlilo jarní lesy. Již se těšíme na další 

exkurzi, tentokrát v květnu do Poodří. 

RNDr. Jana Dobroruková

Výtvarníci tvořili v kutnohorské Galerii Středočeského kraje
V pátek 5. dubna 2019 se třídy 3. C a 1. A našeho 

gymnázia vydaly s  paní profesorkou Kateřinou 

Sedláčkovou a panem profesorem Ivem Rejchr-

tem na  exkurzi do  GASKu – Galerie Středočes-

kého kraje v Kutné Hoře.

Vše začalo ráno v  osm hodin, kdy plný auto-

bus vyrazil kupředu. Atmosféra byla dobrá, 

a  tak cesta rychle ubíhala. Po  deváté hodině 

jsme zdárně dorazili k cíli a zábava mohla začít. 

Na  místě jsme se rozdělili do  dvou skupin 

a každá vyrazila prozkoumávat svá témata.

První tým se ponořil do  období ponurého 

komunismu a  po  vytvoření myšlenkové mapy 

a krátké diskuzi během křižování galerií se uchý-

lil k výtvarné činnosti. Každý měl za úkol pomocí 

koláže ztvárnit pro sebe nejhůře představitelný 

zákaz, který by mohl přijít... Bylo vyobrazeno 

několik témat od zákazu elektroniky 

až po nepovolené cestování a přátel-

ství. Všechna díla měla velmi hlubo-

kou myšlenku. 

Mezitím druhý tým v  praxi zkoumal 

sílu náhody při umělecké tvorbě. 

Poté jsme si rychle prohlédli exteriér 

slavného kutnohorského chrámu

sv. Barbory a  cestou zpátky k  auto-

busu prošli centrem města.

Exkurze se všem náramně líbila, užili 

jsme si vlastní tvorbu v inspirativním 

prostředí velkých uměleckých děl 

a rádi bychom se do Kutné Hory opět podívali!

Vojtěch Flídr (3. C)
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Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Prevence a mediální gramotnost napříč předměty na ZŠ 5. května

Recitování nás baví
Také letos vyslala ZŠ Schulzovy sady několik 

šikovných recitátorů do okresního kola soutěže 

v recitaci. Obstát zde není jednoduché, pro-

tože úroveň recitačních schopností dětí je stále 

vyšší. I tak se našim soutěžícím podařilo porotu 

zaujmout a zařadit se mezi nejlepší.

Z 1. kategorie postoupil do krajského kola 

Šimon Kulveit z 3. D, čestné uznání získala Klára 

Hoňková z 2. B. V 2. kategorii nás bude v Hradci 

Králové reprezentovat již zkušená recitátorka 

Adéla Hoňková z 5. A, čestné uznání si odnesl 

Matěj Flégl ze 4. B. V kategorii starších žáků si 

čestné uznání poroty přivezla Natálie Paříková 

ze 7. A. 

Přejeme všem nadšeným dětem, aby je jejich 

úsilí neopustilo, a těm nejlepším mnoho úspě-

chů v krajském kole.

Mgr. Iva Pelíšková

Matboj 2019
V pondělí 18. března se žáci naší školy zúčastnili 

soutěže Matboj. Pro tříčlenné týmy ze základ-

ních škol a odpovídajících ročníků víceletých 

gymnázií ji pořádá každoročně Gymnázium 

J. K. Tyla v Hradci Králové. Letošního ročníku se 

zúčastnilo 50 týmů z Královéhradeckého kraje. 

Účastníci soutěže plní různé matematické úkoly 

v dvoukolové soutěži. Naši školu reprezento-

valy čtyři týmy. Tým 7. B ve složení Jana Marie 

Senetová, Tomáš Mertlík a Josef Rutrle a tým 

6. B ve složení Adéla Sedláčková, Adriana Třeš-

ňáková a Vanda Vovsová sice nemohly kon-

kurovat deváťákům, ale získané zkušenosti

z průběhu soutěže určitě zúročí v příštím škol-

ním roce. Tým z 6. B obsadil čestné nejlepší místo 

mezi nejmladšími. Vynikající 7. místo získal tým 

z 9. B ve složení: Diana Kulíková, Petra Sed-

láčková a Natalia Lubinová. Ani tým z 8. B se 

neztratil a ve složení Anna Sedláčková, Kateřina 

Holubcová a Ondřej Palan obsadil nádherné 

14. místo. Děkujeme všem týmům za vzornou 

a úspěšnou reprezentaci školy.

Ing. Iva Tlamichová

Krajské kolo chemické olympiády
V pátek 22. března se konalo na Přírodovědecké 

fakultě Univerzity Hradec Králové krajské kolo 

55. ročníku Chemické olympiády kategorie D. 

Naši školu reprezentovaly dvě žákyně z 9. B, 

které postoupily mezi nejlepších 22 chemiků 

z Královéhradeckého kraje, z toho pouze pět jich 

bylo ze základních škol.

Náročné úlohy teoretické i praktické části obě 

dvě úspěšně zvládly a v silné konkurenci žáků 

víceletých gymnázií vybojovaly skvělá umís-

tění v první polovině výsledkové listiny. Denisa 

Spatzierová obsadila 4. místo, stala se tak nej-

lépe umístěným žákem základní školy v soutěži 

a zároveň vyhrála i mezi děvčaty. Magdaléna 

Pochylá obsadila 11. místo.

Děkuji děvčatům za reprezentaci školy a také 

za čas, který věnovaly přípravě na olympiádu

v době přijímacích zkoušek na střední školy.  

