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Pozor na vyřazení vozidla
Vyzýváme občany, aby si včas zkontrolo-
vali, zda jim nehrozí vyřazení motorového 
vozidla z  registru vzhledem ke  změnám, 
které jsou platné v registru silničních vozi-
del od  1. ledna 2015. Dokončenou regis-
traci vašeho vozidla si můžete zkontrolovat 
na www.dokonceteregistraci.cz.

Bc. Jan Sedláček
vedoucí ODP

Zveme na zastupitelstvo
Čtvrté zasedání zastupitelstva města Dvůr 
Králové nad Labem se uskuteční ve čtvr-
tek 11. června od 16 hodin v sále Han-
kova domu. Pokud nemáte možnost se 
zúčastnit osobně, můžete si poslechnout 
audiozáznam na www. dvurkralove.cz. 

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
tisková mluvčí

Vyplňte dotazník spokojenosti 
občanů s úrovní služeb úřadu
Cílem pracovníků Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem je poskytovat obča-
nům kvalitní a rychlé služby v příjemném 
prostředí. Rádi bychom věděli, zda se nám 
to daří, a proto jsme pro vás opět po roce 
připravili dotazník mapující spokojenost 
občanů s úrovní služeb MěÚ. Budete tak 
mít prostor pro náměty a připomínky 
vůči práci úřadu, uvést můžete i návrhy 
na zlepšení činnosti. Dotazník najdete  
v elektronické verzi na www.mudk.cz, v papí-
rové formě si ho budete moci vyzvednout  
v městském informačním centru a na 
recepci městského úřadu. Zde bude také 
umístěna uzamčená schránka, kam budete 
moci vyplněný dotazník hodit.
Dotazníkové šetření se uskuteční od 
18. května do 15. června, poté bude vyhod-
noceno a výsledky zveřejníme na úřední 
desce směrem k bývalé ZŠ Komenského 
i v Novinách královédvorské radnice. 

Jaroslava Kirschová 
CAF tým

Královédvorský majáles ozdobila Ewa Farna

facebook.com/ 
mestodknl

Náměstí TGM patřilo na přelomu dubna a května tradičnímu Královédvorskému majálesu. Během dvou dní nechyběla 
čarodějnická show, ohňostroj, lampiónový průvod, koncerty kapel Ina Urbanová Band, Vaťák, Bylo nás pět nebo Poletíme? 
či vystoupení žáků ZUŠ R. A. Dvorského a studentů gymnázia. Hvězdou akce byla na prvního máje zpěvačka Ewa Farna, 
kterou doprovázela její kapela. Rozhovor najdete v příloze KdeCO.  Foto: J. Skalický

Mostní provizorium přes Hartský potok zmizelo

Rekonstrukce mostu přes Hartský potok  
v Nedbalově ulici odstartovala v pondělí  
11. května. V prvních dnech pracovníci společ-
nosti MPS Mostní a pozemní stavby engineering, 
s. r. o., odstranili asfaltové nájezdy, aby se mohlo 
demontovat a odvézt mostní provizorium. Další 
práce aktuálně probíhají v korytě potoka na 
opravě a doplnění nábřežních zdí. Samotné sne-
sení stávající konstrukce mostu je naplánováno 
na konec června. Celá rekonstrukce by měla 
skončit do 31. července.
Se stavebními pracemi souvisí také uzavírka 
mostu pro motoristy. Pro řidiče platí zákaz stání 
na označené části parkoviště naproti objektu 
společnosti TMW, a. s., které slouží jako zázemí 
staveniště.

Pěší v současnosti chodí po stávajícím mostu, 
po jeho snesení budou mít k dispozici nově 
položenou provizorní lávku.
Po dobu rekonstrukce vede silniční doprava 
po vyznačených objízdných trasách ulicemi 
Tyršova, Sladkovského, Fügnerova, Jiráskova, 
Nerudova a Vrchlického. Uzavírka se dotkla také 
městské hromadné dopravy. Spoje k nemocnici 
a ke hřbitovu zůstaly zachovány, je však ome-
zena obsluha zastávek Oční škola a Tyršova. Bez 
obsluhy je zastávka Nedbalova.
Podrobné informace o objízdných trasách  
a objížďkové jízdní řády najdete na interneto-
vých stránkách www.dvurkralove.cz.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
tisková mluvčí
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Svazek obcí Královská věnná 
města hodnotil uplynulý rok
V krásném prostředí hradu Svojanova, 
který stojí nedaleko Poličky, se ve středu 
13. května uskutečnila valná hromada 
svazku obcí Královská věnná města, 
jehož členem je také Dvůr Králové nad 
Labem. Město zastupovaly místostarostka  
Mgr. Alexandra Jiřičková a Bc. Petra Zivrová  
z odboru školství, kultury a sociálních věcí. 
Zástupci měst vyslechli informace o čin-
nosti svazku, dále o projektu „Královská 
věnná města známá, ale nepoznaná…“, 
jehož prostřednictvím se města prezen-
tovala například na veletrzích, jarmarcích 
a v různých propagačních materiálech. 
„Poprvé se také konala volba královny 
věnných měst prostřednictvím interneto-
vého hlasování, jež navazovala na fotoakci 
´Volba královny věnných měst´ z březno-
vého veletrhu Infotour a cykloturistika  
v Hradci Králové,“ podotkla k činnosti  
Bc. Petra Zivrová. Na valné hromadě 
nechyběly ani informace o připravovaných 
aktivitách svazku, například o blížícím se 
výtvarném salonu královských věnných 
měst a ZUŠ v Novém Bydžově a o společné 
kuchařce, která vyšla na konci května, nebo 
o prezentaci měst v časopise Moje země. 

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
 tisková mluvčí

Uctili památku padlých za 
druhé světové války

Starosta Ing. Jan Jarolím spolu s místosta-
rostkou Mgr. Alexandrou Jiřičkovou uctili 
ve čtvrtek 7. května památku těch, kteří 
zemřeli za 2. světové války při osvobo-
zování tehdejšího Československa. Na 
městském hřbitově položili u hrobu pad-
lých vojáků vzpomínkový věnec. Českou 
státní hymnu zazpívali členové pěveckého 
spolku Záboj, čestnou stráž během obřadu 
drželi královédvorští skauti a sokolové 
spolu s Jiřím Pluhařem ze Dvora Králové 
nad Labem, který oblékl předválečnou 
důstojnickou uniformu pevnostních hra-
ničářů. Poté ještě starosta Ing. Jan Jarolím 
položil kytice na dalších pietních místech,  
u Pomníku obětem světových válek na 
Wolkerově nábřeží a u Pomníku obětí 
květnového povstání 1945 u budovy ZŠ  
5. května. Přestože 2. světová válka  
v Evropě skončila 8. května 1945, kdy 
vstoupila v platnost bezpodmínečná kapi-
tulace německých ozbrojených sil, Dvůr 
Králové nad Labem byl osvobozen až  
10. května toho roku. 

