
Začne rekonstrukce
křižovatky ulic Nedbalova 
a Vrchlického

2 Novou ředitelkou 
Hankova domu se 
stane Jana Kubcová

3 Ve vybraných
lokalitách město 
omezí sekání trávy

3 Městští strážníci 
se pravidelně  
věnují prevenci

4 Připravuje se 
další kolo 
kotlíkových dotací

5

1www.mudk.cz

5
 2019

Vydává město Dvůr Králové nad Labem  |  Vychází 29. května 2019 ZDARMA

Sloupek starosty
Dvůr Králové nad 

Labem je město 

plné zeleně. O tom 

asi nemůže pochy-

bovat nikdo, kdo se 

v něm zvlášť letos 

v květnu ocitl. Máme 

zde přes 7 800 soli-

térních stromů 

a velké množství keřů. Zdravě rostoucí zelená 

tráva, rozkvétající pupeny stromů nebo kve-

toucí květiny jsou balzámem na duši. I proto 

je důležité se o zeleň ve městě a jeho okolí 

náležitě starat, ať už ve formě běžné a pravi-

delné údržby nebo mimořádných opatření. 

S péčí o takto rozsáhlou zeleň je však spo-

jena fi nanční náročnost, rozsáhlé diskuze 

o nejvhodnější údržbě, problémy s kácením 

stromů, ale také větší riziko v potenciálním 

ohrožování zdraví a majetků občanů města 

při bouřkách nebo vichřicích.

Domnívám se, že právě při péči o naši zeleň 

je nutné používat především zdravý rozum 

a vyvarovat se extrémů. Tedy přehnaně 

stromy nekácet ani je nechránit. Od roku 

2015 bylo pokáceno 330 stromů, naprostá 

většina kvůli špatnému zdravotnímu stavu 

či prováděným investičním akcím. Naproti 

tomu bylo v rámci náhradní výsadby vysá-

zeno 451 stromů a keřů nových.

V souvislosti s probíhajícími klimatickými 

změnami jsou nezbytná dílčí opatření 

vedoucí k zadržování vody v krajině. I proto 

bylo vytipováno 15 lokalit, ve kterých 

budou seče trávy výrazně zredukovány,

a právě s ohledem na lepší zadržování vody 

ve městě se tráva nechá růst. Proto bych 

chtěl požádat vás, občany města, o shoví-

vavost a vstřícnost k tomuto kroku, který 

nebude značit nedostatečnou práci tech-

nických služeb, ale naopak pokus o příspě-

vek k lepšímu hospodaření se stále vzácnější 

vodou, který by mohl přispět i ke zvýšení 

druhové rozmanitosti v těchto lokalitách.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Zveme na zasedání zastupitelstva
Zveme veřejnost na 5. zasedání zastupitel-

stva města ve čtvrtek 20. června 2019 od 

16:00 hod. v sále Hankova domu. Pokud 

se nemůžete zúčastnit, audiozáznam ze 

zasedání bude k dispozici na stránkách 

města www.mudk.cz v sekci Město/Orgány 

města/Zastupitelstvo města.                   (mik)

facebook.com/
mestodknl

Ve Dvoře Králové nad Labem se sešli příslušníci 

a příznivci řecké menšiny, aby oslavili 70. výročí 

příchodu do tehdejšího Československa, našeho 

regionu a do města. 

Při té příležitosti se uskutečnily zajímavé spo-

lečenské akce, které v pátek 10. května zahájila 

vernisáž výstavy Řekové mezi námi – 70 let řecké 

menšiny na Královédvorsku. Na ni o den poz-

ději navázal Řecký večer v Hankově domě, který 

přilákal návštěvníky i účinkující z celé republiky, 

a připomínku výročí ve středu 22. května uzavřela 

tematická přednáška Jany Polákové z Etnogra-

fi ckého ústavu Moravského zemského muzea. 

Výstavě, kterou uspořádalo Městské muzeum 

Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s Řecko-

českým spolkem Dvůr Králové nad Labem 

a nadačním fondem Hellenika, předcházela výzva 

veřejnosti spojená s několikaměsíční přípravou 

materiálů, schraňováním historických doku-

mentů a dobových fotografi í. Výstava názorně 

ilustruje osudy nejstarších členů jednotlivých 

rodin a můžete ji zhlédnout ve výstavním sále 

Špýcharu městského muzea do neděle 9. června. 

Akce fi nančně podpořilo město Dvůr Králové 

nad Labem.

(ska), Foto: Michaela Glaserová a Miloš Šálek

Řekové oslavili 70 let od příchodu do regionu

Město Dvůr Králové nad Labem podá 
dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně
Zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 16. května 

rozhodli, že město Dvůr Králové nad Labem podá 

dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně proti rozsud-

kům Krajského soudu v Hradci Králové.

Ten na konci letošního ledna pravomocně roz-

hodl, že město společnosti Evorado Import, a. s., 

která ve Dvoře Králové nad Labem vlastní ČOV, 

doplatí za čištění odpadních vod po vzájemném 

započtení závazků a pohledávek v letech 2005–

2013 v součtu 7,69 mil. Kč. Rozsudky nabyly 

právní moci 1. dubna a město své závazky, které 

z nich vyplývaly, již uhradilo.

„Rozhodli jsme se využít možnosti, kterou nám 

zákon v této věci dává, a dovolání podat. Kom-

pletní text, který je třeba podat do 1. června, 

vypracuje paní advokátka, jež město v těchto 

sporech od počátku zastupuje. Do doby, než 

bude dovolání podáno, tak nebudeme konkre-

tizovat a komentovat jednotlivé důvody v něm 

obsažené,“ uvedl královédvorský starosta Jan 

Jarolím a dodal: „Rozsudky krajského soudu jsou 

pravomocné, nelze se proti nim odvolat, lze jen 

podat dovolání. To ale nemůže směřovat proti 

konkrétním částkám za čištění odpadních vod, 

které soud stanovil ve svých rozsudcích a které 

jsme již uhradili.“

Miroslava Kameníková



2

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE       5/2019

www.mudk.cz

Do modernizace informačních systémů 
město investovalo přes 6,2 mil. Kč 
Odbor informatiky na  Městském úřadě Dvůr 

Králové nad Labem vloni úspěšně realizoval 

projekt Informační systémy MěÚ Dvůr Králové 

nad Labem, jehož cílem bylo zefektivnit interní 

procesy a odstranit duplicity. 

„Pořídili jsme nové informační systémy, napří-

klad komplexní software na  zpracování a  dis-

tribuci materiálů pro zastupitele města nebo 

aplikaci, která zajišťuje elektronické schvalování 

dokumentů. Důležitým dílčím cílem bylo také 

vytvoření dostatečné technologické podpory 

pro provoz těchto systémů,“ říká Ondřej Samek, 

vedoucí odboru informatiky a zároveň manažer 

projektu. 

Díky novým technologiím je práce zaměst-

nanců efektivnější, více úkonů se realizuje 

ryze elektronickou formou a  jsou provázanější. 

„V  rozvoji a  zavádění procesů elektronizace 

veřejné správy tak chceme na městském úřadě 

pokračovat i  v  budoucnu,“ podotýká králo-

védvorský starosta Jan Jarolím. 

Město Dvůr Králové nad Labem za  realizaci 

projektu zaplatilo více než 6,2 mil. Kč. Většinu 

prostředků pokryla dotace v celkové výši téměř 

5,6 mil. Kč, a to jak z Integrovaného regionálního 

operačního programu, tak ze státního rozpočtu. 

Parametry projektu:

Integrovaný regionální operační program, číslo 

projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006130,

průběžná výzva č. 28 Specifi cké informační 

a komunikační systémy a infrastruktura II.

Miroslava Kameníková

Pozor na uzavření registru 
řidičů a řidičských průkazů
Upozorňujeme, že ve  čtvrtek 20. června 

2019 bude z  technických důvodů uza-

vřeno pracoviště registru řidičů a  řidič-

ských průkazů v hlavní budově Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí 

T. G. Masaryka 38. Děkujeme za pochopení.

odbor dopravy a silničního hospodářství

V okolí Dvora Králové nad Labem 
se opravují krajské silnice
Upozorňujeme řidiče, že od  27. května 

do  31. srpna 2019 dojde kvůli kompletní 

rekonstrukci komunikace k úplné uzavírce 

silnice č. III/3008 v Třebihošti, a to v úseku 

od  křižovatky U  Lípy po  křižovatku se sil-

nicí č. III/3009. Je stanovena obousměrná 

objízdná trasa pro osobní a nákladní vozi-

dla a uzavírka se dotkne také linkové auto-

busové dopravy.

Až do 8. září také pokračuje rekonstrukce 

dalšího úseku krajské silnice č. II/325, a to 

od  křižovatky se silnicí č. II/300 až po  kři-

žovatku u  restaurace U  Kaiserů v  Bílé Tře-

mešné. Práce, které jsou rozděleny do dvou 

etap, si vyžádaly úplnou dopravní uzavírku 

se stanovením objízdných tras. 

V  rámci přípravy objízdné trasy došlo na 

konci května k  opravě původního krytu 

vozovky na  zhruba 800metrovém úseku 

ve Vorlešské ulici (viz foto).

Veškeré informace k  uzavírkám včetně 

výlukových jízdních řádů autobusové 

dopravy naleznete na  www.mudk.cz pod 

dlaždicí Dopravní omezení.

(mik), foto: Jan Skalický

Město Dvůr Králové nad Labem na  letošní rok 

připravilo nákladnou rekonstrukci křižovatky ulic 

Vrchlického a Nedbalova. V rámci stavebních prací 

dojde také k  obnově chodníků, vzniknou nové 

zatravněné plochy a  nová místa pro  přecházení. 

Pracím na křižovatce budou ještě předcházet pře-

ložky inženýrských sítí. 

„Záměrem je rekonstrukce křižovatky se změ-

nou přednosti jízdy v  místě křížení Vrchlic-

kého a  Nedbalovy ulice. Hlavní komunikace je 

navržená z  Vrchlického ulice od  centra města 

do Nedbalovy. Napojení větve Vrchlického ulice 

ve směru od nemocnice je provedeno kolmo se 

zamezením přímého průjezdu,“ popisuje Cti-

rad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic 

a správy majetku na Městském úřadě Dvůr Krá-

lové nad Labem. 

Nejprve byla provedena přeložka elektric-

kého kabelu ČEZ, následovat bude obnova 

vodovodní a  kanalizační infrastruktury, kterou 

provedou pracovníci MěVaK Dvůr Králové nad 

Labem. Tyto práce by měly trvat do konce srpna. 

Souběžně dojde také k přeložce a  rekonstrukci 

středotlakého vedení plynovodu a  přeložce 

telekomunikačního kabelu. 

Během srpna pak vysoutěžená fi rma zahájí 

stavební práce na  rekonstrukci křižovatky, 

které potrvají až do konce října letošního roku. 

Stavební práce ovlivní dopravní obslužnost 

lokality a pro řidiče budou stanoveny objízdné 

trasy. Uzavírka se dotkne také místní autobusové 

dopravy. Zastávka Nedbalova zůstane v obou 

směrech bez obsluhy. Cestující od Vítězné budou 

vystupovat i  nastupovat na  zastávce Tyršova 

(u čerpací stanice). Nově bude zřízena zastávka 

pro linku 2 městské dopravy v ulici Sladkovského 

u čp. 544 ve směru do města. V Nerudově ulici 

bude zřízena zastávka v obou směrech. V rámci 

zprůjezdnění Máchovy ulice jako objízdné trasy 

směrem k  nemocnici dojde k  odstranění retar-

déru. Žádáme tedy řidiče, aby byli v  těchto 

místech obezřetní a  dodržovali předepsanou 

sníženou rychlost, protože se v blízkosti nachází 

ZŠ Podharť. Děkujeme za pochopení. 

Podrobnější informace včetně výlukových 

jízdních řádů autobusů najdete na  webu 

www.mudk.cz v záložce Dopravní omezení.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Začne rekonstrukce křižovatky Vrchlického a Nedbalovy ulice

Neseďte u telky, vydejte se na toulky!
Návštěvníci Dvora Králové nad Labem se letos 

opět mohou zapojit do  turistické hry. Zavede je 

na  zajímavá místa v  regionu a  při tom mohou 

vyhrát zajímavé ceny.

Turistickou hru „Toulky nejen Královédvorskem“ 

připravilo město Dvůr Králové nad Labem 

s  cílem propagovat památky a  atraktivní turis-

tické lokality. Návštěvníci během pobytu získá-

vají na  vybraných místech (ubytovací zařízení, 

restaurace, obchody...) známky, které nalepí 

do  herního plánu, nebo do  něho obkreslí pik-

togramy při návštěvě tzv. bezobslužných míst 

– přírodních atraktivit jako přehrada Les Krá-

lovství, Čertovy hrady apod., kde najdou infor-

mační cedule s obrysovým piktogramem. 

Základem hry je brožura s pravidly, herním plá-

nem, seznamem známkových míst a  podmín-

kami pro získání nálepek. Brožura je na  všech 

známkových místech zdarma. Hra zavede turisty 

i  do  Hořic, Miletína, Lázní Bělohradu nebo 

na hrad Pecka. Hráči se mohou podle množství 

navštívených míst těšit na  zajímavé ceny jako 

víkendové pobyty např. v  Lázních Bělohrad, 

Kuksu, Hotelu pod Zvičinou, v Safari Parku, na let 

s  instruktorem, dárkové poukazy do  restaurací 

a kaváren atd. Výherce vylosujeme v září během 

Svatováclavského posvícení ve  Dvoře Králové 

nad Labem. 

Více informací najdete na turistickém por-

tále www.dvurkralove.cz/hra.

Miroslava Kameníková
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Město Dvůr Králové nad Labem v  letošním roce 

ve vybraných lokalitách omezí sekání trávy. Násle-

duje tak trend v údržbě travnatých ploch na veřej-

ných místech. 