Moc si jejich práce vážím. 

Mgr. Alena Zlámalová

Fyzikální olympiáda

Dne 3. dubna se v učebně fyziky na ZŠ Schul-

zovy sady uskutečnilo okresní kolo 60. ročníku 

fyzikální olympiády, které se zúčastnilo 7 žáků. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii E 

určené žákům 9. ročníku a v kategorii F pro žáky 

8. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků více-

letého gymnázia. 

Soutěžící měli za úkol během 4 hodin vyřešit 

4 obtížnější fyzikální úlohy. V kategorii E zvítě-

zil Jan Materna, druhé místo obsadil Le Trung 

(oba Gymnázium Trutnov), oba postoupili do 

krajského kola v Hradci Králové. Na zbývajících 

místech skončili Jana Fléglová a Pavel Amler ze 

ZŠ Schulzovy sady. 

Nepostupovou kategorii F letos ovládl Ondřej 

Petera ze ZŠ Úpice-Lány, druhý skončil Vojtěch 

Volf ze ZŠ Schulzovy sady a na třetím místě Vlas-

timil Rolf z Gymnázia Dvůr Králové. 

Děkuji pracovnicím městského informačního 

centra za poskytnutí upomínkových předmětů 

pro soutěžící.

Mgr. Petr Pavelka

Úspěchy v pěveckých soutěžích

V dubnu se naši zpěváčci z 1. stupně ZŠ Schul-

zovy sady zúčastnili dvou pěveckých soutěží. 

Dne 2. dubna se rozjeli do Trutnova, kde se 

konalo okresní kolo soutěže ve zpěvu. Naši 

školu reprezentovalo celkem 11 zpěvaček, které 

postoupily ze školního kola. Všem se dařilo 

a vybojovaly celkem 5 medailových umístění. 

V 0. kategorii získaly žákyně z 1. C Eliška Johnová 

a Tereza Johnová 1. a 3. místo, v 1. kategorii 

sólo zvítězila Anna Mádlová ze 3. A a také duo 

ve složení Ema Siřišťová a Lia Mostecká z 3. B 

vyhrálo. A nakonec ve 2. kategorii, tedy mezi 

4. a 5. třídami, bylo úspěšné duo Tereza Zem-

ková a Kateřina Exnarová z 5. B, které se blýsklo 

2. místem. 

Eliška a Terezka Johnovy pokračovaly v dalším 

úspěchu i 3. dubna, kde získaly obě dvě „Zlaté 

pásmo“ na Novopackém slavíčkovi. Všem úspěš-

ným soutěžícím gratulujeme a děkujeme za 

vzornou reprezentaci ZŠ Schulzovy sady. 

Mgr. Milena Nosková, Mgr. Jitka Krejčí

Informace pro rodiče budoucích 
prvňáčků
Zapsané děti vytvoří ve školním roce 

2019/2020 kolektivy tří prvních tříd. Pří-

pravná schůzka pro rodiče se uskuteční 

v úterý 4. června od 16:00 hod. Seznámí 

se zde s organizačními záležitostmi, provo-

zem školní družiny, školní jídelny, bude jim 

předán seznam pomůcek, které budou prv-

ňáčkové potřebovat, a obdrží další důležité 

informace. Na setkání se těší budoucí třídní 

učitelky: Mgr. Eva Malichová, Mgr. Markéta 

Johnová a Mgr. Kateřina Novotná.

Děkujeme všem rodičům, kteří proje-

vili důvěru v činnost naší školy a jejích 

pedagogů.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

V současné době se společnost velmi rychle pro-

měňuje, škola by proto měla být v ideálním pří-

padě místem, kde se na změny obratem reaguje. 

Na ZŠ 5. května se vyučující snaží připravit své 

žáky do  života po  mnoha stránkách. Nedíl-

nou součástí výuky klasických předmětů jsou 

i  průřezová témata. Mediální gramotnost je 

jednou z nich, patří mezi nezbytné dovednosti 

v  21. století, v  rámci projektu „Projekt EU 2018 

– Šablony II“, který je fi nancovaný EU a  MŠMT, 

jsme pořídili tablety, jež žáci využívají napříč 

všemi předměty, snaží se kriticky vyhodnoco-

vat obsah sdělení, tvořit svá vlastní. Tablety jim 

v  mnohém usnadňují práci s  textem, informa-

cemi, pedagogům a současně žákům často šetří 

čas v rámci přesunu do počítačových učeben. 

V  rámci prevence patologických jevů pro 

žáky připravujeme i  odborné přednášky 

a  workshopy. Ve  čtvrtek 28. března se žáci 7., 

8. a 9. třídy zúčastnili přednášky nprap. Lukáše 

Vincence z Oddělení tisku a prevence Policie ČR, 

ÚO Trutnov, která byla zaměřena na  trestní 

odpovědnost, drogovou závislost a  distribuci 

drog, kyberšikanu a  nebezpečí, která hrozí 

uživatelům sociálních sítí. Přednáška navázala 

na  témata probíraná v  hodinách občanské 

a rodinné výchovy, žáky zaujaly především kon-

krétní příklady z policejní praxe a fotografi e lidí 

poznamenaných užíváním drog. Na  závěr zod-

pověděl npor. Vincenc dotazy žáků.

Chtěli bychom také poděkovat strážníkům 

Městské policie Dvůr Králové nad Labem

a profesionálnímu instruktorovi Pavlu Černému 

za přípravu a následnou realizaci speciálního tak-

ticko-preventivního cvičení s názvem ŠKOLA 2019, 

o němž již byla zmínka v předešlém čísle NKR.