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
 tisková mluvčí

Město úspěšně pokračuje v projektu „Města 
vzdělávání“, který mu nabídla nezisková orga-
nizace EDUin. Po schválení strategie vzdělávání 
přibyl akční plán, který by měl podpořit formální 
i neformální vzdělávání a pomoci spoluvytvá-
řet komunitní život ve městě. V současné době 
připravují Královédvorští tzv. „Street teaching“, 
tedy zapojení lidí do vzdělávání přímo na ulici. 
Konkrétně se jedná o naučnou on-line stezku  
a umístění šachového stolku na náměstí TGM.
„Naučnou on-line stezku vytvoří studenti střed-
ních škol, kteří podle preferencí města zvolí 
trasu i počet stanovišť. Na nich bude vždy pro-
střednictvím on-line aplikace odkryt úkol, dotaz 
či informativní popisek s napojením na lokální 
historii nebo současné dění v regionu,“ říká 
místostarostka Mgr. Alexandra Jiřičková, která 
je ambasadorkou projektu ve městě. Akce se 
zúčastní deset studentů z královédvorského 
gymnázia a stejný počet ze SŠIS. 
Během posledního květnového víkendu se stu-
denti na workshopu, který pro tvůrce online 
stezky zajistila organizace Gameleon a který se 
uskutečnil na gymnáziu i na SŠIS, zaměřili na 
práci s aplikací i na obsahovou stránku stezky,  
aby byla atraktivní pro vybranou cílovou sku-
pinu. Dokončovací práce potrvají ještě zhruba 
tři týdny a slavnostní otevření se uskuteční  
v úterý 23. června 2015.
Druhým projektem „Street teachingu“ je vytvo-
ření šachového stolku na náměstí TGM. Jed-
notlivé návrhy vytvořili žáci výtvarného oboru 
královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského. V pondělí 

11. května odborná komise ve složení Mgr. 
Alexandra Jiřičková, Mgr. Ivana Černá, Mgr. Jiří 
Holan, Ing. arch. Pavel Tomek a Petr Vaněk vybrala 
tři práce jako volnou inspiraci pro sochaře Petra 
Vaňka, jenž vytváří originální kovové plastiky  
a který šachový stolek na náměstí vytvoří.
Šachový stolek slavnostně odhalí v úterý  
23. června. Obyvatelé budou mít při té pří-
ležitosti možnost si prohlédnout další návrhy 
žákovských prací z výtvarného oboru ZUŠ. Na 
akci bude navazovat program Královédvorského 
hudebního léta, těšit se můžete na hudební 
pásmo ZUŠ R. A. Dvorského a Big Band Dvorský.  
Zajímavostí je, že na šachový stolek je možné 
čerpat dotaci od J & T Banky až do výše 50 tisíc 
korun. Podmínkou ale je, že do projektu vstoupí 
místní podnikatel nebo podnikatelé, kteří na 
výrobu stolku přispějí. „Banka dá stejnou finanční 
částku, jakou nám přispěje příslušný podnikatel. 
Chtěli bychom tak veřejnost oslovit, zda se z je-
jích řad najde někdo, kdo nás podpoří,“ dodala 
místostarostka Mgr. Alexandra Jiřičková.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
tisková mluvčí

Město aktivně spolupracuje s obecně prospěš-
nou společností EDUin, jejíž předsedkyní správní 
rady je Mgr. Silvie Pýchová ze Dvora Králové nad 
Labem. I díky tomu se mohlo aktivně zapojit 
například do projektu „Města vzdělávání“.
EDUin vznikl v roce 2010 jako obecně prospěšná 
společnost, která se zaměřuje na vzdělávání,  
a tvoří ho desítka odborníků z této oblasti. 
Kromě toho spolupracuje s desítkami dalších 
odborníků a organizací, kteří se zapojují do jed-
notlivých projektů. „Zjistili jsme, že v republice 
není přehledná situace mezi školami a nezis-
kovými organizacemi. Jakékoliv aktivity, které 
vzešly ze strany ministerstva školství, mířily 
na instituce individuálně a jejich dopad nebyl 
významně vidět, přestože proběhla školská 
reforma. Proto jsme se rozhodli založit EDUin  
a terén intenzivně zmapovat,“ vysvětluje Mgr. 
Silvie Pýchová, vedoucí programů EDUin.
Důkazem toho, že se věc podařila, byla kampaň 
„Česko mluví o vzdělávání“, kterou organizace 
koordinovala v roce 2013 a za níž stálo osmdesát 
partnerů. „Cílem bylo upozornit na to, aby bylo 
vzdělávání bráno jako jedna z prioritních oblastí, 
kterou lze ovlivňovat z různých sfér, například ze 
strany rodičů či zaměstnavatelů, a to propojo-
váním formálního i neformálního vzdělávání,“ 
podotýká Mgr. Silvie Pýchová.
Hlavním nástrojem EDUinu je komunikace. 
„Máme komunikační část organizace, která se 
zabývá komentováním různých událostí v oblasti 
vzdělávání směrem k médiím, vydáváme tiskové 
zprávy a expertní názory, pořádáme kulaté stoly 
ke vzdělávací tématice. Vše provádíme díky našim 

pedagogickým zku-
šenostem a přede-
vším zkušenostem 
z terénu,“ popisuje 
Mgr. Silvie Pýchová a pokračuje: „Vydáváme 
týdenní zpravodaj Beduin, který má přes deset 
tisíc odběratelů po celé republice – od odborníků 
v praxi po lidi na úřadech a z neziskového sektoru.“ 
Všechny aktivity EDUin financuje z nadačních 
nebo soukromých peněz, nečerpá z veřejných 
financí. „To je důkazem toho, že česká sou-
kromá zaměstnavatelská sféra se začíná zajímat 
o oblast vzdělávání a považuje ji za důležitou 
investici,“ upozorňuje Mgr. Silvie Pýchová. 
Rozvoj kvality vzdělávání je podle ní nejvíce 
vidět právě na lokální úrovni. I proto se EDUin 
začal orientovat na města s 10 až 30 tisíci oby-
vateli. Dvůr Králové nad Labem se tak zapojil do 
projektu „Města vzdělávání“. „Do projektu jsme 
diskuzí o kvalitě života a vzdělávání vtáhli širší 
sféru odborníků. Nejen ze škol, ale i z kultury, 
sociální oblasti, zaměstnavatele a tak dále. Mluví 
se tak o tom, kam by vzdělávání ve městě mělo 
směřovat a jak se odehrávat. Výhodou bylo, že 
město vstoupilo do pilotní fáze projektu a naše 
služby mohlo čerpat zdarma. Nyní jsme zodpo-
vědnost za projekt přenesli na všechna zúčast-
něná města, záštitu převzali ambasadoři. Záro-
veň ale dílčí projekty programu dále nabízíme, 
takže se ve Dvoře Králové nad Labem připravuje 
projekt on-line stezky a šachového stolku na 
náměstí,“ dodává Mgr. Silvie Pýchová.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
tisková mluvčí