„Tím, že necháme trávu přirozeně růst, vzroste 

schopnost půdy zadržovat vodu a  zároveň se 

zvýší druhová rozmanitost živočichů a  rostlin, 

které se v  dané lokalitě nacházejí,“ vysvětluje 

důvody starosta Jan Jarolím a pokračuje: „Pokud 

chceme vodu v půdě uchovat, je vyšší vegetace 

na  travnatých plochách nezbytná. Nakrátko 

sečený trávník ztrácí schopnost zadržovat vodu 

a  řídký porost nezadrží sluneční paprsky, které 

půdu dále vysušují.“ 

Vysychání trávníků lze relativně snadno pře-

dejít právě snížením počtu sečí. „Na  základě 

domluvy se zástupci tech-

nických služeb města, kteří 

mají na  starosti údržbu 

zeleně, jsme vytipovali pat-

náct lokalit, v  nichž dojde 

k  omezení sekání trávy, 

např. na  náměstí Repub-

liky, na  Wolkerově nábřeží, 

ve  Smetanově ulici, pod 

Podharťským rybníkem, 

v části parku Schulzovy sady 

a  tak dále. Během května, 

tedy ještě před tzv. pylo-

vou sezonou, v  nich bude 

provedena první seč a další 

budou následovat až podle 

výšky travního porostu 

a  vývoje počasí. Naší před-

stavou je, že v  těchto loka-

litách se bude tráva sekat 

maximálně třikrát do  roka namísto běžných 

šesti až osmi sečí. Na konci roku pak celý projekt 

vyhodnotíme,“ podotýká Milan Šimek, vedoucí 

odboru životního prostředí na Městském úřadě 

Dvůr Králové nad Labem.

Nakrátko posekaný trávník nemusí vždy nutně 

znamenat vhodně zvolený přístup k péči o zeleň 

a  životnímu prostředí. Sluníčko takový trávník 

dříve spálí, je spíše žlutý či hnědý a  bez života 

a  na  některých místech může úplně zmizet. 

Z krátko střižených trávníků než ze vzrostlé trávy 

se navíc také snadněji šíří houby a roztoči, které 

představují riziko pro alergiky. Zelený trávník je 

také daleko estetičtější než nakrátko střižený, ale 

suchý. 

„Možná někoho napadne, že řešením je častější 

zalévání. Je ale třeba si uvědomit, že vody ubývá 

a  současná krajina ji není 

schopna dostatečně využít. 

Omezení sečení trávy 

na veřejných prostranstvích 

je tak jednoduchý a  záro-

veň levný zásah podporu-

jící udržení vody v  půdě,“ 

říká starosta Jan Jarolím 

a dodává: „Tímto bych chtěl 

apelovat i na občany města, 

aby zvážili, zda i  na  svých 

zahradách nemohou tímto 

způsobem pomoci život-

nímu prostředí.“

Více informací o  dané pro-

blematice najdete např. 

na internetových stránkách 

Českého svazu ochránců 

přírody www.csop.cz.

Miroslava Kameníková

V červnu opět otevře 
sezonní informační centrum 
na přehradě Les Království

Město Dvůr Králové nad Labem také 

v  letošním roce provozuje sezonní Turis-

tické informační centrum ve Štěrbově vile 

na přehradě Les Království. Pro návštěvníky 

je otevřeno od června do konce září, zpo-

čátku pouze o  víkendech. Od  soboty 15. 

června do neděle 15. září 2019 je otevřeno 

veřejnosti denně v  čase 10:00–17:00 hod.

(polední pauza 13:00–13:30 hod.). Náv-

štěvníci zde získají turistické informace 

o  Královédvorsku a  zakoupí drobné upo-

mínkové předměty. 

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum 

Královéhradecký kraj 
podpořil činnost turistických 
informačních center města
Město Dvůr Králové 

nad Labem získalo 

od  Královéhradec-

kého kraje dotaci 

v celkové výši 72 tisíc Kč na podporu infor-

mačních center, která město provozuje. 

Poskytnutí fi nančních prostředků schválilo 

krajské zastupitelstvo 25. března 2019. 

Zatímco na  činnost městského informač-

ního centra na  náměstí T. G. Masaryka 

putuje 38 tisíc Kč, které budou využity např. 

na naučnou stezku v Žirči nebo na tvorbu 

informačního letáku Církevní památky, 

do  sezonního turistického informačního 

centra na  přehradě Les Království půjde 

34 tisíc Kč, a to především na úhradu platů 

pracovnic tohoto TIC. Získané fi nanční pro-

středky město využije také na  zaplacení 

členského příspěvku v  Asociaci turistic-

kých informačních center České republiky.

(mik)

Město Dvůr Králové nad 
Labem požádá o úpravu 
stávajícího znaku 
Zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 

16. května schválili nový návrh znaku 

města Dvůr Králové nad Labem. Sou-

časně užívané grafi cké zobrazení totiž 

zcela neodpovídalo popisu zveřejněnému 

v Registru komunálních symbolů, vedení 

města tak rozhodlo o zpracování nového 

návrhu. Nejvýraznějším rozdílem je zobra-

zení lva, který již nebude tak zdobný. 

Návrh nyní poputuje do podvýboru pro 

heraldiku a vexilologii v Poslanecké sně-

movně Parlamentu ČR, který by ho měl 

doporučit k odsouhlasení předsedovi dolní 

komory. Pokud bude nový znak schválen, 

město Dvůr Králové nad Labem ho před-

staví veřejnosti.  

(mik)

Ve vybraných lokalitách omezí sekání trávy

Seznam ploch, v jejichž 
částech se omezí sekání
1. park Schulzovy sady;

2. Smetanova ulice;

3. ulice Pod Hřištěm;

4. Eklova ulice;

5. Rašínovo náměstí;

6. Wolkerovo nábřeží;

7. lokalita Podharťského rybníka;

8. náměstí Republiky;

9. Štefánikova ulice;

10. lokalita pod městskou nemocnicí;

11. Raisova ulice – lokalita garáží;

12. ulice 5. května;

13. Raisova ulice;

14. lokalita u městského muzea;

15. Roháčova ulice.

Jana Kubcová se od srpna stane 
novou ředitelkou Hankova domu
Novou ředitelkou městského kulturního zařízení 

Hankův dům bude Mgr.  Jana Kubcová, MBA. 

O  jmenování do  funkce rozhodla rada města 

na  své schůzi 2. května 2019. Jana Kubcová 

na  pozici ředitelky příspěvkové organizace města 

Dvůr Králové nad Labem vystřídá od 1. srpna 2019 

Zuzanu Čermákovou. Jmenovací dekret podepsal 

starosta města Jan Jarolím.  

„Děkuji paní ředitelce Zuzaně Čermákové 

za  dlouholetou kvalitní práci, kterou ve  vedení 

Hankova domu za  uplynulých téměř třicet let 

odvedla. Díky ní měli Královédvoráci možnost 

navštívit stovky kvalitních divadelních nebo 

koncertních představení. Zásadní měrou se 

podílela na  vzniku dnes již tradičního festivalu 

jazzové a swingové hudby Dny R. A. Dvorského 

nebo na  pořádání reprezentačního plesu Han-

kova domu, který patří k  vrcholům plesové 

sezony ve městě. Její rukopis nesou také tradiční 

kulturní akce pořádané ve spolupráci s městem, 

například Majáles, posvícení, rozsvícení vánoč-

ního stromu, hudební léto a řada dalších,“ uvedl 

starosta Jan Jarolím a  pokračoval: „Paní Janě 

Kubcové přeji v  novém působišti především 

hodně štěstí a  dobrých nápadů, které dají kul-

tuře ve Dvoře Králové nad Labem další impuls. 

Doufám také, že i  nadále bude pokračovat 

dosud úspěšná spolupráce mezi Hankovým 

domem a městem.“

Jana Kubcová 

pochází ze Dvora 

Králové nad 

Labem a  řadu let 

působila v  Praze, 

kde se věnovala 

zejména marke-

tingu. „Posledních 

pět let jsem však 

zpátky ve  Dvoře 

Králové nad Labem a  jsem ráda, že budu 

na  novém postu pracovat s  místními lidmi pro 

Královédvoráky a  zprostředkovávat jim nové 

kulturní zážitky. Nadšení mi rozhodně nechybí,“ 

řekla Jana Kubcová a  dodala: „Chtěla bych 

předně navázat na  to, co Zuzana Čermáková 

se svým týmem za  uplynulé roky vybudovala. 

Zejména během nadcházející divadelní sezony, 

kterou připravila, budu mít čas se detailně s cho-

dem nejen Hankovu domu seznámit a začít rea-

lizovat své nápady. Je mi jasné, že se řada aktivit 

odvíjí od množství fi nančních prostředků, ovšem 

není možné rozpočet neúměrně navyšovat. Kul-

turní dění sleduji, snažím se mít přehled a mým 

cílem je do  Dvora Králové nad Labem přivést 

i  něco nového. Chtěla bych kulturu ve  městě 

aktivně rozvíjet a  zaměřím se také na  oslovení 

veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí.“

Miroslava Kameníková

Foto: Kateřina Sekyrková
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – duben 2019

Druh zásahu duben 2019 

BESIP přestupky  71

Dopravní nehoda  1

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 13

Veřejný pořádek (přestupek) 2

OZV o volném pohybu psů 1

Občanské soužití (přestupek) 3

Majetek (přestupek) 5

Ztráty a nálezy 12

Prevence (opatření a úkony) 2

Doručení písemnosti (šetření) 9

Odchyt zvířete (opatření) 3

Přestupek – nezletilý, mladistvý 1

Trestný čin 3

Celkem přestupků:  128

Pokuty v blokovém řízení:  35

Na místě nezaplacených bl. pokut: 4

Domluva 35

Předáno Policii ČR 2

Předáno na správní odbor MěÚ 9

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Královédvorský profesionální 
hasič Martin Brož převzal 
medaili za 10 let služby
Ve  středu 8. května zaplnili Pivovarské 

náměstí v  Hradci Králové již tradičně 

hasiči, policisté, zdravotničtí záchranáři, 

dobrovolní hasiči a  další osobnosti kraje. 

Převzali zde ocenění nejen za  svou dlou-

holetou činnost pro jednotlivé složky, ale 

také za zasazení se o rozvoj integrovaného 

záchranného systému v kraji. 

Vybraní příslušníci HZS Královéhradeckého 

kraje byli vyznamenáni rezortními medai-

lemi Hasičského záchranného sboru České 

republiky, které se udělují za  příkladné 

plnění služebních povinností ve  spojení 

s dobou trvání služebního poměru. Medaili 

za  věrnost III. stupně, tedy 10 let služby, 

převzal také nstržm. Martin Brož ze stanice 

Dvůr Králové nad Labem.

Zdroj: por. Mgr. Martina Götzová

tisková mluvčí HZS Královéhradeckého kraje

Hledáme nové kolegy
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo 

výběrové řízení na pozici odborného refe-

renta/referentky právního oddělení na 

úseku opatrovnictví. Jedná se o pracovní 

poměr na dobu určitou (zástup po dobu 

mateřské dovolené). Předpokládaný ter-

mín nástupu je v červenci 2019, případně 

podle dohody. K náplni práce bude patřit 

kompletní agenda veřejného opatrovníka 

jednotlivých klientů, u kterých je město 

pověřeno opatrovnictvím. Zájemci mohou 

zasílat přihlášky nejpozději do pátku 

31. května 2019, 12:00 hod., na adresu:  

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, 

Ondřej Kudrnáč, tajemník MěÚ, nám. 

T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové 

nad Labem. Obálku označte „VŘ – referent 

PO KTÚ – neotvírat“. Více informací najdete 

na úřední desce na www.mudk.cz (typ 

oznámení Výběrové řízení – personální).

(ska)

Takto raději ne. I ořez dřevin má svá pravidla
Stromy jsou nedílnou součástí životního pro-

středí. Krom volné krajiny sehrávají významnou 

roli v  městském prostředí. Pokud nastane situ-

ace, kdy je třeba je z  opodstatněného důvodu 

pokácet či provést redukci koruny, je třeba 

postupovat podle určitých pravidel, jinak může 

dojít k poškození stromu. To se může stát např. 

při radikálním ořezu větví. Pokud je ořezem 

odstraněna značná část koruny, či dokonce celá 

její část (s  ponecháním torza), dochází k  nená-

vratnému poškození stromu. 

Takový zásah je typický zejména u  jehličnanů, 

kde dochází k  uříznutí vrcholu stromu nejčas-

těji kvůli eliminaci rizika souvisejícího s  pro-

vozní bezpečností. Takový ořez však může 

být vyhodnocen jako přestupek s  následným 

uložením sankce, která může u  fyzických osob, 

v případě poškození skupiny stromů, dosáhnout 

až 100 tisíc Kč. Přiložená fotografi e ilustruje, jak 

,,nedobrá praxe“ na území našeho města může 

vypadat. Dodáváme snad jen, že za  ni v  minu-

lém roce Česká inspekce životního prostředí 

udělila pokutu. Proto žádáme občany, přistupujte 

k ořezu dřevin s uvážením. Děkujeme.

Ing. Helena Hamanová

odbor životního prostředí

Hankův dům dostává novou podobu
V letošním roce pokračuje další etapa rekonstrukce 

Hankova domu. Pracovníci společnosti Řemeslné 

stavby, s. r. o., obnoví fasádu na jižním průčelí. Sta-

vební práce potrvají do konce letošního října. 

„Čelní strana Hankova domu je schovaná za 

lešením. Pracovníci fi rmy zatím osekali omítku 

z pásové bosáže pod trnožní římsou, dále pro-

vedli izolaci zdiva proti zemní vlhkosti chemic-

kou injektáží do vrtů a pod trnožní římsou zre-

alizovali obětované omítky,“ říká Ctirad Pokorný, 

vedoucí odboru rozvoje, investic a správy 

majetku na královédvorském městském úřadě.

V dalším období dojde k mechanickému odstra-

ňování nepůvodní omítky a fasádních nátěrů. 

Bude také proveden průzkum trhlin ve zdivu 

v blízkosti jihovýchodního nároží. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Strážníci častěji zapojují předškoláky 
i školáky do preventivních akcí
Městská policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) 

dohlíží na  bezpečnost a  pořádek ve  městě, sou-

částí její činnosti je však také prevence. Tou se 

zabývá Preventivní skupina MPDK, která nejčas-

těji připravuje programy pro děti z  mateřských 

a základních škol.

„Programy sestavujeme na  základě požadavků 

pedagogických pracovníků škol. Nejčastěji mají 

zájem o  ukázky vybavení strážníků či jejich 

zákroků, dále o přednášky na téma osobní bez-

pečí, ukázky sebeobrany, výuku poskytování 

první pomoci nebo o  akce zaměřené na  bez-

pečné chování v  dopravním provozu,“ říká Jan 

Štípek, ředitel MPDK. Během školního roku tak 

MPDK připraví desítky preventivně zaměře-

ných akcí, největší poptávka však je v  květnu 

a v červnu, kdy je venku příjemné počasí a záro-

veň se blíží konec školního roku. 