Mgr. Markéta Haasová, Mgr. Jarmila Čechová
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Jarní zprávy ze ZŠ Strž

Novinky ze ZŠ Podharť

Prvňáčci v policejní cele

Po celý školní rok běží v 1. třídě preventivní pro-

gram „Už se nebojíme“. Pod vedením paní uči-

telky Vlasty Mertlíkové se žáci seznamují s  jed-

notlivými složkami integrovaného záchranného 

systému a jejich úkoly v běžném životě. Na další 

setkání se děti velice těšily, protože bylo jiné 

než ostatní. Opustili jsme půdu školy a navštívili 

Obvodní oddělení Policie ČR ve  Dvoře Králové 

nad Labem. 

Přivítal nás zástupce velitele, a  přestože měli 

hned od rána na stanici rušno, věnoval nám svůj 

volný čas a  provedl téměř celým areálem. Pro-

hlídka začala za budovou, kde parkují policejní 

vozy. Děti měly možnost prohlédnout si vyba-

vení auta, které se také symbolicky rozblikalo 

a rozhoukalo. Zvláště kluky pak zajímala výbava 

policisty. V  každé kapse vesty se schovávala 

důležitá věc mající svůj význam při plnění úkolů 

během zásahu. Několik odvážlivců vyzkoušelo 

alkohol tester, naštěstí s negativním výsledkem. 

Uvnitř budovy panoval čilý ruch. Prošli jsme 

kancelářemi, nahlédli do  výslechové místnosti 

a  všichni žáci si vyzkoušeli, jaké to je ocitnout 

se na chvíli v cele předběžného zadržení. Nako-

nec odpovídal náš průvodce na zvídavé otázky 

návštěvníků. Skoro všichni chlapci měli v tomto 

okamžiku jasno, čím budou. 

Jako vzpomínku na  velice pěkné dopoledne 

dostaly děti propagační předměty Policie ČR, 

těšit se tak mohly z omalovánek nebo papírových 

vystřihovánek. Strážcům zákona děkujeme nejen 

za milé přijetí, ale hlavně za jejich obětavou práci.

Mgr. Jana Hronešová, třídní učitelka

Lyžařský kurz čtvrtých a pátých tříd
V  březnu proběhl druhý lyžařský kurz prvního 

stupně. Tentokrát se ho zúčastnili žáci čtvr-

tých a pátých tříd. Opět se odjíždělo 

po  dopoledním vyučování do  Mla-

dých Buků, kde se našim žákům věno-

vali instruktoři lyžařské školy Hellish 

Hill. Přestože počasí už společnému 

lyžování nepřálo, tak si ho všechny 

děti užily a často se jim nechtělo ani 

ze svahu odejít. Mám radost, že je 

o lyžování na naší škole takový zájem 

a  že děti tento sport baví. Tak zase 

za rok!

Mgr. Radka Mazáková

Máme třetího nejlepšího zeměpisce 
v kraji!

Matěj Kubíček ze 6. A dokázal vylepšit své umís-

tění z  okresního kola zeměpisné olympiády 

a z Hradce Králové přivezl bronz! Gratulujeme!

Mgr. Vojtěch Hulík

Noc s Andersenem
Páteční večer a noc z 29. na 30. března 2019 trá-

vili třeťáci z Podhartě zcela netradičně. Sešli se 

před knihovnou Slavoj se spacáky a  slavnostní 

večeří připravenou v  duchu „Hasím průšvihy 

a  požáry“, kde strávili večer plný zajímavostí, 

kvízů, her a dobrodružství. 

Zaměstnanci knihovny pro ně připravili ku pří-

ležitosti 19. ročníku Noci s  Andersenem pestrý 

program. Děti zjišťovaly mnoho zajímavostí 

o  Hansi Christianu Andersenovi, zasoutěžily si 

ve sportovních disciplínách, dokonce navštívily 

i  hasičskou stanici, kde se setkaly s  požárníky 

a  navzdory pokročilé večerní hodině s  nadše-

ním poslouchaly jejich zajímavý výklad i  prak-

tické ukázky. Večer završily výstupem na kostelní 

věž, kde jim Jan Langfelner ml. vyprávěl příběhy 

o zvonech a kostelní věži. 

Naše knihovnické dobrodružství skončilo 

zaslouženým spánkem po  tábornicku ve  spa-

cácích. Děti si užily opravdu nádherný a bohatý 

večer a patřičně oslavily i 70. výročí nakladatel-

ství Albatros. 

Naše velké poděkování patří knihovnicím Mar-

tině Voňkové a  Ivaně Kelemenové, které pro 

nás program připravily. Také hasičům a  Janu 

Langfelnerovi, kteří nám též věnovali svůj čas. 

Budeme se těšit na další podobnou akci. 

třeťáci ZŠ Podharť a paní učitelka Mgr. Šárka Vodová

Safari po safari
Tato akce pořádaná ke  Dni Země byla jed-

nou z  dalších, které se děti naší školy účastní. 

Třeťáci se vydali po  trase vyznačené v  mapce, 

aby postupně plnili úkoly a navštívili jednotlivá 

stanoviště připravená zaměstnanci zoo, králové-

hradeckého muzea, DDM, LČR či studenty střed-

ních škol. Děti se dozvěděly spoustu zajíma-

vostí ze světa živočichů. Tímto děkujeme všem 

pořadatelům.