EDUin pomáhá zvýšit kvalitu vzdělávání

Město protne on-line naučná stezka  
a náměstí TGM ozdobí šachový stolek
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Málokdo z obyvatel ví, že na jejich bezpečnost, 
pořádek a klid ve městě dohlíží již přes dvacet 
let strážníci Městské policie Dvůr Králové nad 
Labem (MPDK). Tu město zřídilo obecně závaz-
nou vyhláškou k 1. březnu 1992. V současné 
době zaměstnává šestnáct strážníků, někteří 
jsou odborníky na odchyt zvířat včetně plazů  
a včel, další mají certifikát pracovníka v soci-
álních službách, jsou instruktory sebeobrany  
a jeden je specialistou na opravy a údržbu zbraní. 

Chrání veřejný pořádek
Městská policie je orgánem města a strážníci 
jsou jeho zaměstnanci. Nejsou tedy ve služeb-
ním poměru, jako je tomu u státních policistů. 
„Strážníci se významnou měrou podílejí na 
ochraně veřejného pořádku, mimo jiné mohou 
pořizovat audio, foto a videozáznamy, požado-
vat prokázání totožnosti, předvést osobu, 
odebrat zbraň, zakázat vstup na určená místa, 
otevřít byt, rozhodnout o odstranění vozidla, 
které tvoří překážku silničního provozu nebo 
neoprávněně parkuje na vyhrazeném parko-
višti, zastavovat vozidla, usměrňovat provoz na 
pozemních komunikacích, měřit rychlost, zjišťo-
vat, zda není osoba pod vlivem alkoholu nebo 
jiné návykové látky, ale také použít donucovací 
prostředky včetně služební zbraně,“ vypočítává 
činnosti určený strážník MPDK, vrchní strážmistr 
Mgr. Jindřich Hauke.  
Bezpečnost ve městě pomáhá monitorovat 
také kamerový systém. Kromě kamer, které hlí-
dají centrum města, budovu městského úřadu  

a městské policie, sem patří také kamery úse-
kového měření rychlosti a kamery tzv. mobil-
ního kamerového systému. Ten se využívá na 
přechodnou dobu na místech bez pevných 
kamerových bodů, například v městských čás-
tech Žireč nebo Zboží, kde zatím jiné kamery 
nejsou. Důležité jsou i osobní kamery, které 
strážníci nosí při sobě, nebo je mají ve služeb-
ních vozidlech. „Kamerový systém pomáhá při 
řešení přestupů v dopravě, hlídá přechody pro 
chodce i rušné křižovatky, či dohlíží na správné 
parkování na placených parkovištích. Působí  
i jako prevence, což dokazuje, že v lokalitách, 
kde jsou kamery umístěny, došlo k poklesu 
počtu trestných činů a přestupků proti veřej-
nému pořádku a také k poklesu přestupků  
v dopravě,“ vysvětluje Mgr. Jindřich Hauke.

Důležitá je spolupráce 
MPDK spolupracuje s řadou organizací a sub-
jektů nejen ve městě, ale i v jeho okolí. Svou čin-
nost dělí na preventivní, pomáhající a represivní. 
„Z tohoto důvodu je spolupráce s městskými 
organizacemi a jinými subjekty na partnerské 
úrovni naprosto nezbytná,“ dodává Mgr. Jin-
dřich Hauke. Kromě toho strážníci spolupracují 
i se státní policií, například v zajišťování veřej-
ného pořádku na velkých kulturních, společen-
ských a sportovních akcích, nebo při organizaci 
společných akcí, zaměřených na kontrolu podá-
vání alkoholu nebo gamblerství. 

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
tisková mluvčí

Starosta představil plány radnice královédvorským podnikatelům
Přes čtyři desítky podnikatelů z více než třiceti 
firem ze Dvora Králové nad Labem se zúčast-
nily setkání podnikatelů, které se uskutečnilo 
ve čtvrtek 14. května 2015 v audiovizuálním 
salonku U Gepardů v Safari hotelu ZOO Dvůr 
Králové. Starosta Ing. Jan Jarolím v úvodu pro-
mluvil o městě a jeho novém vedení. Dále nastí-
nil plány oprav místních komunikací, jednání  
o R11, pohovořil o podpoře podnikatelů,  
o plánovaných investicích města včetně prů-
myslových zón a brownfieldů, o situaci s čistír-
nou odpadních vod a představil spolupráci se 
senátorem Jiřím Hlavatým, vedení zoo a dalšími 
organizacemi a subjekty.
Na setkání dále promluvili ředitel regionální 
kanceláře Agentury pro podporu podnikání  
a investic CzechInvest Ing. Michal Tureček s kole-
gyní Ing. Barborou Hanušovou, kteří představili 
aktivity agentury, produkty a služby na podporu 
podnikatelů včetně nových operačních pro-
gramů, které jsou určeny na rozvoj podnikatel-
ského prostředí. Fungování MAS Královédvorsko 

a její podporu drobným podnikatelům i zave-
deným firmám přiblížila projektová manažerka 
organizace Lenka Křížová, Dis. Na závěr 

programu vystoupili ředitel Úřadu práce Trut-
nov Mgr. Václav Staněk a Bc. Irena Nováková  
s přednáškou o aktivní politice zaměstnanosti, 
rekvalifikaci zaměstnanců, o podpoře odbor-
ného vzdělávání a zaměřili se také na podporu 
zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.  
„Chtěl bych poděkovat všem zástupcům 
místních podnikatelů, kteří přijali pozvání na 
setkání. Jak už jsem řekl, je to pro nás hlavně 
známka toho, že chtějí s vedením města komu-
nikovat a že mají zájem se aktivně účastnit 
diskuzí o jeho vývoji a dalším směřování,“ řekl 
starosta Ing. Jan Jarolím a dodal: „Zároveň bych 
chtěl ještě jednou poděkovat i všem řečníkům  
a vedení zoo, které nám umožnilo v jejích pro-
storách schůzku uskutečnit.“
Setkání v zoo bylo první z řady, které vedení 
města připravuje. Další by se mělo uskutečnit 
na podzim v Kuksu a jeho tématem bude česko-
polská spolupráce.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
 tisková mluvčí

