
VÁCLAV TYRNER
Václav Tyrner se narodil v Praze 20. 12. 1920 v chudé rodině; otec Jan 

byl městský zřízenec a matka Rosalie byla 
ženou v domácnosti. Křtiny měl Václav 
Tyrner 26. 12. téhož roku v kostele Srdce 
Páně.
Své nadání a píli využil ke studiu na  
Obchodní akademii v Praze–Karlíně, kde 
složil zkoušku dospělosti s vyznamenáním 
v roce 1939 a byl doporučen ke studiu na 
vysoké obchodní škole. V roce 1940 došlo  
k uzavření vysoké školy nacisty. V roce 
1945 se aktivně zúčastnil Pražského povstá-
ní na barikádách.

Hned po válce pokračoval ve studiu vysoké školy, kterou ukončil stát-
ní zkouškou s vyznamenáním v roce 1948. V době studií se seznámil  
v Praze se Zdenou Machovu, která pobývala v Praze u Zápatových. 
Dne 14. 6. 1947 byli oddáni v Malých Svatoňovicích kaplanem Janem 
Nádvorníkem. Ve svatoňovickém kostele se posléze odbývaly další 
důležité události jako křtiny, stříbrná i zlatá svatba. V roce 1948 se 
narodil syn Radoslav a v roce 1953 syn Luboš. Rodina, kterou miloval, 
se pak rozrostla o 7 vnoučat, 12 pravnoučat a také o tehdy 17-letého 
Ivoše, syna Míti – zesnulé kamarádky Zdeny. Ivoš, později i se svojí 
rodinou, se z Brna do Svatoňovic pravidelně vracel.
Životním posláním mu byla škola. Učil na učilišti v Malých Svatoňo-
vicích, na Ekonomické škole v Trutnově, v Janských Lázních, kde si 
získal úctu studentů postižených obrnou, a po roce 1968, kdy byl za 
účast v KAN z politických důvodů přeřazen, i v Náchodě. Mezi svými 
studenty byl velmi oblíben a scházel se s nimi každoročně na různých 
srazech. Práce ve školství mu byla skutečným posláním, kterému vě-
noval spoustu volného času. Někteří z žáků se stali dokonce rodinnými 
přáteli.
Miloval podkrkonošskou přírodu, rád sportoval, bavil se s přáteli  
a svým moudrým a optimistickým přístupem dokázal pomoci mno-
hým v krizi. Svatoňovice s oblibou nazýval Cortinou. Byl vášnivým 
houbařem, fandou Sparty, do pozdního věku lyžoval a chodil do sauny.
Angažoval se v ochotnických spolcích, v Sokole, Klubu turistů, byl 
předsedou svazu zahrádkářů a milovníkem odkazu bratří Čapků  
a propagátorem jejich díla. Do poslední chvíle myslel na širokou rodi-
nu a připravoval další přednášku k dílu Karla Čapka. Zemřel v sobotu 
30. 8. 2014 odpoledne v kruhu rodiny a přátel.

Luboš Tyrner
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V. T.
(20. 12. 1920 - 30. 8. 2014)

Stejné iniciály 
(vzácnou náhodou)

provázely i mého dědu, 
pradědu a prapradědu. 

Tak jako hlásky
bez hlesu odchází 

tam, 
kde nic neschází, 

tak mi odešly 
i milované litery V. T., 

dnes nadobro,
zpět do nebe abecedy 
k novým počátkům…

Václave od Studánky -
co pro Karla Čapka

šel sis světa kraj,
když rudá záře

temnila nám rozum 
a mysl raději

doma se nechala zapírat,

Václave od Studánky -
co s Marií Sedmiradostnou 

v srdci 
uměl ses ptát Cest

a skromně, ale vzpřímeně,
v sobě, i navenek
jsi nosil moudro
Jejich odpovědí,
abys byl s nimi 

Vzdáleným nablízku,

drahý Václave od Studánky,
již nepotkám tě,

jak s železnou pravidelností 
křižuješ náměstí

našeho velkého humanisty
k studánecké mši,

ne, již nepotkám tě,
drahý Václave,

neboť toho, 
kdo v příbytku Nejvyššího 

s námi trvale žije,
již potkávat nemusíme,

drahý Václave,
vzpomínce na tebe zhynout nedáme

nám, ni budoucím...