Podle slov Jana Štípka spolupracuje MPDK při 

realizaci preventivně-vzdělávacích akcí zejména 

s  BESIPem. „Kromě jiného nám pro děti posky-

tuje např. výukové materiály a  drobné dárky. 

V  současné době jsme se společně zaměřili 

na  praktický projekt ´Procházka po  městě 

s  městskou policií´. Děti se od  strážníků učí, 

jak se správně a  bezpečné chovat v  silničním 

provozu, jak správně přecházet vozovku, jak se 

bezpečně pohybovat ve  městě. Při tom se učí 

dopravní značky a jejich význam. Výhodou je, že 

děti nesedí v učebně, ale vše si mohou vyzkou-

šet přímo během procházky ve skutečném pro-

vozu,“ vysvětluje Jan Štípek s tím, že děti se vždy 

těší na prohlídku služebního vozidla a zajímá je 

také vybavení a výzbroj strážníků.

Preventivně zaměřené akce MPDK v  poslední 

době doznaly změn. „Namísto teoretických pre-

zentací jsme se rozhodli děti aktivněji zapojit. Mají 

tak možnost si jednotlivé činnosti přímo vyzkou-

šet. Nyní plánujeme zaměřit se více na  témata 

osobního bezpečí a výuku první pomoci, u těch 

nejmenších budeme určitě pokračovat v  pro-

jektu procházek po městě,“ podotýká Jan Štípek 

a dodává: „Nově také MPDK plánuje v rámci pro-

jektu ochrany měkkých cílů více pomoci městu 

Dvůr Králové nad Labem jako zřizovateli při 

zabezpečení veřejných prostor, zejména škol. 

A  to nejen formou technického zabezpečení 

budov, ale i  školením a  přípravou žáků a  peda-

gogického personálu na řešení krizových situací, 

jako v případě cvičení na ZŠ 5. května.“  

Miroslava Kameníková
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MěVaK informuje odběratele

 

Opravy poruch
1. 4.: porucha vodovodní přípojky, ul. 

Drtinova;

1. 4.: porucha vodovodu, ul. Pod Slévárnou;

10. 4.: porucha vodovodu, ul. Jiráskova;

16. 4.: porucha vodovodu, ul. Nedbalova;

24. 4.: porucha vodovodu, ul. 5. května;

26. 4.: porucha vodovodu, Zboží. 

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.

Další šance zažádat 
o „kotlíkovou dotaci“ 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje při-

pravil další výzvu tzv. „kotlíkové dotace“, 

jež si klade za  cíl snížit emise z  lokálního 

vytápění domácností. Příjem žádostí bude 

zahájen pravděpodobně 11. září 2019 

v  10:00 hod. a v jeho rámci budete mít 

možnost zažádat o  příspěvek ve  výši až 

127.500 Kč. 

Předmětem podpory je výměna zdrojů 

tepla z kotlů na pevná paliva s ručním při-

kládáním za  plynový kondenzační kotel, 

kotel na biomasu (ruční i automatické při-

kládání), tepelné čerpadlo. 

V případě plynového kondenzačního kotle 

je výše dotace 75%, nejvýše však 95.000 Kč; 

v případě kotle spalujícího pouze biomasu 

s  ručním přikládáním je výše dotace 80%, 

nejvýše však 100.000 Kč; tepelné čerpadlo 

nebo automatický kotel spalující pouze 

biomasu až 80%, nejvýše však 120.000 Kč ze 

skutečně vynaložených výdajů na výměnu 

zdroje vytápění. Podpora bude navýšena 

o  7.500 Kč v  případě, že je výměna kotle 

realizována ve  správním území obce, 

která byla Střednědobou strategií ochrany 

ovzduší označena jako prioritní území 

z hlediska ochrany ovzduší – tato možnost 

se týká i Dvora Králové nad Labem. 

Bližší informace naleznete na  webových 

stránkách www.kr-kralovehradecky.cz 

v odkazu „kotlíkové dotace“ nebo na infor-

mačním semináři pro veřejnost, který 

pořádá Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje v pondělí 17. června 2019 od 17:00 

hod. v  salonku Hankova domu ve  Dvoře 

Králové nad Labem. Všichni zájemci o tuto 

problematiku jsou srdečně zváni!

Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí

Pozor na zkrácenou uzávěrku 
prázdninového čísla NKR
Upozorňujeme externí přispěvatele Novin 

královédvorské radnice, že uzávěrka dvoj-

čísla 6, 7/2019 bude v pátek 14. června. 

Po tomto datu nebudou příspěvky do NKR 

přijímány. Děkujeme za pochopení.

(red)

Technické služby informují
Od dubna letošního roku technické služby 

města navýšily ve vybraných lokalitách počet 

svozů tříděného papíru a kontejnery jsou 

sváženy kromě pondělí také ve čtvrtek. Chtěli 

bychom však občany upozornit, že kontejnery 

na papír jsou opravdu jen na papír. Pokud je 

kontejner „doplněn“ jiným odpadem, dochází ke 

znehodnocení papíru a vznikají tak vícenáklady 

spojené se svozem a likvidací tohoto odpadu.

Stále také pokračují problémy spojené se svozy 

komunálního odpadu, na které bylo upozorněno 

v NKR č. 2 a 3/2019 Nejčastěji se jedná o nepří-

stupnost svozových nádob kvůli špatně nebo 

nevhodně zaparkovaným vozidlům. Na některé 

stanoviště se tak musejí pracovníci svozů několi-

krát vracet, popřípadě měnit svozové trasy vozi-

del, čímž opět vznikají vícenáklady, které zvyšují 

celkovou cenu na svoz a likvidaci odpadu.

V případě komunálního odpadu TSm svážejí 

pouze vhodně a včas přistavené a řádně uza-

vřené nepřeplněné nádoby. Není možné, aby 

byly nádoby přeplněné, nebo se okolo popelnic 

válely pytle s odpadem. Upozorňujeme na to, že 

tyto popelnice a pytle nebudou vysypávány. 

Žádáme tedy občany, aby v případě, že jim 

objem nádoby nestačí, 

zvážili, zda si pořídí větší, 

zajistí častější frekvenci 

svozu nebo budou ještě 

více odpad třídit. Zároveň děkujeme všem obča-

nům, kteří tato pravidla dodržují.

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

Labem nabízejí pracovní místo strojník/plavčík 

na  městských sportovištích. Jedná se o  práci 

na dvě směny s osmihodinovou pracovní dobou 

a nástupem možným ihned.

K náplni práce patří:

• provoz a údržba městských sportovišť;

• v zimním období provoz zimního stadionu;

• od jara do podzimu provoz letního stadionu, 

plavčík na koupališti.

Požadujeme: dobrý zdravotní stav.

Více informací poskytne vedoucí provozu spor-

tovišť Zbyněk Wolf, tel.: 605 233 245.

Vše důležité najdete na  našich internetových 

stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Rekonstrukce Čelakovského ulice pokračuje, 
nyní přijde na řadu vozovka a chodníky
Ve  druhé polovině května začala rekonstrukce 

komunikace a  chodníků v  Čelakovského ulici. 

Za  stavební práce, které realizuje fi rma Eurovia 

CS, a. s., zaplatí město Dvůr Králové nad Labem

14,8 mil. Kč včetně DPH. Během rekonstrukce dojde 

k  úpravě vozovky, chodníků, veřejného osvětlení 

a chybět nebudou ani terénní a sadové úpravy.

Město Dvůr Králové nad Labem v  souvislosti 

s  rekonstrukcí požádalo prostřednictvím MAS 

Královédvorsko o dotaci ve výši 2,5 mil. Kč z Inte-

grovaného regionálního operačního programu 

na zlepšení kvality místních komunikací pro pěší, 

vybavení těchto komunikací bezbariérovými 

přístupy, přechody pro chodce a také přizpůso-

bení chodníků lidem se sníženou pohyblivostí. 

Projektovou žádost připravil odbor rozvoje, 

investic a  správy majetku. V  případě přidělení 

dotace budou fi nanční prostředky na  účet 

města převedeny až po realizaci projektu.

V Čelakovského ulici i nadále probíhá plánovaná 

obnova vodovodu a kanalizace, kterou realizují 

pracovníci Městských vodovodů a  kanalizací 

Dvůr Králové nad Labem (MěVaK). Dokon-

čená je již I. etapa prací v  úseku od  křižovatky 

s  ulicí Karolíny Světlé po  křižovatku s  ulicí R. 

A. Dvorského, nyní se realizuje II. etapa, úsek 

od křižovatky s ulicí R. A. Dvorského až po ulici 

Na Příčce. „Tato část lokality bude nadále záso-

bena provizorním povrchovým vodovodním 

potrubím, výstavba kanalizace bude opět probí-

hat za plného provozu, tedy bez omezení odbě-

ratelů,“ uvedl za MěVaK Ivo Antonov.

Stavební práce v  Čelakovského ulici ovlivňují 

dopravní obslužnost celé lokality. Obyvatelé 

musejí počítat s  uzavírkou jednotlivých úseků. 

Vjezd do uzavřené lokality je umožněn místním 

po  dohodě s  pracovníky stavby. Pro řidiče ne-

jsou stanoveny žádné objízdné trasy.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Město Dvůr Králové nad Labem i nadále realizuje 

projekt odděleného sběru a svozu komunálního 

bioodpadu rostlinného původu. Občané, kteří 

bydlí v katastrálním území Dvůr Králové nad 

Labem a nemají možnost bioodpad komposto-

vat na vlastním pozemku či vozit do sběrného 

dvora, ho mohou odkládat odděleně od směs-

ného komunálního odpadu a zajistit jeho využití 

v kompostárně. 

Stále jsou totiž pro zájemce k dispozici nádoby 

na bioodpad o objemu 140 l pro zástavbu 

rodinných domů a 770 l pro zástavbu bytových 

domů. Máte-li zájem, kontaktujte odbor život-

ního prostředí (Ing. Eva Šírková, tel: 499 318 289, 

e-mail: sirkova.eva@mudk.cz). Nádoby na svoz 

bioodpadu, které město pořídilo z dotace, jsou 

zapůjčovány zdarma. Účastníci uhradí pouze 

svoz (300 Kč za nádobu o objemu 140 l za rok 

a 2.000 Kč za nádobu o objemu 770 l za rok).

Termíny svozu jsou uvedeny také v odpadovém 

kalendáři města (mají ikonu hnědé popelnice).

Miroslava Kameníková

Pořiďte si zdarma nádobu na bioodpad
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Již v č. 2 Novin královédvorské radnice jsem upo-

zorňovala, co všechno na koupališti chybí. A jsou 

to dost zásadní věci. Například toalety a  umý-

várna – ta je přímo životu nebezpečná. Dále chybí 

jakákoliv převlékárna na hoření části koupaliště. 

Dále vyžití pro mládež jako třeba tobogán nebo 

alespoň skluzavka. Místo toho jsou na koupališti 

umístěny turnikety za spoustu peněz. Nevím, jak 

to může urychlit frontu u  kasy koupaliště, když 

si občan nejdřív koupí vstupenku a pak s ní jde 

k turniketu. Kde je nějaká úspora času?

Ještě ke krytému bazénu a k článku pana Pospí-

šila. Uvádí, co všechno chybí na  sportovištích 

v  našem městě. Souhlasím s  názorem pana 

Krále, že všechno se to týká úzkých skupin, ale 

nic pro širokou veřejnost. 

I  já musím připomenout, že se celý život pohy-

buji ve  sportu. Pan Pospíšil ve  svém výčtu 

úspěchů nějak zapomněl na úspěchy v plavání. 

Já jsem byla přímo u zdroje. Napřed jsem plavala 

závodně a potom jsem pracovala jako trenérka.  

Celou dobu jsme museli jezdit na  tréninky 

do  Hradce, Pardubic, Jičína nebo Trutnova. Už 

tehdy nám slibovali krytý bazén v našem městě.  

V dnešní době mají i daleko menší města kryté 

bazény a jejich součástí jsou i jiné aktivity, např. 

stolní tenis apod. Dnes je ve  školách povinné 

plavání – opět se musí jezdit jinam. Výuka pla-

vání pro menší děti je to samé. Spousta občanů 

z  našeho města jezdí plavat do  Hořic nebo 

Hradce nebo Nové Paky. Myslím, že i pro ostatní 

sportovce by byl krytý bazén přínosem pro rela-

xaci, uvolnění svalů apod. I plavecké naděje by 

mohly trénovat doma. V  neposlední řadě jde 

i o důchodce a léčebný tělocvik ve vodě.

Milena Hofmanová

Na co jsou nám turnikety ?Májová 2019
Zem oděla se do zeleně,

barvy, na níž se oko pase,

vše spěchá rozkvést neprodleně,

neb zima je konečně pasé

Listnáče dělají čest jménu,

šeříky v bílé, v barvě lila,

svou vůní podtrhují změnu,

jež v čase máje osvěžila

Nejenom kolem Labe toku,

kam s chutí „vytahuji paty“,

je vidna oblost ženských boků,

pod již odlehčenými šaty

Do šenku na tři malá zašed,

a nesa ke rtům skvělý nápoj,

cítím, že život dostal nahned,

s příchodem jara nový náboj

© Jaroslav Kratěna 

Řekni, kde ty kytky jsou...
Při setkávání se svými známými se často stočí 

řeč na květinovou výzdobu našeho města a cel-

kovou jeho čistotu. Obdobné diskuze probíhají 

i na sociálních sítích.

Technické služby města hospodařily vloni s roz-

počtem 48 mil. Kč. Jsou největší příspěvkovou 

organizací města, je zde zaměstnáno 68 pracov-

níků, z toho je 58 dělnických profesí. S ředitelem 

technických služeb panem Horsákem se snažím 

komunikovat o stavu zeleně a celkovém vzhledu 

našeho města. Bohužel jsme zatím nenašli spo-

lečnou řeč. Podle něho je vše v pořádku, všude je 

pravidelně sekáno, uklizeno, vypleto i osázeno.