Mgr. Hana Havlíčková, Mgr. Šárka Vodová, 

třídní učitelky 3. ročníků

Reklama – pravda nebo klam
Ve středu 3. dubna osmáci ZŠ Podharť navštívili 

Městskou knihovnu Slavoj ve Dvoře Králové nad 

Labem, kde se konala beseda na výše uvedené 

téma.

Po  základních informacích žáci zhlédli některé 

ukázky. Poté se o nich diskutovalo, hodnotilo se, 

zda jsou prospěšné, etické, lživé apod. Nechy-

běla ani hra a  malá odměna pro největšího 

znalce reklamních sloganů.

Akce byla velmi dobře připravená dvěma lek-

tory. Děti si z  ní odnesly zajímavé informace 

a hlavně poučení. Snad se už nenecháme rekla-

mou nachytat.

třídní učitelky osmých tříd

Velikonoční dílničky
V sobotu 6. dubna se již tradičně sešly děti, které 

rády tvoří, ve  školní družině, aby trávily dopo-

lední hodiny vyráběním dekorací pro veliko-

noční výzdobu svých domovů. Nápomocny jim 

byly jejich paní vychovatelky a učitelky. Na konci 

dílniček si děti hrdě odnášely několik zápichů, 

závěsů a slepičku z látky.

Markéta Hošková, vedoucí vychovatelka

Prvňáci navštívili knihovnu
Ve  středu 10. dubna 2019 navštívili žáci 

1. A a 1. B podruhé knihovnu Slavoj. Cílem bylo 

seznámit se s  prostředím a  pravidly půjčování 

knih. V  úvodu paní knihovnice dětem vysvět-

lila abecední řazení knih, rozdíl mezi knihou, 

časopisem, leporelem a  komiksem. Poté došlo 

na  předčítání z  knihy Pomoc v  horách. Děti 

pozorně naslouchaly, aby v závěru mohly odpo-

vídat na zadané otázky k textu. Před odchodem 

si zájemci vypůjčili knihy. Další návštěvu máme 

naplánovanou na červen, kdy proběhne vyhod-

nocení čtenářských deníčků Škola naruby. 

Mgr. Miroslava Kubicová, Mgr. Danuše Šrámková

Co takhle dát si olej?
Součástí učiva čtvrtého ročníku je kapitola 

věnovaná zemědělství a  polním plodinám, 

proto jsem s  radostí přijala pozvání pana Sta-

níka do  jeho malého obchůdku Malis ve  Strži, 

kde vyrábí a prodává mouku a za studena liso-

vané oleje. 

Protože v  dnešní době děti většinou nemají 

možnost vidět proces zpracování různých 

surovin, nemohly se exkurze dočkat. Nejdříve 

se dověděly, jakým způsobem se olej i  mouka 

vyrábí i  z  jakého důvodu pan Staník přešel 

na  bezobalový prodej. Také sledovaly výrobu 

oleje z  řepky olejky, jež všichni znají z  našich 

polí. Nemalý zájem vzbudily i  tzv. pokrutiny, 

které po vylisování semen zbyly. Na závěr mohly 

vyzkoušet pomocí malé bagetky chuť řepko-

vého a mandlového oleje. K ochutnávce přistu-

povaly nejdříve s respektem, po prvním soustu 

ale chtěla většina ještě přídavek. Panu Staníkovi 

moc děkujeme za vstřícnost a přejeme mnoho 

spokojených zákazníků.

Mgr. Radka Mazáková, třídní učitelka  
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Den krásy v Domově důchodců

V pátek 29. března se v Domově důchodců 

v  Roháčově ulici konala v  rámci projektu 

Ježíškových vnoučat netradiční akce. 

Dorazily k  nám kosmetičky Eliška a  Alena 

z BABOR salonu z Hradce Králové, s sebou 

přivezly úžasnou kadeřnici Zuzku a  foto-

grafa Mariho. Uživatelé, kteří měli chuť 

a zájem, se tak mohli nechat zdarma zkráš-

lit od těchto profesionálů. Nakonec se pro-

cedury zúčastnilo 14 uživatelů Domova. 

Přes počáteční nedůvěru a  lehké obavy si 

všichni účastníci návštěvu v  salonu krásy 

moc užívali. Někteří zažili něco podob-

ného poprvé a proměna byla leckdy veliká. 

Po kolečku v salonu krásy ještě následovalo 

focení v  reminiscenční místnosti Domova, 

kde fotograf Mari každému doporučil, jak 

by měl stát, sedět, komu by slušel jaký 

klobouček či kytička. Výsledkem jsou 

úžasné fotografi e na památku, ze kterých 

mají všichni účastníci velkou radost. Moc 

děkujeme našim Ježíškovým vnoučatům 

z BABOR salonu v Hradci Králové, kadeřnici 

Zuzce a  fotografovi Marimu za celý poho-

dový den, úžasně odvedenou práci a  pro 

některé i splněný velký sen.  

Mgr. Josef Šimek, sociální pracovník

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Speciální vzdělávání v mateřské 
škole Slunečná 2
MŠ Slunečná je čtyřtřídní mateřská škola 

se dvěma běžnými a  dvěma speciálními 

třídami, které mají ve  Dvoře Králové nad 

Labem dlouholetou tradici. Do speciálních 

tříd jsou zařazovány děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami na základě dopo-

ručení školského poradenského zařízení. 

Jedná se o  závažné poruchy řeči, tělesné, 

smyslové, mentální a  kombinované 

postižení, ADHD nebo autismus. Vzdělá-

vání probíhá dle RVP PV pod vedením spe-

ciálních pedagogů. V závažných případech 

dětem pomáhá asistent pedagoga.