K úmrtí Ing. Václava Tyrnera napsal Jaroslav Dvorský



Zprávy obecního úraduˇ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
životní jubileum oslavili a oslaví

říjen 2014
Terezia Capranicová 
Dana Rudolfová
Hana Turková
Jana Valčíková
Irena Šilhavá
Marcela Adámková
Imrich Buza
Jarmila Prausová
Jindřich Hylmar
Vladimír Suchánek
Ludmila Švecová
Zdeněk Kreibich
Jitka Čepeláková
Zlatuška Jiroušková

listopad 2014
Jiří Odrobiňák
Jiří Straka
Marie Hübnerová
Emília Nývltová
Libor Mach
Jaroslav Flosman
Eva Hylmarová
Zita Matoušová
Verona Ostradická
Jitka Martínková
Pavel Adámek
Soňa Kreidlová

noví občánci
Kateřina Svatá
Veronika Novotná
Jakub Provazník
Adriana Tafičuková
Jan Šulitka

Všem našim oslavencům přejeme mnoho životních úspěchů a hlavně zdraví do dalších let.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
 4. 10. SDH Strážkovice – soutěž v požárním útoku „O posvícenský koláč“ – hřiště ve Strážkovicích
 4. 10. KČT Malé Svatoňovice - Hvězdicový výstup na Žaltman z libovolných míst 
   – cíl průběžně 10:00-13:00 Jestřebí bouda
 11. 10. RC Žaltmánek – Drakiáda, od 14:00 na Klůčku
17.-19. 10. Škola hry na hudební nástroje – bluegrassová dílna
 18. 10. veřejný koncert – kulturní klub
 8. 11. Badmintonový turnaj čtyřher – hala BPA
 30. 11. RC Žaltmánek – Čertovský rej, kulturní klub od 15:00

O POHÁR JESTŘEBÍCH HOR
Dne 23. srpna se uskutečnil již XXXII. ročník soutěže o Pohár Jestřebích hor na hasičském 
hřišti ve Strážkovicích. Požárního útoku se účastnilo šest družstev žen a devět družstev mužů. 
V kategorii žen skončilo na prvním místě družstvo z Mladých Buků, na druhém místě ženy 
z Hřibojed, třetí příčka patřila ženám z Dubence, bramborová medaile skončila ve Vlčicích, 
páté místo obsadily děvčata ze Strážkovic a poslední šesté místo patří ženám z Petrovic.
V požárním útoku mužů patřila zlatá příčka SDH Choustníkovo Hradiště s časem 0:28,26; 

stříbrné skončilo družstvo SDH Mladé Buky v čase 0:28,41, bronz patřil mužům z SDH Horní Staré Město s časem 
0:32,89, bramborovku si odvezlo družstvo SDH Červený Kostelec, páté místo SDH Vlčice, šesté místo obsadilo 
domácí SDH Strážkovice, sedmé a osmé místo patřilo přespolním sousedům ze Studánky SDH Malé Svatoňovice 
tým A a B, poslední a diskvalifikovaní byli muži z SDH Dubenec. 
Všechny Vás zveme na tradiční Posvícenský koláč, který se bude konat 4. 10. 2014 od 10 hodin na hasičském 
hřišti ve Strážkovicích. Přijďte mezi hasiče a užijete si den plný zábavy a legrace, protože u této soutěže proběhne 
i sranda požární útok. Bohaté občerstvení po celý den zajištěno.

Těší se na Vás hasiči a hasičky ze Strážkovic



Z obce

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí 
Starostka obce Malé Svatoňovice  v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:
v pátek 10. 10. 2014 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 11. 10. 2010 od 8.00 do 14.00
2. Místem konání voleb v okrsku č. 1 je zasedací místnost Obecního úřadu v Malých Svatoňovicích pro voliče 
bydlící v Malých Svatoňovicích, Petrovicích, Strážkovicích a v Odolově.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky nebo 
státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit (platným občanským prů-
kazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, průkazem o povolení k pobytu).
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb příslušnou okr-
skovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