Potřebujete pomoc 
královédvorské městské 
policie? Volejte 603 237 858
Již děti ve školách se učí, že mají v případě 
krizové situace volat na bezplatné tísňové 
linky. Kromě notoricky známých čísel 150, 
155, 158 a univerzální evropské linky tísňo-
vého volání 112  k nim patří také číslo 156, 
tedy kontakt na městskou policii. Když ale 
ve Dvoře Králové nad Labem toto číslo na 
svém aparátu vytočíte, dovoláte se strážní-
kům do Trutnova.
„V době, kdy vznikala městská policie, byl 
pro celý okres přidělen jen velice omezený 
počet speciálních čísel. Konkrétně číslo 156 
bylo coby okresnímu městu přiděleno Trut-
novu,“ vysvětluje určený strážník MPDK, 
vrchní strážmistr Mgr. Jindřich Hauke  
a pokračuje: „Našemu městu tehdejší ope-
rátor analogové telefonní sítě číslo nepři-
dělil s tím, že nemá vytvořený spádový 
telefonní uzel, který by zajistil, že se bude 
možné dovolat z katastru obce jen na naši 
městskou policii. Jako náhradní řešení se 
zavedla mobilní telefonní linka s číslem  
603 237 858, které platí dodnes.“
S postupným mizením sítě pevných tele-
fonních linek se potřeba speciálního čísla 
vytratila a ukázalo se, že platné telefonní 
číslo funguje spolehlivě a lidé ze spádové 
oblasti jej využívají téměř beze zbytku.  
„Tak dvakrát až třikrát za rok se stane, že 
lidé volají na linku 156 a dovolají se do Trut-
nova. Trutnovský operátor pak přesměruje 
hovor, nebo nám vyřídí informaci obra-
tem,“ podotýká Mgr. Jindřich Hauke.
Přečíslování telefonní linky královédvor-
ské městské policie se tak v budoucnu ani  
nechystá. A to i proto, že strážníci spolu-
pracují s policií státní. „Lidé často volají  
i na linku 158, jejíž operátor nám zprávy 
zprostředkuje zejména tehdy, kdy Policie 
ČR není schopna požadovaný úkol plnit 
například kvůli nedostatku policistů, nebo 
vyhodnotí, že se jedná o úkol pro policii 
městskou,“ dodává Mgr. Jindřich Hauke. 

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
tisková mluvčí

Městská policie Dvůr Králové nad Labem zaměstnává v současné době šestnáct strážníků.   Foto: J. Hauke, MPDK 

Strážníci hlídají město již třiadvacet let

V úvodu setkání, které se uskutečnilo v salonku Safari 
hotelu v ZOO Dvůr Králové, promluvil starosta města 
Ing. Jan Jarolím. Foto: J. Skalický 



4

NoViNy KráLoVéDVorsKé raDnice 5/2015

www.dvurkralove.cz

„Nová“ pravidla pro kácení 
stromů v majetku města
Vzhledem k udržitelné koncepci městské 
zeleně a s ohledem na veřejný zájem se 
město opět po čtyřech letech vrací k osvěd-
čenému modelu povolování kácení stromů 
na městských pozemcích, tzn. stromů, které 
jsou v majetku města. O povolování bude 
rozhodovat rada města tak, jako je to běžné 
u jakéhokoliv jiného majetku ve vlastnictví 
města. Tento model by měl zabránit tomu, 
aby vlivem krátkodobého zájmu jednotlivce 
docházelo k ničení majetku celé společnosti.

Ing. Dušan Sedláček
místostarosta města

oprava železničních přejezdů 
na trati Jaroměř – Stará Paka
Dopravní omezení čekají na řidiče  
v Mostku, Bílé Třemešné a ve Dvoře Krá-
lové nad Labem. Připravují se zde opravy 
železničních přejezdů. Od 21. května do 
26. června proběhne oprava v Mostku (km 
67,035), od 12. do 16. června opět v Mostku 
(km 67,577), od 30. května do 26. června  
v Bílé Třemešné a od 8. do 11. června u vla-
kového nádraží ve Dvoře Králové n. L. Řidiči 
musejí ve všech případech počítat s úplnou 
uzavírkou komunikace a objízdnými tra-
sami. Objížďka během opravy železničního 
přejezdu u královédvorského vlakového 
nádraží povede po silnici č. II/300 Lipnice, 
silnici č. II/325 Doubravice a zpět. Z důvodu 
uzavírky nebudou uvedené příměstské 
autobusové linky obsluhovat zastávky:
• 610020 H. Králové – Hořiněves – Dube-

nec – Hřibojedy – Dvůr Králové n. L., bez 
obsluhy zastávky pila a u žel. st.,

• 690500 Dvůr Králové n. L. –  Hřibojedy – 
Dubenec – Hořiněves – H. Králové, bez 
obsluhy zastávky pila, žel. st. a u žel.st.,

• 690510 Dvůr Králové n. L. – Doubravice 
– Dubenec – Velichovky – Dvůr Králové  
n. L., bez obsluhy zastávky u žel. st.  
a Doubravice, Zálesí,

• 690520 Dvůr Králové n. L. – Třebihošť – 
Bílá Třemešná – Dvůr Králové n. L., bez 
obsluhy zastávky žel. st., u žel. st. a Doub-
ravice, Zálesí.

Alena Řeháková
odbor dopravy a silničního hospodářství 

Zhodnocení jarních svozů odpadů
První mobilní svoz nebezpečných odpadů,  
spojený se sběrem elektrozařízení, objem-
ného odpadu, železného šrotu a textilu, 
se uskutečnil od 30. března do 2. dubna. 
Sběr zajistila společnost SITA CZ, a. s.,  
a technické služby města. Celkem se sebralo 
deset tun nebezpečných odpadů, 22 televi-
zorů a počítačových monitorů, 15 ledniček, 
8 velkých a 70 malých spotřebičů, 16 tun 
objemného odpadu, 400 kilogramů želez-
ného šrotu a 1,1 tuny pneumatik. Dále byly 
svezeny zhruba 2 tuny textilu pro humani-
tární účely, který byl předán Diakonii Brou-
mov. Od 16. do 22. dubna se uskutečnil 
mobilní svoz zahradního odpadu, při němž 
občané odevzdali 12 tun větví a listí. Další 
svozy se budou konat od 5. do 8. října 2015. 
Podzimní svoz zahradního odpadu připra-
vujeme od 29. října do 4. listopadu 2015.