Mezi nově zrekonstruovanou ulicí 5. května 

a  novými chodníky je pás osázený keři, které 

by ale potřebovaly trochu péče. Některé keříky 

uschly, novými nebyly nahrazeny, z  některých 

prorůstá plevel vyšší než samotné keře.

Okružní křižovatku na  Denisově náměstí zdobí 

kromě lva plevel a náletové rostliny, vzhled ost-

růvků u této křižovatky nechám bez komentáře.

Nejen na  perifériích, ale i  v  centru města jsou 

chodníky nevyčištěné, prostor před bývalou 

městskou tržnicí, kterou město před časem 

zakoupilo, taktéž nepůsobí nikterak vábně.

Květníky na dřeviny na náměstí Odboje vypadají 

žalostně, antuka kolem pomníku je prorostlá 

plevelem, stejně jako trávník u  pomníku Bitvy 

1866 u  Palachova mostu. V  ulici Sladkovského 

pod Oční školou je krásný malý parčík – no byl 

by krásný, pokud by si lavičky nepodmanil ple-

vel a tráva nebyla posetá odpadky.

Na hřišti v Schulzových sadech je oplocené hřiště 

pro malé děti, branka v oplocení však už před asi 

osmi lety zmizela a nikdo ji už nenahradil...

Až půjdete po  nedělním obědě na  procházku, 

můžete se pokochat. 

Vyrazí občas na procházku i pan starosta?

Dana Bohutínská, zastupitelka (ODS)

K tomuto článku mě „vyprovokovalo“ oznámení 

na úřední desce městského úřadu o bourání další 

části bývalé Sochorky, pozdější Tiby Zálabí, krátce 

závodu Slezan Frýdek-Místek, několik let Textil 

Investu a dnes Slezanu Holding. Myslím si, že 

moc občanů si neuvědomuje, co se v tak malém 

městě, „pouze“ s textilním významem, narodilo či 

pohybovalo významných osobností. Zasloužil se 

o to i významný představitel textilního průmyslu 

pan Josef Sochor. Díky jemu se zde objevily 

významné osobnosti, kterých si jinde velmi váží. 

Jmenuji: František Kysela, Pavel Janák, Josef Grus, 

Josef Gočár a místní rodáci, architekt Karel Jaro-

límek a sochař Otto Gutfreund. Sochorovu vilu 

na Zálabí, na které se podíleli všichni jmenovaní, 

nám úspěšně zbourali bez jediného zachovalého 

prkna s malbami Františka Kysely, promiňte mi 

to slovo, Pražáci. A nebylo to v totalitě, kdy padla 

synagoga, které je velká škoda. Bylo to v demo-

kratické společnosti. A nejen já se ptám, jak je to 

možné? Konalo se málo nebo vůbec?

Naštěstí tady máme další skvost architektury, 

vilu Zdeňka Sochora od Josefa Gočára. Asi 

by potřebovala opravit, ale z ohrožení této 

památky strach nemám. Hned vedle se však 

málem zničila vila továrníka Deutsche (autora 

neznám), která fungovala desítky let jako školka 

a pak neuvěřitelně rychle chřadla. Díky panu Žiž-

kovi bude zachráněna. A že tam roste ještě něco 

vedle? Jsem přesvědčen, že to bude funkční

a budoucnost to ocení. 

Ale z čeho mám obavu, je Sochorova adminis-

trativní budova na Zálabí. Autorem stavby je 

významný český architekt Pavel Janák. Najděte 

si na internetu, jaké stavby vytvořil. Jsou jich 

desítky a všude si jich váží. Nejvíce jich je samo-

zřejmě v Praze a ve velkých městech. Nám tady 

stavba „přistála“ i díky přátelství architekta

s Josefem Sochorem. Co mě však ohromilo, je 

zápis v seznamu památek Národního památko-

vého ústavu pod číslem 37120/6 – 5048. Cituji: 

„Objekt: Správní budova fi rmy Sokol, Dvůr 

Králové n. L. (pozn. autora – nespletl jsem se, je 

napsáno Sokol)... Budova je cenným příkladem 

meziválečné architektury, zajímavá typolo-

gicky, stylově. Tvoří významný článek souboru 

staveb projektovaných místním architektem 

Jarolímkem.“ Tak to je pro mne zajímavá zpráva, 

že je chráněná stavba dílem dvorského Karla 

Jarolímka. Všude je uvedeno, že to je dílo Pavla 

Janáka dokončené v roce 1924. I styl odpovídá 

jeho stavbám. Provedení fasády jako celek má 

připomínat pestře vzorovanou tkaninu. Pavel 

Janák navrhl v budově i pracovnu továrníka 

Sochora, která se pak stala ředitelnou až do 

konce trvání provozu fabriky. Mělo by tam být 

původní obložení, vestavěné skříně a ředitel-

ský stůl. Doufejme, že to tam ještě je a snad se 

i zachová. 

Vidíme, že máme stále o co usilovat. Ne pro nás, 

ale pro budoucí generace. Našel bych další arte-

fakty ve městě, které za něco stojí. Doufám, že 

se nebude opakovat osud „Zálabské vily“. A ještě 

na závěr. Zálabský komín je také chráněn, ale 

bude to tak pořád?

Ing. Josef Jiránek 

Co s nimi aneb víme si rady?

Demonstrace na 
náměstí TGM

Během dvou květnových pondělí se Dvůr Krá-

lové nad Labem znovu připojil k celorepubli-

kovým demonstracím. Desítky občanů se sešly 

vyjádřit svůj nesouhlas se jmenováním Marie 

Benešové na post ministryně spravedlnosti 

v době, kdy policie podala návrh na obžalobu 

premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo. Právě 

heslo „Za nezávislou justici“ bylo hlavním mot-

tem protestů, kterých se i v ostatních více než 

130 obcích po celé zemi účastnily desetitisíce 

lidí. Vážím si toho, že se za principy právního 

státu dokážeme postavit i v našem městě. 

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

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

Přes Dvůr Králové nad Labem 
bude letos opět jezdit cyklobus
Od června do září budou Krkonoše, Orlické 

hory, Český ráj i Kladské pomezí opět kři-

žovat cyklobusové linky. Linka Hradec 

Králové – Vrchlabí a zpět pojede také přes 

Dvůr Králové nad Labem. Od 1. června do 

30. září každou sobotu, od 1. července do 

1. září 2019 přibyde i čtvrtek. 

Jízdní řády všech linek najdou cestující na 

webech: http://krkonose.eu/cs/cyklobusy, 

www.euro-glacensis.cz/cyklobusy2019.html 

a www.kladskepomezi.cz/aktivity/cyklistika.

(mik)

Otevření Tyršova koupaliště
V pátek 17. května se na Tyršově kou-

pališti uskutečnila hygienická prohlídka 

před zahájením sezony. Termín otevření 

koupaliště, který jsme v době tisku NKR 

ještě neznali, tak nyní záleží především 

na vhodných klimatických podmínkách. 

Proto sledujte internetové stránky města 

www.mudk.cz nebo technických služeb 

www.tsdvur.cz či facebookový profi l města, 

kde vás budeme o termínu informovat.

(mik)

Zhodnocení jarních svozů 
odpadů
Ve  dnech 15.–18. dubna proběhl mobilní 

svoz nebezpečných odpadů, spojený 

se sběrem elektrozařízení, objemného 

odpadu, železného šrotu, textilu a  nově 

i  zachovalých věcí pro opětovné použití. 

Sběr zajistila společnost SUEZ, Technické 

služby města Dvora Králové nad Labem 

a  spolek Katalpa, provozovatel RE-USE 

centra ve  Dvoře Králové. Při tomto svozu 

bylo sebráno více než 10 tun nebezpeč-

ných odpadů, 47 televizorů a počítačových 

monitorů, 9 ledniček, 10 velkých spotře-

bičů, 52 malých spotřebičů, 23 tun objem-

ného odpadu, 1,2 tuny železného šrotu, 

1,2 tuny pneumatik. Dále byla svezena 

1 tuna textilu, který spolek Katalpa předal 

do  Diakonie Broumov, a  800 kg funkč-

ních věcí (sportovní potřeby, potřeby pro 

domácnost a  zahradu, knihy, LP, VHS...), 

které byly deponovány do RE-USE cen-

tra v  Rokycanově ulici. Zde je lze za  sym-

bolický poplatek zakoupit vždy každou 

poslední sobotu v měsíci (9:00–12:00 hod.).

Ve  dnech 4.–11. dubna proběhl mobilní 

svoz zahradního odpadu, při kterém 

občané odevzdali 22 tun větví a listí.

Další svozy nebezpečných odpadů, elek-

trozařízení, objemného odpadu, želez-

ného šrotu a  textilu se budou konat 

7.–10. října 2019. Podzimní svoz zahrad-

ního odpadu připravujeme v termínu od 

31. října do 6. listopadu 2019.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

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

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

Připomněli si výročí konce 2. světové války

MAS Králo-

védvorsko, v  roli 

o r g a n i z á t o r a , 

nabídla místním 

základním ško-

lám a  veřejnosti 

možnost aktivní účasti na  dvoudenní konfe-

renci, která se uskutečnila v  posledním dub-

novém týdnu. Součástí programu byly exkurze 

v  nedalekém Dubenci. Více než stovka žáků 

a pedagogů místních ZŠ zhlédla komentovanou 

prohlídku nově vybudovaných stájí pro chov 

býků ve  společnosti Karsit Agro, a. s., a  ochut-

nala místní výrobky. Následovala projížďka obcí, 

jež realizuje rozsáhlé pozemkové úpravy. Ty mají 

za cíl eliminovat zde zvýšené riziko vodní eroze 

půdy a  povodní. Návštěva místního pěstitel-

ského centra a  relaxační zóny byla pak příjem-

ným zakončením celého programu. Souběžně 

s  exkurzemi probíhala i  odborná část, určená 

pro zástupce jednotlivých MAS Královéhradec-

kého kraje, kteří diskutovali nejen se zástupci 

Ministerstva zemědělství o  budoucím vývoji 

podpory zemědělství. 

Druhý den patřil výstavě, přednáškám a  inter-

aktivní části. Před budovou kina Svět byly 

vystaveny podpořené zemědělské stroje, které 

pořídili místní zemědělští podnikatelé, a  to 

právě díky existenci MAS. Přednášky, kterých 

se zúčastnilo na  350 žáků, byly v  režii Země-

dělského svazu České republiky a  zaměřeny 

na aktuální témata v oblasti zemědělství a jeho 

moderního pojetí. Díky spolupráci s  hořickou 

Zemědělskou akademií byla připravena také 

tematická soutěžní poznávací stanoviště. 

Cílem konference bylo inovativním způsobem 

zvýšit povědomí o  moderním zemědělském 

podnikání, seznámit se s  možnou podporou 

tohoto podnikání přes MAS prostřednictvím 

Programu rozvoje venkova a vzbudit tak v mla-

dých lidech, žácích 2. stupně místních ZŠ, zájem 

právě o toto téma, což se, věřím, podařilo.

Ing. Lenka Křížová, DiS.

ředitelka kanceláře MAS Královédvorsko

Máte dobré nápady 

a rádi byste je reali-

zovali? Zapojte se do 

nového projektu „Rea-

lizuj svůj nápad“ pro 

děti a mládež, který 

připravuje MAS Královédvorsko v rámci Míst-

ních akčních plánů vzdělávání. Cílem je podpo-

řit podnikavost u dětí a mládeže, zorganizovat 

prezentaci žákovských projektů a možnost zís-

kat prostředky na realizaci vybraných projektů. 

Jak to bude probíhat? Sestavte si vlastní tým 

3–30 osob ve věku 10 až 15 let, který povede 

vedoucí starší 18 let, a celý projekt zaštítí vámi 

vybrána organizace. Zvolte si jakoukoliv akti-

vitu s dopadem na území, ať už máte na mysli 

podnikatelský záměr, kulturní/sportovní akci 

či zlepšení veřejného prostranství, možností je 

mnoho! Přihlaste váš tým, prezentujte společný 

záměr projektu veřejnosti, získejte fi nanční zdroj 

a poté už jen realizujte svůj nápad. Projekt 

poběží od září 2019.

Více informací sdělí Jan Machek, tel.: 603 177 263.

Michaela Procházková, DiS., manažerka projektů MAP

Zapojte se do projektu „Realizuj svůj nápad“

Zemědělství jako nové téma na Královédvorsku

Ve středu 8. května se městský hřbitov stal 

místem vzpomínkové akce u příležitosti výročí

74 let od konce 2. světové války. Kromě sta-

rosty Jana Jarolíma a místostarostů Alexandry 

Jiřičkové a Jana Helbicha se akce zúčastnili také 

skauti, zástupci Sokola a členové pěveckého 

sboru Záboj, kteří v závěru pietní akce spolu 

s ostatními zazpívali státní hymnu. Čest váleč-

ným obětem přišli vzdát i členové klubu Legion 

Veterans a občané. Zástupci města položili květy 

také u památníku obětí 2. světové války na Wol-

kerově nábřeží a u památníku u ZŠ 5. května.

Text a foto: Jan Skalický

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

TENIS, VOLEJBAL, 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

Objednávky haly, účetnictví – tel.: 605 388 122
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Inzerce v Novinách královédvorské radnice

Řádková inzerce již od 150 Kč

Plošná inzerce již od 700 Kč

Více informací na:

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

tel.: 499 318 258, e-mail: noviny@mudk.cz

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



5/2019 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE  INZERCE

9www.mudk.cz

Společnost EUROVIA CS, a. s., patří

k nejvýznamnějším stavebním fi rmám v České 

republice a je jedničkou v oblasti dopravního 

stavitelství. Své služby nabízíme zákazníkům již více 

než 60 let a od roku 2006 jsme členem celosvětové 

skupiny VINCI. Více informací naleznete na www.

eurovia.cz.

Hledáme kolegu / kolegyni na pracovní pozici:

VÝROBNÍ PŘÍPRAVÁŘ/ PŘÍPRAVÁŘKA
Místo pracoviště: Eurovia CS, a. s., závod Čechy Východ, areál Dvůr Králové nad Labem

Co bude Vaší hlavní náplní práce?

• Spolupráce při výrobně-ekonomické přípravě stavebního projektu

• Podpora týmu hlavního stavbyvedoucího, spolupráce s investorem 

a projektantem

• Spolupráce s ekonomem závodu, Kontrola harmonogramu projektu

• Komunikace s dodavateli, Příprava podkladů pro fakturaci

Co od Vás požadujeme?