Oznámení o konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
Současně s volbami do zastupitelstev obcí letos proběhnou v Královéhradeckém kraji ve stejném termínu,  
tj. 10. a 11. října 2014, také volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 39 se sídlem v Trutnově,  
ve volebním obvodu č. 45 se sídlem v Hradci Králové a ve volebním obvodu č. 48 se sídlem v Rychnově nad Kněž-
nou. 
Případné druhé kolo voleb do Senátu proběhne ve dnech 17. a 18. října 2014.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu ČR, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014,  
ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „volební zákon“) na voličský průkaz. Na tento voličský průkaz však může volič hlasovat pouze 
v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu.
Písemná žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb,  
tj. do 3. října 2014. Osobně lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 8. října 2014 do 16.00 hodin.
Vydání voličského průkazu
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 25. září 2014 předá osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči 
zašle na jím uvedenou adresu.
Hlasování na voličský průkaz
Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 volebního zákona, při samotném aktu hlasování, volič, který hlasuje na volič-
ský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky plat-
ným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo plat-
ným občanským průkazem; zároveň odevzdá okrskové volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů (§ 19 odst. 5 volebního zákona). Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič 
svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Dostaví-li se takovýto vo-

lič do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého poby-
tu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku  
o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze 
stálého seznamu voličů. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze 
vydat duplikát.



Z obce

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ŽALTMÁNKU
Přinášíme Vám ohlednutí za již tradičními akcemi uplynulého jara a pozvánky na podzimně zimní radovánky, 
které naleznete na poslední straně zpravodaje Studánka.
Čapkiana
V květnu se Žaltmánek v rámci tradiční Studánecké Čapkiany opět postaral o zábavu dětí, které si užily hry a sou-
těže, nechyběl ani oblíbený skákací hrad.
Dětská trasa pochodu Krvavej Čepelka
Také letos členky RC Žaltmánek připravily dětskou trasu pochodu Krvavej Čepelka, tentokrát na motivy Velké 
doktorské pohádky. Pochod začal v parku na náměstí čtením pohádky a pokračoval přes několik „doktorských” 
zastávek až k Bílému kůlu, kde děti našly poklad. K 5. výročí dětské trasy připravované Žaltmánkem bylo letos  
v cíli jako velké překvapení lanové centrum, kde si děti mohly prolézt důmyslnou opičí dráhu. Pochodu se le-
tos zúčastnil rekordní počet dětí se svými rodiči, děkujeme jim! Za finanční podporu děkujeme společnosti  
NN STEEL, s.r.o. , obci Malé Svatoňovice a KČT Malé Svatoňovice.
Končinská show
Malování na obličej, různé hry a soutěže, skákací hrad, zdobení sádrových odlitků, to vše za zvuku leteckých mo-
delů, tak vypadal letošní program pro děti v rámci 20. ročníku hojně navštěvované regionální modelářské show  
v Červeném Kostelci, který pro děti připravil Žaltmánek. Spolupráce s modelářským klubem FALEMO – organi-
zátorem klání se nastartovala už loni stejně jako s taneční školou Ballare, která se stará o příjemné taneční zpes-
tření celé akce. Dětský program byl podpořen z grantu Svazku obcí Jestřebí hory, přístřeší pro děti nám pomohli 
zajistit naši hasiči a firma Melichar zapůjčila skákací hrad. Děkujeme.
Judo pro děti a Power box pro dospělé KONČÍ, otevíráme TANEČKY PRO PŘEDŠKOLÁKY
Dva roky Josef Vrbata ve spolupráci s naším centrem pečoval o sportovní vyžití dětí i dospělých. V tomto školním 
roce už bohužel nemůže v těchto aktivitách pokračovat, proto bychom mu rádi touto cestou za děti i dospěláky 
cvičence poděkovali. Nově otevíráme tanečky pro předškoláky (viz plakátek).

Více informací k připravovaným akcím a jejich plán pro podzim a zimu naleznete na webových stránkách  
RC Žaltmánku: www.zaltmanek.cz