Podle našich zkušeností mají speciální třídy 

své opodstatnění i  v  době inkluze. Malý 

počet dětí ve  třídách dává dostatek pro-

storu pro individuální práci, podle aktuál-

ních možností a potřeb. Děti mají možnost 

být v  každodenním kontaktu s  kamarády 

z  běžných tříd. Společně si hrají, chodí 

na  vycházky, využívají rozlehlou školní 

zahradu s řadou herních prvků. Navštěvují 

různé kulturní a  sportovní akce, exkurze 

a výlety. Učí se i od svých vrstevníků. Děti 

z běžných tříd se učí toleranci a respektu.

Více se dozvíte na www.mskrasnohorske.cz 

nebo na telefonním čísle 499 623 940. Naši 

školu máte možnost navštívit. Rádi zod-

povíme případné dotazy a  prohlédnete si 

prostory školy.

MŠ E. Krásnohorské, pracoviště MŠ Slunečná 2

Dvorská Jednička oslavila 15. narozeniny
První ročník taneční soutěže Dvorská Jed-

nička se konal v dubnu 2005, tedy přesně před 

patnácti lety. A  za  těch patnáct let vyrostla 

z  původně malé regionální soutěže významná 

taneční událost obřích rozměrů, která se koná 

po  celý dubnový víkend a  každoročně zaplní 

prostory královédvorského Hankova domu 

do posledního místa.

Ani letos tomu nebylo jinak. Vzhledem k  ne-

ustále narůstajícímu počtu přihlášených vystou-

pení bylo navíc nezbytné soutěž rozdělit a zcela 

osamostatnit kategorii orientálních tanců, která 

se tak letos poprvé koná o týden později.

A  jak hlavní taneční víkend Dvorské Jedničky 

ročník 2019 probíhal? Jako na drátkách.

Stejně jako se z  vynikajících ingrediencí skládá 

mistrovsky upečený dort k  patnáctému výročí, 

tak i  z  Dvorské Jedničky dělají vyhledávanou 

a prestižní událost celorepublikového významu 

právě ony dobré „ingredience“.

Patří mezi ně náš tradiční pohodový a pohotový 

DJ Fugas, který dovede navodit atmosféru velké 

taneční party přímo v Hankově domě, výborná 

moderátorka napínající při vyhlašování výsledků 

nervy soutěžích až k  prasknutí, pozorný zrak 

přísné, ale spravedlivé poroty a  především 

precizní organizace celého týmu DDM Jedničky.

K atmosféře soutěže přispívají samozřejmě také 

ti, o  které jde především. O  taneční kolektivy 

a  jednotlivce, kteří předstupují před odbornou 

porotu i naplněný sál, aby ze sebe vydali to nej-

lepší. O poháry, medaile a diplomy jich v letoš-

ním roce přijelo bojovat na taneční parket více 

než tisíc, aby si pak při vyhlašování ti nejlepší 

z nich užili onu explozivní radost z vítězství.

I  letos platilo to, co každý rok na  Dvorské Jed-

ničce. Zvítězili všichni, kteří u  toho byli. A  pro-

hráli ti, kteří si tenhle taneční víkend nechali ujít.

Text a foto: Ondřej Černota

Předání šeku z výtěžku Běhu naděje 2018 
Na konci března se ve FN Motol setkali pořada-

telé Běhu naděje 2018, aby společně dokončili 

to, na čem se celý rok v mnoha koutech České 

republiky pracovalo. Za účasti prof. Dr. Jana 

Starého, přednosty Kliniky dětské hematologie 

a Onkologie FN Motol, a prof. MUDr. Jana Trky 

z CLIP – molekulární genetika, došlo k předání 

šeku v hodnotě 500.000 Kč. Součástí programu 

byla také přednáška o aktuálním dění v léčbě 

leukemie u dětí, prohlídka laboratoře výzkumu 

genetické predisposice k nádorovým onemoc-

něním v dětském věku a prohlídka motolské 

radioterapie. Jsme rádi, že jsme s vaší pomocí 

mohli přispět na výzkum a léčbu nádorových 

onemocnění u dětí, a děkujeme všem, kteří 

pravidelně Běh naděje navštěvují a přispívají 

k záchraně životů vážně nemocných dětí. Těšíme 

se na vás opět v září!

Bc. Veronika Málková, DDM Jednička

Hejtman Štěpán zaštítil Týden 
Divadla bratří Formanů v Tamboru
Královédvorský pivovar Tambor k  10 letům 

založení veřejnosti nabídne festival Týden Diva-

dla bratří Formanů. Záštitu nad mimořádnou 

kulturní akcí převzal hejtman Královéhradec-

kého kraje Jiří Štěpán. 

Čtyři dny a pět představení s názvem Deadtown 

čeká v areálu pivovaru na milovníky té nejlepší 

kultury v  týdnu od  8. do  11. května. Dřevěná 

divadelní budova pro 250 diváků „vyroste“ 

přímo v areálu pivovaru Tambor. Ve hře z Divo-

kého Západu kombinují autoři originálně 

činohru, tanec, zpěv a  loutkoherectví. Proto se 

Deadtown po  celém světě setkává s  mimořád-

ným diváckým ohlasem. V letošním roce nebude 

v České republice mnoho příležitostí, kde Diva-

dlo bratří Formanů vystoupí. 

„Formany“ doplní italský mim a  klaun Giorgio 

Bertolotti, který v  areálu Tamboru odehraje 

devět představení hry Juri Kosmonaut. Diváci 

prožijí absenci gravitace, hrdinství, samotu, zou-

falství a věčnou touhu lidí bezmezně se zasnít. 