• VŠ nebo SŠ vzdělání 

• Praxe v na podobné pozici výhodou - nebo minimálně 2 roky praxe

• Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič 

• Pokročilou znalost práce na PC – MS Offi  ce (Excel, Word, PowerPoint, 

Outlook, Project)

• Časovou fl exibilitu, Vzdělání technického směru výhodou

• Spolehlivost, samostatnost a zodpovědnost 

Co Vám můžeme nabídnout?

• Zázemí stabilní společnosti, jedničky na trhu v dopravním stavitelství

• Pracovní poměr na dobu neurčitou, 5 týdnů dovolené

• Možnost zvyšování profesní kvalifi kace

• Po roce trvání zaměstnaneckého poměru příspěvek na penzijní 

připojištění

• Stravenky, možnost nákupu fi remních zaměstnaneckých akcií

• Místo pracoviště: Dvůr Králové nad Labem

Zaujala Vás naše nabídka? Zašlete nám svůj životopis na 

e-mailovou adresu: marek.burval@eurovia.cz

DK12792    cena: 2.150.000 Kč
Prodej roubené chalupy se zahradou k celoročnímu užívání
či rekreaci v obci Záboří u DKnL, výměra pozemku 629 m2.

DK12725    cena: 340 Kč/m2

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

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

domu v centru města Dvůr Králové n.L. Parkování u domu.

DK12794    cena: 1.600.000 Kč
Byt 3+1 o výměře 60 m2 v druhém patře zděného domu

v žádané lokalite (J.Biliny) ve Dvoře Králové n. L.

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
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V dubnu 2019 se narodilo 13 občánků našeho města – 6 chlapců a 7 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

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

6 královédvorských občanů, 2 muži a 4 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

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

Svatopluk Drnec a Jaroslava Halamová   – 13. 4. 2019

Jan Káda a Eva Votavová    – 13. 4. 2019

Pavel Kubišta a Marie Votrubová   – 18. 4. 2019

Stanislav Jirásko a Nikola Junková   – 26. 4. 2019

Jiří Klenner a Lucie Klustová    – 27. 4. 2019

Richard Petřík a Adéla Sokolářová   – 27. 4. 2019

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Radek Šikola a Kateřina Lašová    – 6. 4. 2019

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili 21 občanů s  gratulací 

a kytičkou. V tomto období oslavilo 7 párů zlatou a 4 páry stříbrnou svatbu.

Barbora Bezrová, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování
V pondělí 29. dubna 2019 jsme navštívili Dětské centrum Dvůr Králové nad 

Labem a  byli jsme velice mile překvapeni. Dostalo se nám milého přijetí 

a báječného občerstvení, ale hlavně se nám líbilo nádherné prostředí pro 

děti, které potřebují akutní nebo dlouhodobou pomoc materiální, psychic-

kou a  lidskou. Díky všem zaměstnancům bez rozdílu vzdělání a povolání. 

Těšíme se na další shledání.

Olga Hojná s rodinou

Poděkování
Děti a  zaměstnanci Dět-

ského centra Dvůr Krá-

lové nad Labem děkují 

všem, kteří se i  v  nepříz-

nivém počasí zúčastnili 

našeho Dne otevřených 

dveří konaného dne

29. dubna 2019. Věříme, 

že odborná i široká veřej-

nost a zejména děti si náš 

čarodějnický rej opravdu 

užily. Velmi si vážíme osobní účasti starosty města Jana Jarolíma a hejtmana 

Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána. 

Děkujeme dárcům z  řad návštěvníků za  dobrůtky, které přinesli našim 

dětem, děkujeme žákům třídy 5. C ZŠ Schulzovy sady paní učitelky Markéty 

Johnové za  jejich fi nanční dar, panu Jiřímu Erlebachovi za  videozáznam 

z celé akce a dále srdečně děkujeme partnerům akce: ARPA tiskárna, CARLA 

Dvůr Králové nad Labem, Drogerie František Kočí, DUBEA Dubenec, Gym-

názium Dvůr Králové nad Labem, Kooperativa, MAS Královédvorsko, Maso 

Jičín, Pekárna Choustníkovo Hradiště, Ovoce a zelenina Jan Havrda, Papír-

nictví u pošty, Polabské uzeniny, SDH Verdek, WIKI hračkářství.

Mgr. Hana Tomášková, zástupkyně ředitelky Dětského centra Dvůr Králové nad Labem 

Poděkování za spolupráci
Rádi bychom poděkovali paní učitelce Mgr. Jarmile Machkové ze ZŠ Strž za 

její pedagogickou činnost. Velice si vážíme její obětavé práce a vychovatel-

ského přístupu, který věnuje našim dětem již od 1. třídy.

spokojení rodiče žáků 5. B ZŠ Strž

Vzpomínka na Pepika
S velkým smutkem jsme na konci dubna přijali zprávu, že nás navždy opus-

til pan Josef Šedivý, jemuž nikdo neřekl jinak než Pepik. Vždy vesele nala-

děn, přátelský a připravený pomoci, zkrátka milý člověk. Budeme rádi, když 

na něj vzpomenete jako my – s úsměvem a láskou.

Rodina Tyrychtrova, Motyginova a Šedivých

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v květnu 2019 slavnostně přivítáno 8 občánků Dvora 

Králové nad Labem.

Zleva: Nina Kubizňáková, Beáta Otradovská, Stella Joklová, Štěpán Mlýnek.

Zleva: Charlota Němečková, Ondřej Kejkrt, Vojtěch Ticháček, Natálie Popovičová.

Hejtman Štěpán ocenil 
významné osobnosti regionu
Hejtman Jiří Štěpán ve středu 8. května 2019 předal během tradičních oslav 

„Den kraje“ na Pivovarském náměstí v Hradci Králové Pamětní medaile 

hejtmana významným osobnostem regionu. Stejně jako loni je mohla nomi-

novat široká veřejnost. Medaile putovaly také na Královédvorsko. Oceněni 

byli Petr Hirsch za obětavou a neúnavnou pomoc druhým a Milan Kučerák za 

mimořádnou obětavost a statečnost při záchraně lidského života.

Petr Hirsch za obětavou a neúnavnou pomoc druhým

Petr Hirsch ve svém osob-

ním volnu pomáhá nemoc-

ným lidem po těžkých 

onemocněních páteře. 

Věnuje se například vozíč-

kářům v žirečském Domově 

sv. Josefa, kde pro zdejší kli-

enty pořádá různé kulturní 

akce. Za pomoci sponzor-

ských darů také splnil vozíč-

káři Janu Duškovi jeho velký 

sen, a to pouť napříč Španělskem do Santiaga de Compostela. Spolu puto-

vali pěšky více než 600 kilometrů za každého počasí a pouť jim trvala měsíc 

a tři dny. O jejich pouti vznikl dokumentární fi lm Camino na kolečkách.

Martin Kučerák za mimořádnou obětavost a statečnost při záchraně 

lidského života

I když Milan Kučerák není 

profesionální ani dobro-

volný hasič, přesto navzdory 

riziku vlastního ohrožení 

zachránil život osmileté 

dívce při požáru. Dne 

11. února 2019 krátce 

po půlnoci vypukl požár 

v jednom bytě v Kocléřově. 

V dětském pokoji kouř 

a sálavé teplo uvěznily osmiletou dívku. Martin Kučerák ohlásil požár hasi-

čům a následně prošel celým bytem vedle hořící místnosti až do dívčina 

pokoje. Holčičku našel jen po hmatu a vyvedl ji do bezpečí.

Text a foto: www.kr-kralovehradecky.cz
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Školní rok 2018/2019 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Chcete-li se vytrhnout z  neklidu běžných dnů, 

vydejte se na nevšední tiché místo – pro změnu 

třeba do  kláštera! Možná budete překvapeni, 

kolik odpovědí na  různá tajemství tu můžete 

objevit nebo alespoň intuicí poodhalit. Žáky 

a  učitele ze základních škol z  našeho města, 

z  Bílé Třemešné, z  Dubence a  z  královédvor-

ského gymnázia, kteří byli od  září do  dubna 

zapojeni do  „Příběhů našich sousedů”, čekala 

jako odměna za  úspěšné dokončení tohoto 

meziškolního projektu 9. května jedinečná 

exkurze do  nedalekého kláštera v  Broumově. 

Nejdříve nás v  moderním divadelním sále zva-

ném „dřevník” zaujal tříhodinový workshop 

s názvem Filmfárum, který byl zaměřený na his-

torický vývoj fi lmu a  na  praktickou fi lmařskou 

práci „na  place“ během natáčení. Část žáků 

svižně přijala role režiséra, kameramana, scéná-

risty, „klapky” a herců. Ostatní se stali vnímavými 

diváky. Prožili jsme 

tu chvíle úsměvné 

i  napínavé. V  restau-

raci U  Tří růží jsme 

pak společně poo-

bědvali a poté se roz-

dělili na  dvě skupiny 

– jedna se vydala 

s  nadšeným průvod-

cem na  historickou 

prohlídku kláštera 

a druhá do Skriptoria a na výstavu Světlo, zvuk, 

prostor do  dětské galerie Lapidárium. Někteří 

z  nás se pak osvěžili jarním deštěm v  klášterní 

zahradě a  jiní zas kávou či bylinkovým čajem 

v místní sympatické kavárně. 

Děkujeme ještě jednou MAS Královédvorsko 

za  tento výlet za  odměnu! Těší nás, že na  pro-

jekt Příběhy našich sousedů zareagovali velmi 

pozitivně ředitelé jednotlivých škol, rodiče, 

žáci, učitelé i vedení našeho města. Je to mezi-

generační projekt, do kterého se mohou zapo-

jit všechny školy, je kreativní, vzdělávací, navíc 

probíhá v přátelské atmosféře. A proto se může 

stát, že se i  vy budete moci na  podzim zapojit 

do nových sousedských „Příběhů“.

Mgr. Pavlína Flídrová

Zahrada gymnázia se otevřela pro veřejnost za 

slunného sobotního dopoledne 11. května. Kdo 

chtěl „férově“ posnídat, měl možnost. Všichni 

přítomní připravili pohoštění z domácích, far-

mářských, regionálních či fairtradeových suro-

vin. Ochutnali jsme vajíčka v různých úpravách, 

tvarohové pomazánky z kravského i kozího 

mléka, byliny, marmelády, banánové lívanečky, 

dokonalé domácí smoothie ve třech variacích, 

skvělé domácí houstičky a chleba.

Tak přemýšlejte, s čím přijít zase za rok.

Mgr. Blanka Hofmanová

V pondělí 6. května 2019 se naše třída 4. C spolu 

s  dalšími žáky dvorského gymnázia vydala 

na dějepisnou exkurzi do hlavního města Praha. 

Po brzkém vstávání a dlouhé cestě vlakem bylo 

na  pořadu dne několik historicky významných 

památek. Na  procházce od  zastávky metra 

Vyšehradská jsme si ale nemohli odpustit pár 

idylických pohledů na „srdce Evropy“. A na Vyše-

hradě také začalo to pravé dějepisné puto-

vání. Vyšehradský hřbitov, Emauzský 

klášter s  nedalekým pomníkem „Praha 

svým vítězným synům“, dům Karla 

Hynka Máchy, Novoměstská radnice 

či kostel Panny Marie Sněžné – to jsou 

všechno místa ukrývající kousky dějin 

českého národa. Naše výprava směřo-

vala k  jedinečné prohlídce Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky. 

Po  zhlédnutí krátkého fi lmu o  historii 

a  funkcích parlamentu proběhla řádná 

bezpečnostní kontrola a  ocitli jsme se 

v  jednacím sále a  přilehlých místnos-

tech. Zatímco druhé části výpravy se 

podařilo zastihnout 

k  besedě poslance 

MUDr.  Jiřího Maška, 

my jsme si čekání 

na  Malostranském 

náměstí zkrátili trdelníky či kávou. Po  všemi 

vytouženém rozchodu jsme znaveni využili 

služeb Českých drah. 

Adriana Karbanová, Anna Mokrá (4. C)

Vyrazili jsme na  exkurzi do  Prahy, kde 

jsme navštívili Svět knihy 2019 a Trojský 

zámek. A jak se to tedy všechno událo?

Sešli jsme se na  nádraží a  nastoupili 

do vlaku jedoucího směr Praha. Prvním 

velkým zážitkem bylo cestování v kupé. 

Na  hlavním nádraží nás paní učitelky 

vzaly k sousoší sira Nicholase Wintona 

a  k  dalším památníkům, připomínají-

cím II. světovou válku.

Městská doprava nás svezla do  Hole-

šovic na  výstaviště, kde jsme si prošli 

veletrh Svět knihy. Měli jsme možnost 

prolistovat množství knih, česky i  jinak psaných, 

a objevit autory, o kterých jsme třeba nikdy před-

tím neslyšeli. Jedním slovem – veletrh byl skvělý.

Naše další cesta vedla do  pražské čtvrti Trója, 

přesněji na  zámeček. Okouzlující byly zejména 

zahrady, které jsme si mohli projít ještě před 

prohlídkou zámku. Ale právě uvnitř zámku jsme 

spatřili krásné stropní malby. Také tam probíhala 

výstava Aleše Hnízdila a Jiřího Kačera. Nakonec 

jsme se dopravili na Václavské náměstí, kde byl 

rozchod.  

Exkurze byla vydařená, počasí nám přálo a moc 

jsme si výlet do Prahy užili.

Žáci 1. A

Již tradičně jsme se zapojili do „cvičných“ stu-

dentských voleb, tentokrát do Europarlamentu. 

Celostátně proběhly na 246 školách a bylo 

v nich odevzdáno 18 758 platných hlasů. V úterý 

7. května 2019 mohlo volit i 223 našich studentů, 

kterým bylo nejpozději toho dne 15 let. Tohoto 

práva využilo 92 z nich, tedy 41 % (ovšem bez 

maturantů, kteří již do školy nechodí, by šlo 

o více než 50 %). Z 87 platných hlasů dostala 

nejvíce Česká pirátská strana (21 hlasů = 24 %) 

před Starosty s regionálními partnery a TOP 09 

a ANO 2011 (v obou případech 13 hlasů = 

15 %). Podstatnější než vítěz byla však příležitost 

mluvit se studenty o významu voleb a přimět je 

k zamyšlení nad veřejným děním. Snad si ale-

spoň někteří z nich uvědomí, že kdo nechodí 

k volbám, nemůže se divit, koho všem zvolí ti, 

kteří k nim dorazí...