Ing. Eva Šírková 
odbor životního prostředí

První setkání poskytovatelů sociálních 
služeb a praktických lékařů

Setkání se zúčastnili zástupci většiny organizací poskytujících sociální služby na Královédvorsku.  Foto: M. Buřilová 

Červen patří v myslivosti mezi nejvýznamnější 
měsíce roku právě proto, že se rodí nejvíce 
mláďat. V tomto období myslivci zaměřují svoji 
činnost na ochranu nových životů, pečují o klid 
v přírodě, bojují proti ztrátám na mladé zvěři  
a zlepšují životní prostředí zvěře. Myslivost  
v současném pojetí totiž není jen pouhý lov 
zvěře, ale je to především péče o zvěř a velká 
snaha o zachování přírodního bohatství. 
Každý, kdo vstupuje do přírody, si musí počínat 
tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožo-
vání nebo zraňování zvěře a k poškozování je-
jích životních podmínek. Ohleduplné chování 
k přírodě by mělo být samozřejmostí. Pokud 
se budete v přírodě pohybovat potichu, tak 
možná narazíte na některá mláďata. V tako-
vém případě rozhodně na mládě nesahejte, 
ale co nejrychleji a v tichosti místo opusťte. 
Často lidé podlehnou dojmu, že mládě je opuš-
těné, a snaží se ho zachránit a dotýkají se ho. 
Nedělejte to. Matka je totiž většinou na blízku  
a ostražitě svého potomka hlídá z úkrytu, aby 
svojí přítomností nepřilákala predátory. Pokud 
se ale mláděte dotknete, matka ucítí lidský pach  
a opustí ho. Období prvních týdnů života mlá-
ďat mohou návštěvníci přírody nechtěně zhor-
šovat i nepřiměřeným hlukem, který plaší zvěř  

a neumožňuje jí v klidu setrvat na jednom místě. 
Důležité je také věnovat pozornost volnému 
pobíhání psů. Při setkání s bezbranným mlá-
dětem se u psa většinou probudí lovecký pud  
a může vše skončit úhynem mláděte nebo 
nekontrolovatelným únikem, kdy dojde k roz-
dělení matky a mláděte. Opuštěné mládě pak 
může uhynout vyčerpáním, stresem nebo se 
stane snadnou kořistí pro predátora, který 
využije situace. Navíc v mnoha případech při 
volném pobíhání psů v přírodě dochází k poru-
šení zákona o myslivosti a vlastníkovi psa hrozí 
pokuta až do výše 30 tisíc korun. 
Myslivost je hlavně o ochraně zvěře a mysli-
vecká stráž je při splnění zákonných podmínek 
dokonce oprávněna toulavého psa usmrtit. 
Jedná se o krajní řešení problému, ke kterému 
dochází bez nadšení a pouze v ojedinělých 
případech. Vlastníci domácích zvířat si musejí 
uvědomit, že i na první pohled nevinný domácí 
mazlíček může v době hnízdění a rození mlá-
ďat v přírodě napáchat velké škody. Chovejme 
se tedy právě v tomto období v lese, na polích  
a loukách tišeji a k přírodě ještě ohleduplněji 
než obvykle. 

Bc. Milan Šimek, DiS.
odbor životního prostředí

Červen je měsíc myslivosti a ochrany přírody

Odbor školství, kultury a sociálních věcí MěÚ 
Dvůr Králové nad Labem zorganizoval setkání 
poskytovatelů a praktických lékařů v rámci 
komunitního plánování sociálních služeb. 
Setkání se uskutečnilo 29. dubna v příspěvkové 
organizaci města, v domě s pečovatelskou služ-
bou v ulici Sadová. Zúčastnili se ho zástupci 
většiny organizací poskytujících sociální služby 
na území Královédvorska. Místostarostka  
Mgr. Alexandra Jiřičková přivítala přítomné  
a ocenila jejich kvalitní práci. Z praktických 
lékařů se k lítosti všech účastníků dostavila 
pouze MUDr. Zdeňka Hausenblasová se zdra-
votní sestrou Vladimírou Šimkovou.
Jednotlivé organizace prezentovaly svoje služby 
a uvedly novinky, které chystají v budoucnu. 
Pracovnice Úřadu práce ve Dvoře Králové nad 
Labem seznámila přítomné s aktuálními infor-
macemi o dávkách pro osoby se zdravotním 
postižením, zejména s aktuálními novinkami, 
jež se týkají výměny průkazek pro osoby se 

zdravotním postižením. Vedoucí odboru škol-
ství, kultury a sociálních věcí, Bc. Kateřina Pišto-
rová, představila novinky ve financování sociál-
ních služeb. Další neméně zajímavou prezentací 
bylo představení domácí zdravotní péče, kterou 
poskytuje Bc. Zuzana Kostandinovská. Na závěr 
se uskutečnila prohlídka domu s pečovatelskou 
službou včetně střediska osobní hygieny. 
V budoucnu bychom společná setkání rádi 
uskutečnili na půdě dalších zařízení sociálních 
služeb, a to zejména proto, aby poskytova-
telé služeb a lékaři měli příležitost seznámit se  
s jednotlivými zařízeními a mohli tak nabídnout 
cíleně jejich služby svým klientům či pacientům. 
Další setkání je plánováno na podzim letošního 
roku.
Informace o poskytovatelích sociálních služeb 
naleznete na webových stránkách města  
www.mudk.cz/cz/radnice/socialni-sluzby/. 

Ing. Mgr. Anna Kotrčová
odbor školství, kultury a sociálních věcí
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Trhy na náměstí
Také během června se uskuteční na krá-
lovédvorském náměstí TGM trhy. Bude se 
však jednat pouze o trhy farmářské a řeme-
slné, které se konají vždy ve čtvrtek od 
8 do 17 hodin.  Sobotní všeobecné trhy se 
již konat nebudou.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
tisková mluvčí

Uklízeli příkopy u příjezdových 
komunikací do města
V březnu a dubnu zorganizovalo město 
jarní úklid příkopů u příjezdových komuni-
kací do Dvora Králové nad Labem. Akce se 
zúčastnil Klub Natura při zdejším gymnáziu 
a TJ Sokol Žireč. Úklid proběhl  na trasách  
o celkové délce 64 kilometry. Odvoz odpadu 
zajistili pracovníci Správy a údržby silnic 
Královéhradeckého kraje. Občané města  
i jeho okolí akci hodnotili kladně.
Věříme, že tento jarní úklid bude mít  
i výchovný efekt – student, který několik 
slunečných dnů strávil úklidem odpadků, 
je pravděpodobně nikdy nebude vyhazo-
vat tam, kam nepatří. Tímto bych chtěla 
apelovat i na všechny ostatní občany: cho-
vejte se tak, aby příští rok po vás nemuseli 
uklízet děti nebo děti vašich příbuzných  
a známých. Děkujeme.

Ing. Eva Šírková
odbor životního prostředí

Nové stanoviště kontejnerů na 
tříděný odpad

V dubnu bylo zřízeno nové stanoviště 
barevných kontejnerů na tříděný sběr 
papíru, skla, plastů a nápojových kartonů 
na Denisově náměstí, před společností 
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Krá-
lové nad Labem. 