Stanou se dobrovolnou posádkou vesmírné lodi 

s  kapitánem Jurim, který je pomocí projekce, 

animace a videa provede skutečnou cestou ves-

mírem. Představení je určeno především dětem, 

ale zaujme i dospělé diváky.

Samotná oslava 10 let Tamboru nabídne 

10. května od  10:00 hod. kromě dvou předsta-

vení Deadtown také řadu dalších akcí. Návštěv-

níci se mohou těšit na  výstavu výtvarných děl 

Matěje Formana. V  hudebním bloku je připra-

veno vystoupení legendárního písničkáře Mirka 

Palečka, kanadské šansoniérky Jessicy May, při-

jede také Honza Ponocný neboli Cirkus Ponorka. 

Místní muzikanty zastupuje stále populárnější 

duo Paya May a  David Jakubec. Vše uzavře 

pražská blues rocková formace Wild Music Wal-

kers. Po celý den potrvá minifestival malých pivo-

varů, kde kromě českých budou v  nabídce také 

americká, belgická, německá a holandská piva. 

Vstupenky na jednotlivá divadelní představení 

lze zakoupit přímo v pivovaru Tambor a v měst-

ském informačním centru vedle Staré radnice.

Bedřich Machek
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Přijímání nových žáků 
do ZUŠ R. A. Dvorského
V průběhu týdne od 

13. do  17. května 

2019 se uskuteční 

v ZUŠ R. A. Dvorského 

týden otevřených 

dveří. Denně od 13:00 

do 17:00 hod. mohou 

návštěvníci nahlédnout do  všech uče-

ben, do  všech oborů. Zájemci o  studium 

na  školní rok 2019/2020 se musí během 

tohoto týdne zapsat u  jednotlivých uči-

telů, poté jim bude sdělen termín přijí-

mací zkoušky (bližší informace obdrží při 

vstupu do  školy). Přijímání žáků probíhá 

na základě splnění přijímacích kritérií. 

Kritéria přijímání žáků do  jednotlivých 

oborů (hudební, taneční, výtvarný, lite-

rárně-dramatický) a další informace nalez-

nete na stránkách školy www.zusdk.cz. 

Vladimíra Matušková, ředitelka

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Úspěchy Královédvoráků 
na soutěžích ZUŠ
ZUŠ R. A. Dvorského měla opět své 

zástupce na soutěžích základních umělec-

kých škol, které vyhlašuje každým rokem 

MŠMT. V  letošním školním roce se sou-

těžilo mimo jiné v komorní hře s převahou 

dechových nástrojů a ve hře na akordeon. 

Právě tam jsme měli své zástupce. Ve  hře 

na  akordeon žák Jana Prouzy Radovan 

Mrkvička získal v krajském kole 2. místo.

V komorní hře sestry Anna a Adéla Sedláč-

kovy jako duo Flute Sisters získaly v  kraj-

ském kole 3. místo a  soubor zobcových 

fl éten Flauti Dolci Vlasty Siřišťové obsadil 

v  krajském kole 2. místo. Dalším velkým 

úspěchem bylo ocenění Pavla Konráda, 

kterého porota jako jediného ze všech 

soutěžících v  dané kategorii ohodnotila 

zvláštní cenou za mimořádný výkon v sou-

borové hře.

Všem soutěžícím a  jejich pedagogům 

děkujeme a gratulujeme.

Vladimíra Matušková, ředitelka

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Představujeme Mistra četby 2018

Čtenářský titul Mistr četby obdržel Milan 

Krykorka, který si dvakrát do  týdne půj-

čuje knihy, denní tisk a  časopisy. V  prů-

měru odnese z  knihovny měsíčně na 

350 dokumentů (4 200 ročně). Jak se nám 

svěřil, do  královédvorské knihovny Slavoj 

dochází téměř nepřetržitě od  roku 1967. 

Dva roky abstinence způsobila tehdy 

povinná vojenská služba. Smekáme klo-

bouk a gratulujeme.

Mgr. Marta Pešková Staníková, ředitelka 

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Kabelky se na gymnáziu plnily 
knihami, v tělocvičně zaznělo tango 
Z  bazaru kabelek odejde každá žena krásnější 

– heslo, které, doufáme, bylo jednoznačně spl-

něno v  sobotu 30. března 2019 v  prostorách 

gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem, kde se 

již potřetí konal Bazar kabelek, letos nově dopl-

něný o bazar knih. 

Akce si opět udržela podobu inspirativního 

dámského odpoledne, které nabízelo nejen 

dobré jídlo a knihy, ale samozřejmě také kabelky. 

Na  pultu s  kabelkami bylo na  výběr z  více než 

300 kousků. Jsme rády za každou jednu kabelku, 

která najde svoji novou majitelku. Kabelky, které 

nenašly nové, ani původní majitele, jsme pře-

daly zástupcům SŠIS, kde dále poslouží žáky-

ním ryze dámských oborů na  módní přehlídky 

včetně soutěží. Právě čtyři slečny z oboru kadeř-

nice a  kosmetické služby z  dvorské SŠIS nabí-

zely na  místě návštěvnicím bazaru denní líčení 

a účesy dle možností. 

Dílnička měla letos podobu zašívárny – a  to 

se vším všudy. Jana Hudcová pořádá šicí dílny 

v Trutnově a  do  Dvora přijela s  nabídkou ušití 

plátěných tašek s  podšívkou s  různými motivy. 