PhDr. Ivo Rejchrt

Studentské volby do 
Europarlamentu

Férová snídaně 2019

Gymnazisté v parlamentu

Spolu v klášteře

Svět knihy 2019 očima 1. A
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Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Projektové aktivity žáků ze ZŠ 5. května
Den Země
Ve středu 17. dubna jsme oslavili Den Země

v areálu školy. Žáci prvního stupně si se svými 

učiteli nejprve vysvětlili, proč je potřeba tento 

den oslavovat, vyučující děti upozornili na 

potřebu chránit životní prostředí nejen pro 

sebe – pro nás, ale i pro budoucí generace. Poté 

každá třída pokračovala dle svého plánu, většina 

vyrazila na procházku do přírody. Žáci druhého 

stupně strávili se svými vyučujícími 1. hodinu ve 

třídách, kde hovořili o současných problémech 

životního prostředí, poté se přemístili po skupi-

nách – třídách na různá stanoviště v areálu školy. 

Pátá třída uklízela školní dvůr, šestá třída pomá-

hala s úklidem sadu, sedmáci zvelebovali vlast-

ními silami pozemek, který slouží školní družině, 

osmáci uklízeli před školní jídelnou a doskočiště, 

deváťáci sváželi shrabané listí, trávu, pomáhali 

zastřihovat jabloně a připravovali kompostér. 

Všechny třídy II. stupně se také postupně vystří-

daly u ohniště, aby si za odměnu opekly buřty.

Mgr. Markéta Haasová

Zpracovali Příběh našich sousedů
V září 2018 se naše škola zapojila do projektu 

Post Bellum – Příběhy našich sousedů, jenž 

byl slavnostně zakončen 25. dubna prezen-

tacemi v Hankově domě. Zapojily se všechny 

základní školy na Královédvorsku, tu naši 

zastupovali žáci 8. třídy – Lucie Málková, Anna 

Svobodová a Daniel Záruba. Úkolem bylo nej-

prve popřemýšlet o pamětníkovi, pamětnici, 

kteří se během svého života setkali s nějakým 

druhem nesvobody, poté, v našem případě, 

s paní Míťou Haasovou (pamětnicí II. světové 

války i komunistického režimu) natočili audio 

nahrávku, později zpracovávanou v nahrávacím 

studiu Českého rozhlasu v Hradci Králové. Více 

než půlroční práce přinesla plody v podobě 

profesionálně zpracovaného audio záznamu, 

prezentace PowerPoint a životopisu s pamětnicí.

Odměnou zúčastněným byl výlet do Vzděláva-

cího a kulturního centra Kláštera Broumov, zde 

jsme zhlédli a aktivně se podíleli na workshopu 

Filmfárum, lektor nás provedl historií fi lmu 

a v závěru si žáci připravili scénku, již zdokumen-

tovali na kameru. Poděkování patří všem, kteří 

se účastnili, neboť výsledek tohoto projektu 

předčil naše očekávání v mnoha ohledech.

Mgr. Markéta Haasová

Projektový den – Statistika v praxi

Ve čtvrtek 2. května se žáci 8. třídy zúčastnili 

projektového dne v rámci výuky matematiky 

tematicky zaměřeného na statistiku – měření 

dopravní vytíženosti v blízkém okolí školy. Děti 

se rozdělily do několika skupin. Prvním úkolem 

byla příprava na měření, každý tým si připra-

vil tabulku sloužící k zápisu dat, společně pak 

vybrali tu nejlépe vyhovující potřebám samot-

ného měření. Ve čtvrtek žákům začala výuka již 

v 7:30 hod., protože ráno bývá u školy nejhustší 

provoz. Skupiny byly rozděleny na tři stanoviště, 

zjišťovaly, kolik projede aut osobních, náklad-

ních, autobusů, motocyklů, cyklistů, zároveň 

zaznamenávaly počty spolujezdců. Záznamy 

dat poté zpracovávaly následující den výpočty 

a grafy v Excelu. Raisovou ulicí projížděla nej-

častěji osobní auta s 1 pasažérem. V této ulici 

sídlí fi rma Juta, a proto zde projelo i mnoho 

kamionů. Od 7:30 do 14:40 hod. to bylo celkem 

v obou směrech 49 kamionů. Obousměrně pro-

jelo nejvíce aut mezi 7:30–8:30 hod.

Při statistickém šetření zjistila druhá skupina, 

že z města jezdí nejvíce auta s 1 osobou, a to 

samé i do města. Zajímavé bylo, že v průměru za 

1 hodinu projelo do města 7 kamionů, nejvíce 

měřených vozidel projelo poslední měřenou 

hodinu, tedy v 13:30–14:30 hod.

Skupina dívek, která měřila směr vlakové nádraží, 

při svém statistickém šetření zjistila, že nejčastěji 

projížděla auta s jednou osobou. Autobusy jez-

dily spíše poloprázdné. Nejvíce dopravních pro-

středků projíždělo v 13:30–14:30 hod. Nejslabší 

dopravní provoz byl v 10:30–11:30 hod.

Díky projektovému dni si žáci procvičili látku, 

přesvědčili se o využití několika vyučovaných 

předmětů v praxi a zároveň zjistili, že sběr dat 

a jeho zpracování je součástí nejednoho povo-

lání a rozhodně nepatří k těm nejjednodušším.

Mgr. Hana Špůrová a žáci 8. třídy

Poznáváme venkov

Dne 24. dubna 2019 v rámci projektu „Země-

dělství na Královédvorsku v rámci Programu 

rozvoje venkova“ navštívily 7. a 8. ročníky Dube-

nec a zemědělskou usedlost Karsit Agro.  Při pro-

hlídce areálu nám zaměstnanci vysvětlili vše, od 

produkce rostlinné výroby po živočišnou. Viděli 

jsme chov dobytka od telátek, jalovic, krav až po 

vzrostlé býky, a dokonce jsme si je mohli i pohla-

dit. Některé děti se strašně divily, jak je možné, 

že ty krávy tolik smrdí, a vehementně si zacpá-

valy nosy. Na konci prohlídky jsme absolvovali 

ochutnávku zdejších sýrů a jogurtových nápojů 

a už jsme se těšili na druhou část exkurze. Poté 

jsme v doprovodu starosty obce pana Huňata 

vyjeli na komentovanou projížďku po Dubenci 

a okolí. Ukázal nám pozemkové úpravy, řekl, jak 

a proč byly provedeny. Poté nás autobus odvezl 

do místní moštárny a sušárny ovoce a zeleniny. 

Ochutnávka křížal byla opět výborná.  

Chtěli bychom poděkovat organizátorům za pří-

nosnou exkurzi. Byl to úžasný zážitek.

Mgr. Sabina Kindlová

Rozvoj polytechnického vzdělávání

V loni v září ZŠ Schulzovy sady získala dotaci od 

Královéhradeckého kraje pro rozvoj technic-

kého vzdělávání. Po začlenění nových pomů-

cek do výuky si žáci vyzkoušeli nové pracovní 

operace jako vyřezávání, vypalování do dřeva, 

jeho opalování a drásání, práci s plastem, 

kovem i plechem. Podařilo se nám vytvořit jme-

novky s vypálenými jmény, nádherné svícny 

na Vánoce nebo ze dřeva zajíce na Velikonoce 

a spoustu dalších krásných výrobků.

Na prvním stupni využíváme z dotace na pod-

poru výuky technických dovedností stavebnice 

Fischertechnik. Žáci si sami postaví různé stroje, 

od aut po traktory a vrtulníky. Zkoumají využití 

a fungování obnovitelných zdrojů energie, jako 

je solární pohon, který je součástí stavebnic. 

V rámci projektové výuky si starší žáci připravili 

pro mladší ročníky prezentaci, kde jim přiblížili 

postupy práce se stavebnicemi a využití solární 

energie. Za odměnu mohli celý týden pozorovat 

vrtulníky na solární pohon v akci.

Věříme, že nám tyto pomůcky dokáží nadále 

zpestřovat výuku pracovních činností, motivo-

vat děti a jejich zájem o technické obory.

Mgr. Sabina Kindlová

Vstupte bez klepání
Také letos uspořádaly Lesy ČR a ZŠ Schulzovy 

sady Den lesů na Hájemství. Počasí sice nepřálo, 

ale na osm set dětí a dospělých se rozjelo do 

lesní osady zjistit něco nového o přírodě a lese. 

Všichni byli přivítáni za zvuku lesních rohů. 

Městské lesy předvedly lesní techniku a práci 

koně jako pomocníka člověka. Se životem včel 

a dravců seznámila Česká lesnická akademie 

Trutnov. Nechyběla jízda na ponících jezdec-

kého oddílu Nemojov, vaření čaje z přírodnin 

a výtvarné dílničky DDM Jednička, zajímavosti 

ze života v KRNAPu a Safari Parku Dvůr Krá-

lové.  Pracovníci odboru životního prostředí 

MěÚ poučili děti o správném třídění odpadů. 

Na připravených stanovištích se děti také sezná-

mily s mineralogií nebo základy rybářství. Řád

sv. Huberta připravil zastavení s myslivostí. Nechy-

bělo ani sportovní vyžití. Zajímavostí bylo i vyře-

závání motorovou pilou z jednoho kusu kmene, 

tentokrát se před očima účastníků objevoval vlk 

a kůň. Krátkou cestou po okolním lese provázeli 

žáci 9. ročníků naší školy. Pro děti si připravili sou-

těže, úkoly i zajímavosti ze života rostlin a živoči-

chů z Hájemství. Úsměv na tváři vykouzlil účast-

níkům malý dáreček od Lesů ČR. A kdo chtěl, ten 

si i opekl buřtík, rohlík či chleba u připraveného 

ohniště. Děkujeme všem, kteří se i přes nepřízeň 

počasí na přípravě a průběhu akce podíleli.

Bc. Jana Paulusová Fišerová
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Aktuální zprávy ze ZŠ Strž

Novinky ze ZŠ Podharť

4. B umí psát...

Literární a  výtvarnou soutěž Evropa ve  škole, 

která má dlouholetou tradici, vyhlašuje Minis-

terstvo školství, mládeže a tělovýchovy a garan-

tem je Národní institut pro další vzdělávání. Je-

jím posláním je podporovat myšlenku vzájemné 

sounáležitosti evropských zemí. Soutěžní tvo-

ření se dělí do oblasti literátů a výtvarníků.  Naše 

škola měla zastoupení v první kategorii. Pět žáků 

ze 4. B utvořilo skupinku šikovných spisovatelů: 

M. Bukovská, A. Erbenová, V. Tesařová, L. Havlík 

a  J. Šváb. Při kolektivním psaní bylo důležité, 

aby žáky chvilky nad papírem bavily. Proto 

rozhodovala volba vhodného tematického 

okruhu, čemuž nejlépe odpovídalo téma Zvířecí 

parlament. Čtvrťáci se měli zamyslet nad tím, 

za  jaká práva by mohla bojovat zvířata v  zoo. 

A  tak vzniklo pěkné vypravování o  hrochovi 

s  revmatickými problémy, o  gepardovi – zary-

tém odpůrci vegetariánství, o opuštěném peru-

týnovi, o věčně unaveném lvovi nebo o oslíkovi, 

kterého si návštěvníci stále pletli se zebrou.

V  krajském kole soutěže tato práce s  názvem 

„V  ZOO není nikdy klid“ skončila na  2. místě.  

Dětem moc gratulujeme a  doufáme, že budou 

psát i nadále.

Mgr. Jana Hronešová

 Jak jsme poznávali Anglii
Hned po Velikonocích jsme se vydali s výběrem 

žáků naší školy na Britské ostrovy. První den nás 

čekalo zajímavé město Brighton, kde jsme si 

prohlídli proslulé molo, nahlédli do života brit-

ské aristokracie při návštěvě královského paláce 

a  obdivovali jsme podmořský svět v  Sea Life 

Centre. K  večeru si nás již rozebraly naše hos-

titelské rodiny. Děti tak měly možnost poznat 

běžný rodinný život v Anglii, konverzovat s rodi-

lými mluvčími a  využít své znalosti angličtiny 

v každodenních situacích. V dalších dnech jsme 

zavítali do  přístavu Portsmouth, při procházce 

skanzenem v  Chichesteru jsme poznali život 

na anglickém venkově, obdivovali křídové útesy 

Seven Sisters, poznali zákoutí pašeráckých jes-

kyní v  přímořském městě Hastings a  navštívili 

jsme sídlo rodu Boleynů – Hever Castle. Sobota 

patřila návštěvě Londýna. Nejprve jsme si pro-

hlédli Greenwich a  pak jsme se lodí po  Temži 

plavili do  centra velkoměsta. Mohli jsme tak 

Ekologický pobyt v Horním Maršově

Před velikonočními prázdninami jsme s žáky 

4. A prožili tři krásné jarní dny v ekologickém 

středisku SEVER v Horním Maršově. 

Celým pobytem nás provázeli lektoři Jáchym 

a Síma. První den pro nás měli připravené týmové 

hry. Po dobré večeři jsme hráli na kytaru, zpívali 

a pobavili jsme se u společenských her. Druhý 

den jsme se zabývali chovem hospodářských zví-

řat. Dozvěděli jsme se, že s nimi lidé nezacházejí 

vždy tak, jak by si zasloužila, a už víme, že každý 

z nás jim může pomoci k lepšímu životu. V odpo-

lední části programu jsme lépe poznávali les. Stali 

jsme se ochránci stromů a také biology, kteří na-

jdou lesní živočichy, prohlédnou si je pod lupou 

a pomocí klíče určí jejich jméno. Po večeři jsme 

si vyzkoušeli, jak se naši předkové připravovali na 

Velikonoce, a v krásném prostředí staré fary jsme 

si vyrobili králíčka s plstěným ocáskem, obarvili 

jsme vajíčka v cibulových slupkách a upekli si 

voňavé perníčky. Poslední den nás čekal mar-

šovský quest (hledačka), ve kterém jsme si prošli 

městečko a plnili jsme jednotlivé úkoly, které nás 

dovedly k ukrytému pokladu.

Ekologický pobyt se nám velmi vydařil a dou-

fáme, že si děti kromě hezkých vzpomínek odne-

sou i vědomí, že přírodu je třeba znát a chránit.