Ing. Eva Šírková
odbor životní prostředí 

Mají přístroj na preventivní 
vyšetření zraku malých dětí
Léčebna zrakových vad zakoupila přístroj 
na preventivní vyšetření zraku malých dětí.
Zjištění dioptrické vady je důležité pro cel-
kový zdravý vývoj dítěte. Čím dříve je oční 
vada zjištěna a léčena, tím vyšší je šance 
na úspěšnou léčbu. Pojišťovny zatím toto 
vyšetření nehradí, poplatek činí 150 Kč. 
Bližší informace na nástěnkách v čekárnách 
všech místních dětských lékařů, na strán-
kách léčebny www.ocnilecebna.cz nebo na 
telefonním čísle 499 320 197.

Jana Štěpánová
Léčebna zrakových vad

Hledá se nový jednatel MěVak
Město vypsalo výběrové řízení na post 
jednatele společnosti Městské vodovody  
a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 
Více informací na www.dvurkralove.cz. 

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
tisková mluvčí

Darujte své srdce dětem a přijďte tak 
podpořit dobrou věc

Měsíc duben nás přivítal bouřkami a silným 
větrem, proto bylo nutné začít s úklidem popa-
daných stromů a větví, na kterém se podíleli 
zaměstnanci ze všech úseků.
Pracovníci údržby zeleně pokáceli poslední 
stromy a zároveň dosázeli uhynulé keře z loň-
ských výsadeb. Na ul. 28. října dokončili výsadbu 
keřů. Dále vyměnili 6 habrů podřezaných nezná-
mými vandaly v ulici Pod Lesem.  Bylo vysazeno 
163 nových keřů a 37 stromů jako náhradní 
výsadba dle rozhodnutí OŽP. V průběhu dubna 
jsme prováděli pravidelné zálivky a pletí záhonů 
květin, mobilní zeleně a vysazených dřevin, 
zasypávali jsme záhony keřů dřevní štěpkou.  
V neposlední řadě jsme zahájili sečení travna-
tých ploch.
V rámci správy a údržby komunikací a chodníků 
zajistily technické služby dodavatelskou firmou 
opravy výtluků na zpevněných komunikacích 
technologií SILKOT – výsprava asfaltů za horka. 
První fáze nejnutnějších oprav byla ukončena  
v polovině dubna a opravilo se při ní téměř  
800 m2  děr a výtluků ve městě a okolí. Další fáze 
nutných oprav na asfaltových komunikacích 
v naší správě by měla proběhnout ve druhé 
polovině roku, kde rozsah oprav bude závislý 
na finančních možnostech technických služeb. 
V oblastech Žirecká Podstráň a Nádražní pěšina 

naši zaměstnanci prohlu-
bovali a čistili příkopy od 
zeminy a usazenin.
Pokračujeme strojním 
úklidem komunikací  
i chodníků v různých čás-
tech města, jakož i ručním 
úklidem, provádíme chemické postřiky plevelů 
v různých lokalitách. Opakovaně byl proveden 
ruční úklid chodníků a přídlažeb pod stromy na 
nám. Republiky, v ulicích Riegrova, Nerudova  
a  5. května. 
V parku Schulzovy sady byly nátěrem opraveny 
patice sloupů veřejného osvětlení.
Na Tyršově koupališti čištíme dlažby, dosypá-
váme spáry, čistíme bazény a realizujeme další 
nutné úpravy před jeho otevřením. Koupaliště 
bude otevřeno v závislosti na počasí. Dobrá 
zpráva je, že ceny vstupného se oproti minulé 
sezóně nemění. Naopak, kdo by si chtěl přijít 
zaplavat v poslední hodině před zavírací dobou, 
zaplatí nově vstupné pouze 10 korun. Spor-
toviště bude možné využívat zdarma, kromě 
minigolfu. O něm a o řadě dalších věcí budeme 
informovat v následujícím vydání NKR.
Další informace najdete na www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová
Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Technické služby informují

Kdo je chudý, přeje si peníze, nešťastní chtějí 
štěstí a nemocní mají většinou jen jedno přání 
– zdraví. Když se navíc jedná o vážně nemocné 
děti, o to naléhavěji zní toto přání. A právě 
podpořit onkologicky nemocné děti mohou 
obyvatelé Dvora Králové nad Labem a jeho 
okolí během 1. ročníku „Sportem pro charitu/
Srdce dětem 2015“, který se uskuteční v sobotu 
20. června. Akce se koná pod záštitou sta-
rosty města Ing. Jana Jarolíma a ve spolupráci  
s Nadačním fondem Kapka naděje. 
Organizátorem je Michal Karadzos ze Dvora 
Králové nad Labem. „Pracuji ve zdravotnictví  
a mám blízko k oblastem, které se týkají mimo 
jiné velmi závažných onemocnění dětí. Znám 
mnoho silných příběhů, v nichž malé děti bojují 
o život, a to se vás samozřejmě dotkne,“ vysvět-
luje své pohnutky Michal Karadzos a pokračuje: 
„Rozhodoval jsem se, zda charitativním pro-
gramem pomoci rodičům nebo jejich vážně 
nemocným dětem. Nakonec jsem se rozhodl pro 
druhou variantu, protože se svou ženou máme 
vlastní rodinnou zkušenost, jaké to je, mít v těsné 
blízkosti život ohrožující onemocnění.“ 

Výtěžek pro Kapku naděje
Výtěžek z celé akce bude věnován Nadačnímu 
fondu Kapka naděje, který jej daruje Klinice dět-
ské onkologie a hematologie ve Fakultní nemoc-
nici v Motole. „Požádal jsem prezidentku Kapky 
naděje Vendulu Svobodovou, aby akci podpořila. 
Vybrané peníze se určí buď na konkrétní nemoc-
niční přístroj, na osvětovou činnost, nebo na 
praktické potřebné věci. Vše směřuje ke zlepšení 
kvality péče o život onkologicky nemocných dětí  
a z části i jejich rodičů, kteří s nimi tráví mnohdy 
měsíce v jedné nemocniční místnosti,“ říká 
Michal Karadzos.
Na akci se můžete zdarma registrovat na 