K  dispozici byly v  knihovně gymnázia 4 šicí 

stroje, které se celé odpoledne nezastavily.  

V  doprovodném programu měla velký úspěch 

Lída Janská – učitelka tanga, která přijela z Prahy, 

aby předala místním ženám radost z tance, který 

i u nás ve městě má své příznivce. 

Cestu z  Moravy vážily do  Dvora i  ředitelka 

nakladatelství JOTA Božena Štofková a Kateřina 

Dubská – autorka několika bestsellerů. Obě 

dámy návštěvníkům předávaly své zkušenosti 

s psaním a vydáváním knih. Ředitelka naklada-

telství JOTA byla také jednou z osobností, která 

pokřtila na zahradě dvorského gymnázia vodou 

z Labe první knihy do dvorské knihobudky, a to 

spolu s Martinou Kubíkovou – ředitelkou školy. 

O  tom, jak se myšlence na  první dvorskou kni-

hobudku daří a kde bude umístěna, vás budeme 

průběžně informovat.

Velmi nás těší, že se na akci podílelo hned něko-

lik místních škol a  subjektů. Chodby gymná-

zia zdobily tematicky laděné velkoprostorové 

malby dětí výtvarného kroužku Hankova domu, 

které vznikly pod vedením Vandy Kotíkové. Další 

úžasnou pomocí nám byly učitelky z  místní 

základní školy Schulzovy sady, které nám se 

svými žáky vyrobily jedinečné záložky, které 

byly na bazaru rozdávány jako poděkování všem 

přítomným. Jelikož jsme na akci nechtěli poničit 

povrch tělocvičny a zároveň se nám příčilo žádat 

návštěvníky o  přezutí, byla podlaha pokryta 

koberci, za  které vděčíme místní fi rmě JUTA. 

Zároveň děkujeme všem místním podnikate-

lům, kteří nás podpořili svými službami, místním 

obchodníkům, kteří věnovali dary do  tomboly, 

a dobrovolníkům za čas, který s námi strávili.

Ing. Kateřina Sekyrková, za organizátorky 

Foto: Zdeněk Novotný

Environmentální výchova v  mateřské škole 

určitě není a nemá být pouze o třídění odpadu. 

Snažíme se o  to, aby děti nutnost ochrany pří-

rody chápaly v  širších souvislostech a  přijaly 

fakt, že každý z  nás je svým chováním odpo-

vědný za  kvalitu životního prostředí. Ve  školce 

jsme vedli diskusi o  tom, co by se stalo, kdyby 

nebylo... Postupnou dedukcí jsme společně 

došli k závěru, že jednou z nejdůležitějších pod-

mínek života je voda, a začali se o ni více zajímat. 

Firma Litave, s. r. o., nám umožnila exkurzi 

v čistírně odpadních vod ve Dvoře Králové nad 

Labem. Ta vzbudila v  dětech nečekaný zájem, 

a to nejen celkovým vzhledem areálu, ale hlavně 

informacemi, kterých se jim dostalo. Samy 

kladly různé dotazy, projevily obstojné znalosti 

ohledně ochrany přírody a  dozvěděly se věci 

nové. Pochopily, že lidé nemohou do  odpadu 

v  domácnosti hodit všechno, co se jim zachce. 

To totiž ztěžuje proces čištění odpadní vody 

a  také ho prodražuje. Zapamatovaly si hlavně, 

že do  odpadu nepatří vlhčené ubrousky, dět-

ské pleny a  další hygienické potřeby. Použitý 

kuchyňský olej patří na sběrný dvůr. Děti slíbily, 

že o  tom poučí své rodiče. Také se dověděly 

o „hodných“ bakteriích, které se živí nečistotami 

v odpadní vodě.

Nové poznatky jsme společně zhodnotili 

ve  školce a  navázali na  ně. Děti experimento-

valy, špinavou vodu cedily, usazovaly a fi ltrovaly. 

Zjistily, že některé látky se ve  vodě rozpouští 

a  jiné ne. Své poznatky si zafi xovaly i  výtvar-

nou technikou. Nejdříve otiskovaly houbičkou 

na arch papíru „kaly a bláto“. Poté znázorňovaly 

grafi ckými cviky vodu a  čeření (děti totiž ví, že 

bakterie potřebují k  životu kyslík) a  nakonec 

do obrázku zakreslily bakterie, které nám pomá-

hají vodu čistit. 

Děkujeme tímto za  umožnění prohlídky ČOV, 

bylo to pro nás velmi zajímavé a přínosné.

Pavla Vránová, DiS., Bc. Jana Tremerová

učitelky, MŠ E. Krásnohorské, pracoviště MŠ Slunečná 2

V hlavní roli bakterie
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Stomatologická pohotovost
květen 2019
1. 5.: DentMode, s. r. o., Poděbradova 1959, 

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

4. a  5. 5.: MUDr.  Rudolf Dušánek, Rohá-

čova 2968, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

603 994 436;

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

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

11. a  12. 5.: MUDr.  Miroslava Landová, 

Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 321 931;

18. a  19. 5.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

25. a  26. 5.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

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

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

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Březen – za kamna vlezem 
I když zima se v březnu ještě nevzdala, Žlu-

tou třídu ze ZŠ speciální a  praktické školy 

Diakonie ČCE ve Dvoře Králové nad Labem 

to rozhodně neodradilo udělat dobrý sku-

tek. Přestože je jaro teprve na  cestě, uči-

telé společně s  dětmi vyráží každé úterý 

do psího útulku rozveselit pár pejsků pro-

cházkou. Radost nám dělá Blesk a  nově 

i Čenda. Děkujeme za tuto možnost. 