Lada Nevečeřalová a Martina Švrčinová



Z historie

HORNICKÁ KOLONIE MEXIKO A DALŠÍ HORNICKÁ SÍDLIŠTĚ
Že se v Malých Svatoňovicích dolovalo uhlí netřeba připomínat. S hornictvím je také spojeno sídliště pod bývalým 
učilištěm známé jako Mexiko.
Roku 1842 převzal náchodské panství, pod které Malé Svatoňovice spadaly, Jiří Vilém, kníže ze Schaumburg-
-Lippe, za něhož byly doly rozšířeny a který do Svatoňovic přesunul ústředí svého důlního podnikání v oblasti 
Jestřebích hor. To znamenalo spontánní příliv pracovních sil z různých oblastí monarchie a Německa. V roce 1860 
byla zavedena pravidelná těžba a tím se Svatoňovicím a okolí dostalo netušeného rozvoje. Po prusko-rakouské 
válce v roce 1866 se ze Rtyně v Podkrkonoší a z Jestřebích hor odstěhovaly desítky hornických rodin do Karviné  
a do Uher, aby si tam snadněji vydělaly více peněz než na svatoňovických dolech. Aby kníže Schaumburg-Lippe do 
určité míry stabilizoval poměry v hornických silách na svých dolech a aby přilákal další pracovníky z širšího okolí, 
nechal v letech 1871-1872 postavit řadu bytů. Mezi nimi i hornickou kolonii se třemi domky, dnes známou pod 
názvem Mexiko. V roce 1871 bylo za tuto výstavbu zaplaceno 11 680 zlatých. V roce 1872 dalších 4 743 zlatých  
a při dokončení v roce 1873 to bylo 164 zlatých. V roce 1875 tam byl zřízen vodovod. Bylo to první svatoňovické 
hornické sídliště (jednalo se i o první hornické sídliště náchodského panství), kde byli ubytováni chudí horníci. 
Každá z jeho tří budov (dnes domy čp. 74, 75 a 76) měla osm místností. Čtyři větší pro hornické rodiny a čtyři 
menší pro ubytování svobodných dělníků.
Název Mexiko se vžil asi až později, pravděpodobně s ohledem na rovné střechy těchto hornických domků, po-
dobné domkům v mexických horách. Ale je také možné, že na pojmenování měla vliv i šafránová barva omítky.
Mexiko vzniklo jako první hornické sídliště, ale zdaleka ne poslední. Bytová situace na dolech byla totiž kritic-
ká, takže se přistoupilo k výstavbě skupiny devíti domů nad nádražím, nazývané lidově Devět stodol, nebo také  
U nás. Byly postaveny ve dvouletce v letech 1947-1949. Jedná se o domy čp. 163-171. Při stavbě se brala voda  
z vodovodu ze štoly Kateřina. V roce 1947 bylo velké sucho a voda ze šachty Kateřina nestačila, takže se musela 
vozit v plechových nádržích od ústí štoly Ida. Kámen se odebíral z ražby překopu vyvážený z jámy. Pro zajímavost 
byly betonové základy sklepů těchto domů zality betonovou směsí za 48 hodin nepřetržité práce. Kalkulace sídliště  
U nás byla v ceně 3 810 438 Kčs.
Dalším hornickým sídlištěm jsou tzv. Holubáky (domy čp. 203-207). Jedná se o čtyřicet bytových jednotek v pěti 
domech u bývalého učiliště. Stavbu projektoval Stavoprojekt Hradec Králové v roce 1951 a do užívání byly byty 
předány v roce 1952. Název sídliště je patrně odvozen od jména Holub. V bývalé ulici Pracovních záloh (dnes ulice 
17. listopadu) bydlela v domě čp. 98 u bývalého učiliště rodina Holubových, kde se tomu říkalo U Holubů. V roce 
1961 bylo u Holubáků postaveno šest terasovitých schodišť z pískovcového kamene.
Největší sídliště Paneláky pod nádražím bylo postaveno v roce 1960. Jeden blok byl předán v ceně 1 812 635 Kčs 
a sestává se ze základní budovy a boční přístavby (ucho). Jsou to domy čp. 213, 214 a 215. Jeden blok má 33 bytů, 
takže celkově je zde 99 bytových jednotek. Již počátkem roku 1960 se do panelových domů nastěhovali první 
obyvatelé. Část bytových jednotek obsadili občané Malých Svatoňovic, kteří museli řešit špatnou bytovou situaci. 
Vžitý název sídliště je odvozen od bloků panelů, ze kterých jsou vystavěny a které se dovážely z Trutnova-Kryblice. 
Součástí vybavenosti sídliště byla samoobsluha postavená v roce 1970. Jednalo se o první samoobsluhu v obci.