Mgr. Lenka Buřvalová a Marcela Jarošová

Podharťské mezigenerační setkání

Projektový den etické výchovy jsme naplánovali 

na 17. dubna. V rámci hesla: „Babičku a dědu 

do školy si vedu“ byli osloveni prarodiče našich 

nejmladších žáků. Přihlásilo se jich bezmála 

padesát. Letos nás mile překvapila větší účast 

dědečků, kteří se ujali pletení pomlázek. Z něk-

terých mladě vypadajících babiček se nakonec 

vyklubaly maminky, a tak se dá říci, že projekt 

probíhal napříč třemi generacemi. Na stanoviš-

tích pod jejich vedením vznikaly nádherné jed-

noduché velikonoční dekorace a v kuchyňce se 

po jidáších jen zaprášilo. Žáci druhého stupně 

navštívili již dříve DPS Sadová, noclehárnu pro 

bezdomovce i azylový Dům Žofi e, poté Klub 

důchodců v Žirči, kde nám ochotně vyšla vstříc 

paní S. Zichová, a oddělení následné péče

v městské nemocnici.

Projekt se uskutečnil za fi nanční podpory Krá-

lovéhradeckého kraje. Rádi bychom poděkovali 

ředitelce pečovatelské služby Mgr. M. Hauke 

a primářce MUDr. M. Vidasovové za dlouhodo-

bou vstřícnou spolupráci a dále všem, kteří se 

podíleli na zajištění tohoto úspěšného projektu. 

Mgr. Stanislava Vojtíšková

Exkurze: Škoda, závod Kvasiny
Dne 23. dubna se třídy 8. A a 8. B vydaly na 

exkurzi do Kvasin. Rozdělili jsme se na dvě sku-

piny, první skupina si šla nejprve prohlédnout, 

jak se vyrábějí auta. Po zhlédnutí fi lmu o histo-

rii Škody jsme s průvodcem prošli závodem za 

plného provozu a viděli, jak se montují auta od 

prvotních úkonů až po fi nální odjezd hotového 

auta z pásu. Druhá polovina jela do Rychnova 

nad Kněžnou, kde absolvovala prohlídku města 

s pracovními listy, za jejichž vyplnění získala 

odměnu. Poté jsme se vyměnili. Po dni plném 

zážitků jsme se autobusem vrátili domů.

Sára Bernartová, Adéla Rutrlová, žákyně 8. třídy

Den lesů – Hájemství
Ve čtvrtek 9. května se žáci 1. A, 1. B a 4. B 

zúčastnili akce Den lesů. Studenti lesnické 

školy nás uvítali v areálu Hájemství slavnostní 

fanfárou. Těšili jsme se na různé aktivity, 

které pro nás byly připravené. Poznávali jsme 

stromy, třídili šišky, proběhli se lesní stezkou, 

vyzkoušeli si chůzi na chůdách, seznámili se 

s lesní technikou a zvířecími pomocníky. Nechy-

běla ukázka dravců, poutavé vyprávění včelaře, 

ochutnávka bylinkových čajů. Na závěr jsme 

vytvářeli stavby z dřevěných špalíků. Netradiční 

dopoledne prožité v přírodě se nám moc líbilo. 

Mgr. Miroslava Kubicová, Mgr. Ivana Pešťáková

a Mgr. Danuše Šrámková

obdivovat známé památky jako je Tower of Lon-

don, Tower Bridge, St. Paul´s Cathedral a  další. 

Pěšky jsme potom prošli centrum, kde se již vše 

připravovalo na  nedělní londýnský maraton. 

Viděli jsme Big Ben, Houses of Parliament, West-

minster Abbey, dům paní premiérky v Downing 

Street 10, Trafalgar Square nebo Buckingham-

ský palác. Na  známém Leicester Square jsme 

měli chvíli rozchod. V podvečer jsme se zase lodí 

přepravili k O2 aréně, kde na nás čekal náš auto-

bus. V  neděli odpoledne jsme se vrátili všichni 

v pořádku a plni zážitků zpět domů. 

Mgr. Gabriela Geislerová, Mgr. Stanislav Ježek 

Historické a kulturní dědictví 
prostřednictvím umění
Název projektu Cesta za  snem programu Eras-

mus + dává tušit, s  čím se potkali naši žáci 

v  galerii GASK v  Kutné Hoře. Skvělá průvod-

kyně Klára Štefková seznámila naše žáky se 

základními informacemi o  českém surrealismu. 

Po  přednášce se žáci vydali hledat určité tvary 

v obrazech. Nakonec se sešli před třemi obrazy 

surrealistů Mikuláše Medka, Jindřicha Štýrského 

a Toyen. Z vybraných tvarů se pak ve skupinách 

snažili vytvořit svůj vlastní obraz a  popsat ho.

V praktické části žáci na základě promítnutí reál-

ných předmětů nakreslili jejich obrysy podle své 

představy, ty vystřihli, aby z nich dohromady 

vytvořili jeden velký obraz, který domalovali 

barvami. Během programu si žáci povídali o fan-

tazii, snech a představách. Teď už vědí, že obraz 

nemusí znázorňovat jen realitu, která nás obklo-

puje, ale může vyjadřovat i sny. 

Program Erasmus + je spolufi nancován Evrop-

skou unií.

Ing. Alena Čiháková 
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Tradiční Majáles ozdobila 
Olga Lounová i Yo Yo Band

Náměstí T. G. Masaryka na přelomu dubna 

a května hostilo tradiční Královédvorský 

majáles. V úterý 30. dubna byla hlavním 

tahákem populární kapela Yo Yo Band 

a také tradiční účastník Majálesu, králo-

védvorský Vaťák. Zpestřením byl ale i kon-

cert pro děti kapely Bombarďák, taneční 

vystoupení skupiny Angeles Dance Group 

nebo koncert královédvorské kapely The 

Arcane Legacy, která hraje symfonic metal. 

Nechyběl ani lampionový průvod nebo 

ohňostroj. Program, na kterém se ve spo-

lupráci s městským kulturním zařízením 

Hankův dům podíleli také studenti gymná-

zia, pokračoval na prvního máje. Hlavními 

hvězdami byl Honza Křížek a Olga Lounová. 

Na podiu se ale představili také Mozaica 

Jazz Band se studenty královédvorského 

gymnázia, pop-rocková kapela Unikátní 

Popcorn a tanečníci skupiny Attitude Dvůr 

Králové nad Labem.

(mik), foto: Jan Skalický a Václav Bartoška

„Hliník je unikátní kov, který je plně recyklován 

ze 100 %, a to znovu a znovu. Proto nevzniká 

žádný odpad!“ Přesně toto a mnoho dalšího 

ví děti z MŠ Dubenec, MŠ Drtinova, MŠ Žireč 

i MŠ Radost Třebihošť. Pozadu nejsou ani žáci 

ze ZŠ Podharť, 4. D ZŠ Schulzovy sady, ZŠ a PrŠ 

Dvůr Králové nad Labem či studenti z králo-

védvorského gymnázia. Ti všichni se zapojili do 

12. ročníku soutěže Stříbrná Zeměkoule, kterou 

pořádá DDM Jednička.

Děti ze škol a školek a jejich rodiny poctivě celý 

rok sbíraly a třídily hliníkový odpad. Společnými 

silami tyto kolektivy nasbíraly neuvěřitelných 

320 kg kovu, a tím ochránily naši zeměkouli. 

Nejúspěšnější školou se ve 12. ročníku soutěže 

stala ZŠ Podharť. Její žáci nasbírali 107 kg hliníku 

a získali putovní pohár. Všechny zúčastněné sku-

piny si odnesly krásné ceny a diplomy. 

Věřím, že příští rok se nám podaří pokořit rekord 

z roku 2016, kdy děti nasbíraly 395 kg. Tak kdo se 

do našeho sběratelského týmu přidá? 

Výsledky: 1. ZŠ Podharť Dvůr Králové nad 

Labem 107 kg; 2. ZŠ Schulzovy sady (4. D)

56 kg; 3. MŠ Dubenec 42 kg; 4. MŠ Drtinova 33 kg; 

5. MŠ Žireč 25 kg; 6. Gymnázium Dvůr Králové 

nad Labem – Klub Natura 22 kg; 7. Základní 

škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem 

19 kg; 8. DDM Jednička 10 kg; 9. MŠ Radost Tře-

bihošť 6 kg. 

Mgr. Alena Hušková 

DDM Jednička

Děti se zapojily do soutěže Stříbrná Zeměkoule

Blíží se konec školního roku, proto je příznivý čas 

k zamyšlení. 

Základní škola a Praktická škola, Přemys-

lova 479, prošla velkou změnou. Na místo 

ředitelky Mgr. Evy Hynkové byla jmenována

Mgr. Jana Vojtěchová, která se musela sezná-

mit s povinnostmi, jež patří k výkonu vedoucí 

funkce. Našlo se mnoho „dobrých radilů“, kteří 

přesně vědí, jak by se vše mělo zajistit, ale sami 

nedostali odvahu přihlásit se do konkurzního 

řízení. Vedoucí pracovníci mi jistě dají za pravdu, 

že to není jednoduchá úloha. Přesto se naše 

nová paní ředitelka zhostila funkce se ctí a za 

jejího vedení dochází k mnohým příznivým 

změnám. Jako příklad mohu uvést obnovení 

webových stránek školy, zapojení do projektů 

MAS, přípravu šablon, podporu činnosti žáků

v městském studentském zastupitelstvu, 

zapojení pedagogů do akcí Centra kolegiální 

podpory při ZŠ Strž. Pro každého manažera je 

důležité získat pro školu fi nanční zajištění.

Velký projekt s názvem „Do praxe bez bariér“, 

který uskutečňuje Mgr. Lucie Macková, je 

fi nancován ze zdrojů EU. Připravuje žáky Prak-

tické školy dvouleté k jejich zapojení do samo-

statného života.

Učitelé základní školy každý měsíc realizují celo-

školní projekt. Informace najdete na webových 

stránkách www.zs-dk.cz. 

Škola pracuje na svém zviditelnění a regionál-

ním působení. Pod vedením Mgr. Dany Poličan-

ské se rozvíjejí aktivity environmentální výchovy, 

např. péče o ježka v zimním období. Pro příz-

nivce tohoto projektu mohu říci, že ježek je již 

šťastně v přírodě. V rámci výuky tělesné výchovy 

prošli žáci 5. ročníku ZŠ plaveckým výcvikem 

pod vedením pana učitele Mgr. Jiřího Leplta. 

IT techniku, která zatím čeká na obnovení, 

kontroluje Mgr. Lucie Marková. Kulturní akce 

a projekty s nimi spjaté zajišťuje Mgr. Lenka 

Podrazilová s Mgr. Jitkou Samkovou. Výtvarnými 

pracemi vyniká Mgr. Veronika Černocká, vytvo-

řila plakáty a poutače ke všem akcím. 

Každý pedagog má své místo v našem uči-

telském týmu a všem patří poděkování za 

obětavou práci. Jediné, co nás trápí, je stálé 

přetrvávání předsudků

o naší škole. Pochybova-

čům mohu říci: „Přijďte se k nám podívat, zate-

lefonujte a rádi vás přivítáme u nás v Základní 

škole a Praktické škole v Přemyslově ulici.“ 

Naším společným cílem je kvalitní profesionální 

výuka. Dbáme na potřeby všech žáků a podpo-

rujeme spolupráci s rodiči. Každý učitel u nás 

musí být zároveň absolvent vysokoškolské spe-

ciální pedagogiky. Rádi přijmeme do našeho 

kolektivu nové kvalifi kované učitele i asistenty 

pedagoga.

A co nás čeká? Chvilka pro maminky – kulturní 

vystoupení, taneční soutěž žáků Praktické školy 

v Náchodě, městské sportovní hry, atletický 

čtyřboj žáků naší školy, rozloučení s vycházejí-

cími žáky, městské kulturní léto, výlet do Prahy 

– do Národního muzea. 

Děkuji tímto našim žákům a rodičům. Velký dík 

patří bývalé paní ředitelce Mgr. Evě Hynkové, 

pro kterou byla naše škola druhým domovem.

Mgr. Lenka Podrazilová

Základní škola a Praktická škola, Přemyslova 479

Úspěšný školní rok pod novým vedením

V sobotu 11. května se v Novém Bydžově usku-

tečnila přehlídka pěveckých sborů Nota Bene 

2019. Letošní ročník byl věnován 20. výročí 

vzniku svazku Královských věnných měst. 

Zúčastnily se ho pěvecké sbory všech devíti 

členských měst. Město Dvůr Králové nad Labem 

zastupoval pěvecký sbor Záboj. Jeho vystoupení 

zhlédli také zástupci města, starosta Jan Jarolím 

a Petra Zivrová, vedoucí oddělení kultury, sportu 

a cestovního ruchu na královédvorském měst-

ském úřadě. „Byl jsem velmi rád, že jsem se mohl 

přehlídky zúčastnit. Děkuji Záboji za důstojnou 

reprezentaci našeho města a jako královédvor-

ský patriot musím konstatovat, že byl mezi 

sbory, které jsem si mohl poslechnout, nejlepší,“ 

podotkl starosta Jan Jarolím.

Královská věnná města tvoří Dvůr Králové nad 

Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, 

Mělník, Nový Bydžov, Polička, Trutnov a Vysoké 

Mýto. Spojují je především spolupráce, např. 

putovní výtvarné salóny, volba královny věn-

ných měst či vydávání propagačních materiálů. 

Miroslava Kameníková

Foto: Soňa Chlumecká

Královská věnná města slavila dvacetiny 
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Výtvarný kroužek Hankova 
domu uspěl v soutěžích
Děti z Výtvarného kroužku Hankova domu 

se poprvé zúčastnily 4. ročníku výtvarné 

soutěže pro děti od 6 do 18 let Pestrý 

svět, kterou pořádá Neviditelná výstava 

ve spolupráci s Nadačním fondem Kraso-

hled. V soutěži chtěli pořadatelé propojit 

dvojí způsob vnímání – vnímání dětí se 

zrakovou vadou a jejich vrstevníků, pro 

které je pohled na svět očima naprosto 

samozřejmý. Cílem je, aby se děti navzá-

jem inspirovaly a předaly si nápady, pocity 

i zážitky formou výtvarného umění a vytvo-

řily (nejlépe plastické) výtvarné práce, 

které zpracují dětské zážitky z hudby. To 

vše se nejlépe podařilo Marušce Vejna-

rové, která získala jednu z hlavních cen 

a vydala se 11. května 2019 s celou rodinou 

do Prahy na Neviditelnou výstavu převzít 

cenu a diplom. Srdečně gratulujeme.