V  březnu se z  našich žáků stali odborníci 

na  zeleninu. Poznávali a  správně přiřazo-

vali zeleninu do  své kategorie, hráli jsme 

zábavný kvíz na  toto téma. Nakonec pro-

běhla soutěž, kde zeleninu ochutnávali se 

zavázanýma očima.

Celý projektový den si všichni opravdu 

moc užili, těšíme se na další projekt.

Základní škola speciální a praktická škola 

Diakonie ČCE Vrchlabí,

odloučené pracoviště Dvůr Králové nad Labem

Skautské středisko hlásí
V  sobotu 23. března proběhly tradiční závody 

v uzlování. Po  slavnostním zahájení byli sou-

těžící rozděleni do  kategorií podle svého 

věku: benjamínci, světlušky a  vlčata, skauti 

a  skautky a  roveři a  rangers. Nejmenší benja-

mínci se spíše seznamovali se závodní atmo-

sférou a  uzly. Pro mladší, světlušky a  vlčata, 

bylo úkolem navázat v  co nejrychlejším čase 

pět uzlů. Lodní smyčku, ambulanční uzel, ško-

tový uzel, dračí smyčku a na závěr zkracovačku. 

Skauti a  skautky měli navíc rybářskou spojku. 

Do  výsledného hodnocení se počítal lepší čas 

ze dvou kol. V  nejmladší kategorii byla na  prv-

ním místě K. Štěrbová, na  druhém 

místě K. Štěpová a  třetí skončila

K. Bačíková. V  kategorii světlušek 

vyhrála L. Vondroušová, na  dru-

hém místě byla L. Mostecká a  třetí 

D. Cicáková. Mezi vlčaty vyhrál 

M. Mostecký, druhý byl V. Špetla 

a  třetí se umístil M. Prouza. V  kate-

gorii skautů a  skautek zvítě-

zila N. Tauchmanová, druhý byl 

A. Mostecký a na třetím místě skončil

J. Klička. V kategorii roverů a rangers 

zvítězila N. Tauchmanová, druhá byla 

A. Langfelnerová a třetí V. Karel.

Na  konci března uskuteč-

nili skauti 3. oddílu akci 

s přespáváním v klubovně, 

kam si pozvali pana Lok-

vence, který přinesl různé 

trofeje zvířat a vyprávěl jim 

o  lese, zvěři a  stromech. 

Druhý den se vydali na výpravu do Choustníkova 

Hradiště, aby si prohlédli zříceninu hradu. Během 

cesty i na hradě si zahráli několik her. K vydařené 

výpravě jim přispělo také krásné jarní počasí a již 

teď se těší na další výpravy.  

Ing. Martin Stránský

Kočky v královédvorském depozitu
Další šance zahájila také letos 

za fi nanční podpory města Dvůr 

Králové nad Labem realizaci kas-

tračního programu. Od 1. září 

2016 do 12. dubna 2019 bylo na 

území města odchyceno a vykastrováno 75 volně 

žijících koček, které byly následně vypuštěny do 

původní lokality. Od 29. ledna do 10. dubna 2019 

bylo vykastrováno 15 koček, 8 z nich z ulice Klaza-

rova. V  případě výskytu kolonie plachých volně 

žijících koček nás kontaktujte, včasnou kastrací 

zabráníte nežádoucímu navyšování populace.

Od ledna do 14. dubna 2019 se depozitu poda-

řilo umístit 19 převážně dospělých koček a zpro-

středkovat umístění dalším 3.

Děkujeme obchodům Hobby centrum Jiranová, 

Super Zoo Dvůr Králové nad Labem a  Tescu 

Trutnov za  podporu zorganizováním akcí pro 

náš útulek. Zároveň děkujeme vedení Juty, a. s., 

jmenovitě Ing. Jiřímu Hlavatému, za fi nanční dar 

20.000 Kč na provoz našeho útulku.

V  současné době poskytujeme azyl převážně 

dospělým kočkám a odrostlým koťatům. Všechna 

nabízená zvířata jsou kastrovaná a  očkovaná. 

Zájemci o ně by si měli počínat v souladu s proto-

kolem, tj. poskytnutí veterinární péče, odpovída-

jící strava a zázemí buď v bytě, nebo s bezpečným 

výběhem ven. Umístění na zahrádky a statky není 

zárukou výše uvedených podmínek.

Více info na  dalsisancedknl@seznam.cz, tel.: 

605  751  717 a  na  stránkách www.dalsisance.cz 

a  na  Fb www.facebook.com/KockyDvurKralove/, 

č. ú.: 2400810343/2010, VS 248. 

Simonek – osmiměsíční 

kastrovaný a  očkovaný 

kocourek, klidný, přátelský 

a  mazlivý, vhodný spíše 

do bytu.

Ricci – osmiměsíční kon-

taktní kocourek, kastrovaný 

a očkovaný. Díky své rozpus-

tilé povaze by uvítal domov 

s možností výběhu ven.

Kamilka – asi tříletá kas-

trovaná a očkovaná 

kočička, které by 

vyhovovalo umístění 

do  klidného prostředí 

nejlépe ke  starším 

lidem, k  cizím je zpo-

čátku nedůvěřivá.

Micina – asi pětiletá 

kastrovaná, očkovaná 

kočičí dáma. Touží 

po domově se zahrád-

kou, v depozitu je nej-

déle ze všech.

Beatriz Motalová, Další šance, z. s., Dvůr Králové n. L.