Markéta Pavlisová



Zajímavosti z obce

PRAMENY, POTOKY A JEJICH SOUTOKY 
v Malých Svatoňovicích a okolí
Na území Malých Svatoňovic pramení Mariánský potok. Jeho prameny se nacházejí nad Mariánským sadem  
a jsou v podstatě dva. Vyvěrají téměř na konci rokle, která se táhne podél Mariánského sadu a končí v mís-
tech, kudy se dostanete k domku Teichmanových čp. 106, kde se také říká „v Dalmácii“. Pro orientaci lze použít 
pohled z místa, kde se scházejí dvě cesty. Jedna vede kolmo nad Mariánským sadem a setkává se s asfaltovou 
komunikací jdoucí od Benešovy chaty. Podíváte–li se přibližně východním směrem uvidíte buk čnící nad roklí 
a vlevo od něho stojí, zatím, bříza. Tak v těchto místech jsou v houštině, dva docela silné prameny. Tyto prame-
ny jsou vyznačeny na vodohospodářské mapě. Je pravda, že v době tání sněhu, nebo dlouho trvajících dešťů je 

tento potok hojně zásoben povrchovými vodami z horských luk nad Malými  
Svatoňovicemi. Dalším vydatným pramenem je voda, vytékající ze štoly Kateřina, 
která má dnes krásně upravený portál a voda z ní je trubou vyvedena do koryta  
Mariánského potoka. Část této vody je trubou o menším průměru vedena do 
prostoru horní školy, kde napájí vodotrysk. Další vodotrysk je nad sousoším 
bratří Čapků a činí dekoraci náměstí. Nedaleko pod štolou Kateřina, těsně  
u plotu pozemku Nachtigalových je potok sveden do velkých betonových trub 
a tady se ztrácí z dohledu. Vidět ho potom můžeme  až na pozemku Králova 
zahradnictví odkud už jeho tok pokračuje volnou přírodou. Za zahrádkářskou 
kolonií podtéká trať ČD a pod domky v Zahradní ulici opouští území Malých 
Svatoňovic. 

Další potok je Lesní, který pramení v lesích nad Velkými Svatoňovicemi. Má několik pramenů, z nichž tři nejsil-
nější pramení v lese mezi „Frintovou chatou“ a zaniklou štolou Prokop horní. Také tyto prameny jsou zakresleny 
ve vodohospodářské mapě. Protéká Borkem a je na něm zřízena zdrž, která sloužila jako zdroj užitkové vody pro 
Hornické učiliště v Malých Svatoňovicích. Betonová hráz byla opravena v listopadu 1963, což potvrzuje vyrytý 
nápis na té hrázi. Tento Lesní potok je také jediným zdrojem vody pro malosvatoňovické koupaliště již od roku 
1935. Lesní potok je za koupalištěm sveden do betonových trub, podchází lehkoatletický stadion a vytéká do vol-
né přírody před tratí ČD kde se propustí dostává mezi pole v blízkosti fotbalového hřiště. Po cca 500 metrech je 
z tohoto potoka napouštěn rybník ve Šrejberově aleji. Asi 50m pod rybníkem je soutok Lesního a Mariánského 
 potoka. Dále tyto potoky tečou pod názvem Mariánský potok pod Pavlákem do Batňovic. Do tohoto potoka 
se rovněž vlévá bezejmenná vodoteč, která slouží jako meliorační příkop. Je do něho svedena voda z rybníčku 
na pozemku továrny Polytex a také je do této vodoteče sveden přepad z ČOV, kde se čistí odpadní vody z obce  
Malé Svatoňovice. V Batňovicích se Mariánský potok vlévá do potoka Rtyňka, která se v Úpici vlévá do Úpy.

Jaroslav Vrba

Zveme všechny příznivce turistiky
- děti v doprovodu rodičů - mládež -
- střední věk i seniory

Start:  z libovolných míst
Průběžný cíl:  od 10.00 do 13.00
 Paseka – Jestřebí bouda

Odměnou všem bude vycházka v přírodě, diplom 
a hezký výhled z rozhledny v Jestřebích horách.

nejvydatnější pramen Lesního potoka

KČT Malé Svatoňovice
pořádá

dne 4. října 2014

HVĚZDICOVÝ VÝSTUP NA ŽALTMAN



TŘÍDÍME S NIKITOU
Vítězové soutěže Třídíme s Nikitou prožili dobrodružství nejen se šimpanzy a lemury

Dvůr Králové nad Labem, 6. července 2014 – Žáci ze Základní školy Schulzovy sady  
ve Dvoře Králové prožili dva dny uprostřed Afriky. Alespoň tak by se dal nazvat bohatý 
program, který dětem umožnila Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem. Návště-
va zahrady byla cenou pro vítěze v soutěži „Třídíme s Nikitou“, která byla v zoo vyhlášena  
v druhé polovině června. 