stránkách srdcedetem.com, kde jsou také veš-
keré informace o trase, programu či účelu, za 
jakým se bude dobrovolný finanční dar vybí-
rat. Start začne průběžně od 11 hodin od Relax 
Clubu Vorlech, cíl je v Hotelu pod Zvičinou, kde 
bude připravena zapečetěná kasička na dobro-
volné finanční příspěvky. Osmikilometrová trasa 
vede výhradně mimo silnice a lze ji absolvovat 
po svých i na kolech. Kdo bude chtít, může do 
Hotelu pod Zvičinou dojet také autem a zúčast-
nit se jen odpoledního programu, který začíná 
ve 14 hodin. Těšit se můžete na atrakce pro děti, 
dětské dílny, naučné stezky, soutěže, občerst-
vení a od 16 hodin vystoupí kapela Creedence 
Revival Czech. V 18 hodin bude vyhlášena hrubá 
částka vybraného příspěvku. Finální výši bude 
znát Michal Karadzos v pondělí 22. června, kdy 
bude odpečetěna kasička na královédvorském 
městském úřadě. Následně bude předán šek  
s finální částkou Nadačnímu fondu Kapka 
naděje.
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na akci 
podílí a pomáhají mi s přípravou bez nároku 
na honorář, protože svou dobrovolnou účastí 
již teď podpořili smysluplnou věc,“ říká Michal 
Karadzos a dodává: „Rád bych prostřednictvím 
této akce poukázal na to, že jakýmkoliv dobro-
volným finančním darem mohou lidé pomoci 
dobré věci. A to je, pevně věřím, spojeno  
i s pocitem vnitřního přesvědčení. Všichni, kteří 
se svou účastí rozhodnou podpořit akci, jsou ve 
Dvoře Králové nad Labem a jeho okolí příslibem 
nezištné pomoci těm, kteří to potřebují nejvíce – 
malým, vážně nemocným dětem s vidinou napl-
nění jejich přání.“

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
tisková mluvčí
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V prosinci minulého roku jsme kritizovali jme-
nování pana Pavla Krause do funkce ředitele 
technických služeb města (dále TSm), neboť byl 
z této funkce před třemi roky odvolán. Upozor-
ňovali jsme na ohrožení řádného hospodaření 
TSm. Většinu důvodů jsme na prosincovém 
jednání zastupitelstva města zveřejnili. Pre-
zentovali jsme kroky, které se v minulých třech 
letech udělaly ke zlepšení organizace práce 
a s tím spojenému efektivnímu nakládání  
s penězi města na činnost TSm.
Citace z č. 12/2014 Novin královédvorské rad-
nice, str. 5, článek Zpět, kupředu ani krok! Zastu-
pitel Jan Bém: „Proč se kvůli němu (myšleno 
řediteli panu Krausovi) mění pracně vybudo-
vaný a osvědčený systém plateb za skutečně 
odvedenou práci? Město mělo do teď jasný 
přehled, za co platí. Vracíme se zpět o tři roky 
do neprůhledného toku peněz a to platbou 
dopředu 1/12 ze 38 mil. Kč! A to bez ohledu na 
objem odvedené práce.“
Citace z č. 12/2014 Novin královédvorské rad-
nice, str. 5, článek Změny v městských orga-
nizacích – ředitel TSm. Starosta města Ing. Jan 
Jarolím: „Po odvolání ředitele TSm následně rada 
města odsouhlasila i nový způsob financování 
TSm, který v žádném případě nedovoluje, aby se 
s poskytnutými prostředky zacházelo nehospo-
dárně, a nedocházelo tak k chybám. Každý měsíc 
budou TSm předkládat vyúčtování poskytnutých 
prostředků a odbor ekonomiky a majetku města 
provede pečlivou kontrolu, na jejímž základě 
budou vyplaceny prostředky na další měsíc.  

…Naším cílem a prioritou je, aby se TSm rozvíjely 
směrem ke spokojenosti jak občanů města, tak 
jejich zřizovatele – města. Měly by být vedeny 
efektivně, koncepčně a hospodárně tak, aby se 
navázalo na dobře započaté a fungující věci.“
Měsíc s měsícem se sešel a máme první čtvrtletí 
roku 2015 za sebou. Z předložených výsledků 
hospodaření je jasný propad ve vykázaných 
výkonech této organizace ve výši 950 000 Kč 
oproti městem vyplacené částce. Pane starosto, 
kdo dal příkaz k vyplacení těchto peněz? Vykáza-
nou prací si nevydělají ani na své mzdy. Myslíme 
si, že negativní změny v organizaci práce TSm si 
všiml každý občan. Jak se po městě uklízí a jak 
se udržuje zeleň? Jak je opět (ne)využívaná pra-
covní doba pracovníky TSm? Co s tím bude nové 
vedení města dělat? Vybere již konečně nového 
ředitele TSm v napotřetí vypsaném výběrovém 
řízení? Nebo bude čekat do konce svého man-
dátu na radnici a bude lepit penězi města pro-
pady TSm za špatné hospodaření ředitele, pana 
Krause? 
Chtěl bych jménem ODS „poděkovat“ panu sta-
rostovi za opravdu rychlé reakce na naše kritické 
články v Novinách královédvorské radnice. Jak-
mile odevzdáme kritický článek k 15. v měsíci 
redakci, okamžitě je v témže čísle na přední 
straně odpověď na naši kritiku. Kéž by starosta 
města stejně rychle reagoval na dotazy na webu 
města. Poslední moje zkušenost je ze 17. 1. 2015, 
odpověď přišla 12. 5. 2015!

Jan Bém
zastupitel (ODS)

Zase máme bohužel pravdu…

Výzva občanům
Na základě přihlášky, vypracovaného pro-
jektu a předložení výroční zprávy, prošlo 
královedvorské „OS Další šance“ výběrovým 
řízením a bylo zařazeno do programu Tesco 
„Pomáháme s Vámi“. Díky tomu se může 
ucházet o přidělení příspěvku pro nezis-
kové organizace. Prosíme tedy všechny 
Dvoráky o podporu. Pomoci může opravdu 
každý. Pilotní projekt spočívá pouze  
v nominování – vhození hlasovacího žetonu 
pro zmíněné „OS Další šance“ DKnL. Žeton, 
popřípadě kartičku, obdržíte za nákup  
v prodejně Tesco DKnL. Hlasování proběhne 
v červnu a o přidělení příspěvku rozhodne 
počet hlasujících. „OS Další šance“ působí 
již 5 let v několika krajích ČR a od června 
2014 také ve Dvoře Králové nad Labem. 
Spolupracuje s městským úřadem, školami 
a s Nadací pro ochranu zvířat, jejíž tváří 
je také Marta Kubišová. Stará se o týraná  
a opuštěná zvířata, pomáhá řešit rostoucí 
populace bezprizorních koček. Funguje 
pouze z vlastních příjmů zúčastněných 
osob a z drobných sponzorských darů. Zda 
bude naše snaha zúročena, záleží už jen na 
přízni obyvatel města. Děkujeme za pomoc 
a podporu,  která je pro realizaci projektu  
i pro naší další existenci velmi důležitá.