V letošním roce se koná již 47. ročník nej-

starší výtvarné soutěži pro děti, Meziná-

rodní dětská výtvarná výstava Lidice 2019. 

Do soutěže zaslali své práce malí výtvarníci 

ze 65 zemí světa, tématem byla Chemie. 

Celkově bylo oceněno 1 179 obrázků, nece-

lých 1 000 prací bude vystaveno v Památ-

níku Lidice – Lidická galerie a přibližně 200 

prací v Národním technickém muzeu. Čle-

nové Výtvarného kroužku, Marie Marková 

a Matouš Doubic (jeho obrázek je na 

snímku), získali čestné uznání. V tak velké 

konkurenci a prestižní výtvarné soutěži je 

to velký úspěch! Dětem gratulujeme.  

Vanda Kotíková, Výtvarný kroužek Hankova domu

Účastí na benefi čním koncertu 
podpořili obnovu oken
v Domově sv. Josefa v Žirči
Na konci dubna se v Žirči uskutečnil 

benefi ční koncert na podporu Domova 

sv. Josefa, jediného lůžkového zařízení 

v ČR pro pacienty s roztroušenou sklerózou. 

Více než 120 posluchačům se představilo 

hudební uskupení Porta Benefi ca, jehož 

členem je také poslanec Marian Jurečka. 

Zazněly skladby od baroka po současnost 

ve vlastní úpravě Porta Benefi ca. Výtěžek 

poputuje na obnovu sto let starých oken 

na hlavní budově areálu Domova sv. Josefa, 

k jejichž výměně by mělo dojít v letošním 

roce. V rámci koncertu se podařilo získat 

fi nance na celkem desáté okno. Stále jich 

však zbývá více než sto dalších. Podporu 

zařízení a celému projektu na obnovu oken 

vyjádřil mimo jiné místostarosta Dvora Krá-

lové nad Labem Jan Helbich, který se bene-

fi čního koncertu také zúčastnil. Zapojit se 

do projektu na obnovu oken může i veřej-

nost, více najdete na www.darujokno.cz.

(red)

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 

si na  letošní rok 2019 připravila několik akcí 

s  názvem „Slavíme“ věnovaných k  70. výročí 

vzniku školy.

Prvním slavnostním večerem byl 11. duben.  

Ve  zcela zaplněném koncertním sále školy 

se uskutečnil koncert učitelů, který zahájila 

ředitelka školy Vladimíra Matušková společně 

s paní místostarostkou Alexandrou Jiřičkovou. 

Po  první části koncertu pozval všechny pří-

tomné Ladislav Peřina, který celým večerem 

provázel slovem, do  školní galerie O. Gut-

freunda na výstavu učitelů výtvarného oboru, 

která byla celá věnována těm nejmenším.

Ve  středu 24. dubna se uskutečnila rovnou tři 

představení s  názvem Slavíme. Dvě dopolední 

byla pro školy a odpolední pro veřejnost a pře-

devším pro nedočkavé rodiče.

Slavnostní představení do velkého sálu Hankova 

domu připravily paní učitelky tanečního oboru 

Tereza Rejlová a Jaroslava Beková ve spolupráci 

všech oborů naší školy. V  hodinovém pořadu 

bylo možné dozvědět se vše od  historie naší 

školy až po současnost. To vše v podání našich 

žáků, kteří i  letos vytvořili báječnou atmosféru 

a v barvitých kostýmech dokázali rozhýbat malé 

i velké publikum.

V úterý 18. června od 18:00 hod. vás srdečně 

zveme na  další významnou akci s  názvem Sla-

víme, a to na výstavu v  galerii O. Gutfreunda. 

Až do října zde budou vystaveny obrázky, doku-

menty a fotografi e z historie i současnosti školy.

Vernisáž bude zahájena v koncertním sále, kde 

bude připraven společný program učitelů. Jako 

bonus bude slavnostně představen náš alma-

nach plný fotek a článků učitelů a dnes již býva-

lých, úspěšných žáků naší školy.

Za  přípravy všech akcí patří velký dík všem 

zaměstnancům školy.

Vladimíra Matušková, ředitelka

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Královédvorští divadelníci na Pecce

Slavíme. ZUŠ R. A. Dvorského má narozeniny

K patnáctým narozeninám dostala úspěšná 

dvoudenní taneční soutěž Dvorská Jednička 

velký dárek v podobě dalšího soutěžního dne 

zaměřeného na orientální tance. 

Dárek vznikl ve spolupráci DDM Jednička s Kate-

řinou Krupkovou, lektorkou a tanečnicí břišních 

tanců. Tato soutěž proběhla v sobotu 13. dubna 

2019 v Hankově domě ve Dvoře Králové nad 

Labem. Pět porotkyň z České republiky nemělo 

rozhodování o nejlepších tanečních kolektivech 

či sól, duí a trií vůbec jednoduché. Na jevišti 

Hankova domu se během celého dne vystřídalo 

přes 60 vystoupení. 

Děkujeme sponzorům, kteří věnovali ceny 

a odměny pro tanečníky: pivovar Primátor, Carla, 

spol. s r. o., Skupina ČEZ, Salon Andy, Kadeřnické 

služby Irina Viničuk, Petrášovy Hořické trubičky. 

Mgr. Alena Hušková 

DDM Jednička

Soutěž Belly dance oživily orientální tance

Sobota 11. května 2019 na hradě Pecka byla výji-

mečná, neboť tam celý den probíhaly prohlídky 

formou živých obrazů z časů renesance.

Kdo hrad navštívil, mohl se setkat s nejslavněj-

ším majitelem Kryštofem Harantem z  Polžic 

a  Bezdružic a  jeho paní Annou Saloménou. 

U  poháru vína si o  hradním pánovi vyprávěli 

jeho současníci hvězdář Tycho Brahe a  malíř 

proslavený portréty složenými z  ovoce a  zele-

niny Giuseppe Arcimboldo. Kdo se rád bojí, 

určitě si užil kata a  drába v  mučírně. Děti 

s očima navrch hlavy vyslechly pověsti o Pecce 

od čarodějnice a čertů. Hudebníci skvěle zahráli 

dobovou hudbu. 

Celkem se na  akci 

podílelo téměř 

30 kostýmovaných 

postav. Akce byla 

naučná i zábavná.

Rád bych jako scé-

nárista poděkoval 

všem účinkujícím 

za  to, s  jakou leh-

kostí a přirozeností 

hráli. Převaha 

účinkujících byla 

ze Dvora Králové 

nad Labem a okolí, 

na  akci se v  tom nejlepším světle předvedli 

i členové královédvorského divadelního spolku 

Žofi e a  studenti našeho gymnázia. Mé velké 

poděkování míří samozřejmě k  pořadatelům 

akce – kastelánu hradu Pecka Janu Murdychovi 

a Petře Hrdinové z Půjčovny kostýmů Dvůr Krá-

lové nad Labem, která je autorkou nádherných 

dobových kostýmů, bez nichž by byla celá akce 

nemyslitelná.

Milí účinkující a  pořadatelé, těším se na  další 

spolupráci a jsem rád, že vás mohu počítat mezi 

své přátele. Díky.

Filip Pýcha
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Stomatologická pohotovost
červen 2019
1. a 2. 6.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

8. a 9. 6.: MDDr. Petra Andrlová, Zubní 

ordinace č. p. 31, Bílá Třemešná, tel.:

732 580 139;

15. a 16. 6.: Soukromá stomatolog. ordi-

nace, s. r. o. – MUDr. Jiřina Klustová, Pres-

lova 446, Dvůr Králové nad Labem, tel.:

499 622 560;

22. a 23. 6.: MUDr. Petra Šípková, 

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

Labem, tel.: 499 621 425;

29. a 30. 6.: Stom-Gyn, s. r. o. – MUDr. Hana 

Šujáková, Rooseveltova 474, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 499 621 423.

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Duben v Základní škole 
speciální a praktické škole 
Diakonie ČCE Vrchlabí

Na Velikonoce jsme se v ZŠ speciální 

a PrŠ Diakonie ČCE ve Dvoře Králové nad 

Labem aktivně připravovali skoro celý 

měsíc. Nejprve jsme navštívili knihovnu 

Slavoj, kde jsme si poslechli velikonoční 

příběh, nechybělo ani sázení osení a nako-

nec jsme poslední den před prázdninami 

oslavili velikonočními dílničkami, kde jsme 

si vyrobili spoustu krásných věcí. To však 

nebylo všechno: před obědem na nás 

zazvonil zajíček a nechal nám za dveřmi 

dopis. Psalo se v něm, že ztratil veliko-

noční vajíčko, a my se mu pokusili pomoci. 

Díky úkolům, které jsme v parku plnili, se 

nám to podařilo. Ve škole jsme zjistili, že

v něm byla ukryta spousta sladkých 

odměn. Děkujeme, zajíčku!

V dubnu jsme v rámci výuky navštívili 

Safari Park Dvůr Králové. I když nám počasí 

moc nepřálo, viděli jsme hodně zvířátek, 

koupili si něco dobrého a pohráli jsme si na 

lanovém hradu. Bylo vidět, že si to všichni 

moc užili, a již se těšíme na další akci.

Základní škola speciální a praktická škola 

Diakonie ČCE Vrchlabí,

odloučené pracoviště Dvůr Králové nad Labem

Skautské středisko hlásí
V  sobotu 27. dubna pořádalo naše skautské 

středisko Zvičina základní kolo Svojsíkova 

závodu. Tento závod se koná každé dva roky až 

pro 28 chlapeckých a dívčích skautských družin 

v  počtu 4–8 členů ve  věku 11–16 let. Hlídky 

předvedou své schopnosti, dovednosti a  zna-

losti v široké škále disciplín, které jsou součástí 

skautské výchovy. Cílem však není jen změření 

sil zúčastněných družin, ale hlavně podpora 

jejich fungování, spolupráce, obohacení oddílo-

vých programů a  vedení k  praktickému využití 

skautských dovedností. 

Námi pořádaného Svojsíkova závodu se zúčast-

nilo 12 dívčích a  7 chlapeckých družin, celkem 

135 dětí. Závod byl motivován symbolickým 

rámcem – Rychlé šípy. Hlídky musely splnit 

například tyto úkoly: odhalit šifru, a  získat tím 

návod na vyjmutí ježka z klece, překonat prova-

zovou lávku nad potokem, a tak se dostat do Stí-

nadel, dále ošetřovaly zraněné při srážce dvou 

cyklistů, řešily detektivní příběh, a  tak našly 

úkryt létacího kola Jana Tleskače apod. 

Vítězem v dívčí kategorii se stala družina skau-

tek našeho střediska. Na  druhém místě byla 

družina z  Hradce Králové a  na  třetím družina 

skautek ze Rtyně. Tyto hlídky postoupily do kraj-

ského kola, které se koná 15. a  16. června 

v Miletíně. Na prvním místě chlapecké kategorie 

byla družina skautů z Trutnova a za nimi družina 

skautů z Hradce Králové. Tyto dvě také postupují 

do krajského kola. Velké poděkování patří všem 

organizátorům, převážně z řad našeho střediska, 

za hladký průběh závodu, 

bez jakýchkoliv potíží. 

Děkujeme fi rmě Carla 

za dary pro vítěze.

Zástupci našeho střediska 

8. května uctili památku 

padlých za II. světové války 

na místním hřbitově, položili kytici a zapálili svíčky 

u hrobu skauta Vladimíra Vejra, který zahynul při 

přestřelce u ZŠ 5. května dne 5. května 1945. 

Vedoucí oddílu již pilně připravují programy 

na  letní tábory. Na našem tábořišti na Kateřině 

proběhne tábor světlušek a  4. oddílu skautek. 

Na  tábořišti v  Kalu se vystřídá 3. oddíl skautů, 

8. oddíl skautek a  oddíl vlčat. Vodní skauti 

5. oddílu uspořádají putovní tábor na  Lužnici 

a  2. oddíl vodácký bude mít letos tábor 

na Sázavě nedaleko Ledče. 

Ing. Martin Stránský

Z královédvorského psího útulku
Pokud si nemůžete psa přímo adoptovat, přesto 

byste rádi pomohli a jste ve psí společnosti rádi, 

pojďte s útuláky na procházku. Radost z pohybu 

a vzájemné společnosti proudí na obě strany 

vodítka. Návštěvní doba pro veřejnost (venčení, 

nezávazné seznámení se psem v případě zájmu 

o adopci): úterý a čtvrtek 16:00–18:00 hod., 

neděle 9:30–11:30 hod., soboty 8. a 22. 6.: 8:30–

11:30 hod. Majitelé zaběhnutých psů, vážní 

zájemci o adopci a venčící kolektivy mohou 

přijít po předchozí telefonické domluvě na

tel. 604 643 338 i v jiné dny.

Aktuálně umístěné psy (nalezence i psy čeka-

jící na nový domov) a další potřebné informace 

najdete na webu: www.utulek-dknl.estranky.cz.

Bad – asi desetiletý 

kříženec labradora, 

milý k lidem, kon-

taktní. Umí zabrat 

za vodítko, na louce 

hrabe myši a kočky 

by pěkně prohnal. Vše 

vynahradí jeho spokojený úsměv. Bezva společ-

ník na zahradu, hodný na děti, snese se s fenkami.

Majk – asi šestiletý, ke 

známým lidem milý, 

kontaktní a poslušný 

pes. Je milovníkem 

procházek a klidného 

pobývání v prostor-

ném výběhu. Zpočátku potřebuje správné 

seznámení a žádný velký nátlak ze strany cizího 

člověka. Po získání důvěry je nenáročný a bez-

vadný parťák.

Jackie – asi šestiletý 

psík. Po zkušenos-

tech ze dvou adopcí 

upřednostňujeme, 

aby byl v novém 

domově ubytován 

spíše na zahradě. Při laskavém, ale pevném 

vedení je bezvadný a bezproblémový parťák. 

Chodí na procházky se staršími dětmi, nepotře-

buje velké fyzické vyžití. Nedoporučujeme ho

k malým dětem.

Daniela Hoblová

Psí útulek Dvůr Králové nad Labem