Tato soutěž nejen že rozvíjí kreativitu a tvůrčí činnosti dětí, ale také se snaží v nich probudit zájem o třídění a re-
cyklaci odpadů. Patronem soutěže je papoušek ara ararauna z Královédvorské zoologické zahrady jménem Nikita. 
S ní a s celou řadou dalších zvířat se mohly potkat týmy, které v soutěži obsadily první tři místa. A vítězové měli 
ještě něco navíc, přenocovali uprostřed zoologické zahrady. 
„Všechny děti měly možnost prohlédnout si zoologickou zahradu a prostřednictvím mimořádné jízdy Safari  
Expresu také Africké safari. A protože při vyhlášení výsledků soutěže bylo hezké a relativně teplé počasí, mohly 
děti pozorovat, jak našemu gorilímu samci Tadaovi a šimpanzům chutná ovocná zmrzlina,“ přiblížila program 
mluvčí Královédvorské zoologické zahrady Jana Myslivečková. 

Další program už patřil pouze vítěznému týmu. Děti měly možnost 
navštívit Darwinovu stanici, která je návštěvníkům běžně nepřístupná.  
„Je to taková zkouška odvahy. Návštěvníci se tu seznamují s exotickými 
hady či s více než metrovým leguánem. Pro děti to byl opravdu velký 
zážitek. Zjistily, že had není slizký, ale příjemný na dotek. A některé děti, 
které se hadů bály, dokonce našly odvahu vzít si hada kolem krku,“ dodala  
Myslivečková. Pro jiné byla zážitkem návštěva expozice lemurů, které 
děti mohly nakrmit. Tyto aktivity, připravené pro vítěze soutěže, vychá-
zí ze zážitkových programů, které zoologická zahrada běžně pořádá. 
„Pro děti byl snad největší zážitek krmení lemurů. Se zájmem také ale 

sledovaly třeba ranní koupel slonů a užívaly si i krmení nosorožců, které si mohly i pohladit. Překvapením pro 
nás bylo, že si nosorožci nejraději pochutnávají na obyčejném chlebu. Děti ale také pomáhaly. Dívky připravovaly 
zdravé krmivo pro zvířátka a kluci pomáhali v amfiteátru rozhrnovat písek a zametat,“ doplnila vedoucí vítězného 
týmu, učitelka Pavlína Fléglová. Celý pobyt byl pro školáky nezapomenutelným zážitkem. 
Aby vítězný tým mohl strávit dva dny v zoologické zahradě, musel v soutěži porazit velkou konkurenci. Do letoš-
ního 7. ročníku soutěže „Třídíme s Nikitou“ se zapojilo na 170 žáků základních škol, kteří přihlásili celkem třináct 
projektů. Vyrobit měli nápaditý odpadkový koš, který bude splňovat všechny požadavky pro třídění a sběr odpadů 
ve škole, a také o něm napsat báseň. Žáci z vítězné Základní školy Schulzovy sady ve Dvoře Králové vyrobili košů 
hned několik a použili na ně přírodní materiály. 
Soutěž proběhla v rámci projektu Čistá obec, čisté město, čistý kraj, 
který dlouhodobě podporují Královéhradecký kraj a společnosti 
EKO-KOM, a.s., ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. „Soutěž Tří-
díme s Nikitou je populární mezi školami i partnery projektu. Ještě 
jednou děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že bude možné 
v soutěži pokračovat i v příštím roce,“ uvedla Dana Vostřezová  
z Centra investic, rozvoje a inovací. Informace pro zájemce o účast 
v soutěži „Třídíme s Nikitou“ budou pro rok 2015 uveřejněny na 
webových stránkách www.cistykraj.cz v záložce Školy. Soutěže se 
zcela určitě znovu zúčastní i letos vítězná Základní škola Schulzovy 
sady ze Dvora Králové. „Doufáme, že znovu vyhrajeme,“ uzavřela vedoucí týmu Pavlína Fléglová.

Ing. Dana Vostřezová
Centrum investic, rozvoje a inovací

Regiocentrum Nový pivovar - Evropský dům

Zajímavosti z kraje
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