Beatriz Motalová, předsedkyně OS Další šance

Váš názor: Programové 
prohlášení – A to je jako vše?
Nosnou myšlenkou současné koalice ANO 
2011, Šance pro Dvůr, TOP 09 a Volby pro 
město bylo „táhnout za jeden provaz  
a pozvednout Dvůr Králové“, jak se vyjád-
řil krátce po podepsání koaliční smlouvy 
stávající starosta města. Napovídaly tomu  
i předvolební slogany jednotlivých stran.
A jaká je dnešní realita? Na klíčový doku-
ment koaliční spolupráce, programové pro-
hlášení, které by občanům města ukázalo, 
jak naše město pozvednou a kam bude 
směřovat, jsme i přes ujišťování jeho brz-
kého zveřejnění čekali 5 měsíců. 
No a co jsme se v něm nakonec dočetli? 
Nic. Tematicky prázdný a obsahově velmi 
obecný text, opsaný nejspíše z nějaké pří-
ručky (Co by nám asi našel vyhledávač?), 
naše město opravdu nikam neposune. Od 
programového prohlášení mladých a ener-
gií nabitých místních politiků bych čekal roz-
hodně víc než jen hesla typu maximální prů-
hlednost, zabránění klientelismu, otevřená 
komunikace, udržení kvality života, podpora 
vzdělávání a posílení dobrého jména obce. 
Představoval bych si konkrétně pojmeno-
vané kroky, které naše město pozvednou 
a budou směřovat k lepším zítřkům. Tyto 
konkrétní kroky by pak občané města 
mohli jednoduše v průběhu volebního 
období hodnotit a srovnávat s realitou.
Snad tedy bude alespoň stačit vycházet  
i nadále z předvolebního programu ČSSD  
i některých jiných stran, které dokázaly pro-
blémy našeho města konkrétně pojmeno-
vat. Důkazem toho jsou připravované nebo 
realizované projekty, jako např. výstavba 
nového mostu v ulici Nedbalova, rekon-
strukce střechy Hankova domu, příprava 
cyklostezky Kuks – přehrada Les Království, 
zpřístupnění centra města pro cyklisty.

Mgr. Dušan Kubica, zastupitel (ČSSD)

Starostové jednali  
o překvalifikování silnice II/300
Úlohou opozičních zastupitelů v našem městě 
není jenom nekonečná kritika v duchu "rady 
ptáka Loskutáka". I když někteří kolegové  
v zastupitelstvu této formě komunikace podlehli 
a nejsou schopni řešit problémy města jiným 
způsobem. Články v tomto periodiku jsou toho 
opakovaně důkazem. Osobně zastávám názor, 
že opoziční zastupitelé jsou také odpovědní 
za chod města, stejně jako ti koaliční. Opoziční 
zastupitel může a měl by přicházet s vlastní ini-
ciativou, aby také aktivně přispěl k řešení všech 
problémů, které město má. Nemusí pasivně 
čekat, až koalice něco vymyslí, a jemu zbude jen 
to právo hlasovat pro nebo proti, popřípadě se 
alibisticky zdržet.
S ohledem na výše uvedené, jsem vyjednal za 
mé účasti společné setkání starosty našeho 
města, pana Jana Jarolíma, se starostou města 
Hořic v Podkrkonoší, panem Alešem Svobodou. 
Pracovní jednání proběhlo na hořické radnici  
a bylo to první oficiální setkání vrcholných 
představitelů obou sousedních měst v novém 
volebním období. Na programu jednání bylo 
mimo jiné iniciovat pravidelná pracovní setká-
vání starostů měst Královéhradeckého kraje. 
Na těchto "poradách starostů" se uskuteční 
výměna zkušeností při řešení obdobných pro-
blémů, která města mají. Dalším důležitým 
bodem jednání bylo, že pro udržitelný rozvoj 
obou měst je velmi potřebná kvalitní dopravní 
infrastruktura, kterou města a jejich spravovaný 

region disponuje. V případě Dvora Králové nad 
Labem a Hořic v Podkrkonoší se jedná zejména 
o krajskou silnici II/300, která oběma městy pro-
chází a přitom oba regiony vzájemně spojuje.  
V budoucnosti by tato silnice měla propojovat  
i dvě významné dálniční komunikace, a to R35 
u Hořic a R11 u Dvora. Bylo dohodnuto, že obě 
radnice budou společně, ale přitom vzájemně 
nezávisle (z pohledu vlastních územních plánů), 
postupovat k možnosti iniciovat překvalifiko-
vání této silnice na silnici první třídy tak, aby se 
její význam posunul z krajské komunikace na 
významnou celostátní. V takovém případě mají 
obě města mnohem větší šanci, že stát, který 
po překvalifikování převezme od kraje silnici 
do vlastnictví, skutečně v budoucnosti zreali-
zuje silniční obchvaty obou měst, která budou 
enormním nárůstem dopravy jistě zasažena. Pro 
Dvůr Králové nad Labem a Hořice v Podkrkonoší 
to bude také v budoucnosti znamenat, že se 
obě města stanou z pohledu celostátní dopravy 
důležitými křižovatkami státních komunikací 
a dostanou se tak do významných dopravních 
map. Je reálný předpoklad, že prostřednictvím 
nového vlastníka této komunikace, kterým se 
stane ŘSD (největší a nejvýznamnější investor 
dopravních staveb v ČR), pod kterého spadají sil-
nice I. třídy, se v obou městech bude i mnohem 
kvalitněji provádět údržba a opravy. 

Nasik Kiriakovský
zastupitel (Východočeši)
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Novinky v areálu Tramvaj 
Všichni Dvoráci jistě znají sportovní areál Tramvaj. Nachází se zde tenisový 
kurt, volejbalový kurt, kurt na plážový volejbal a asfaltová plocha na nohej-
bal. O sportoviště se již dlouhodobě stará rodina Kňourkových, zároveň 
tam provozují občerstvení.
Novinkou je, že areál byl v dubnu začleněn pod tenisový klub. Fakticky to 
znamená, že tenisový klub vloží finanční prostředky do údržby a zkrášlení 
areálu a upřesní systém a pravidla pro používání sportovišť.
Jednoznačným cílem je sportovní areál Tramvaj nejen zachovat, ale i do 
budoucna dále rozšiřovat. V žádném případě není v našem zájmu na are-
álu vydělávat. Zbylé prostředky, po uhrazení všech nákladů, budou vráceny 
zpět do areálu v podobě dalších investic. Hlavním hendikepem pro kva-
litu antukových kurtů je nedostatek vody. Proto uvažujeme o vybudování 
studny. Správa areálu zůstává v rukou pana Kňourka.
Poplatek za pronájem kurtu byl pro každé sportoviště stanoven na  
100 korun za hodinu. Nabízíme možnost zakoupení permanentky, kde 
je sazba samozřejmě mnohem výhodnější. Členové tenisového klubu 
se zaplacenými hracími poplatky mohou tenisový kurt využívat zdarma  
a volejbalové kurty s 50 % slevou (platí při obsazení kurtu alespoň polo-
vinou členů se zaplacenými hracími poplatky, tzn. 2 členové pro plážový 
volejbal, 6 členů pro klasický volejbal).
Více informací o sportovním areálu Tramvaj se dozvíte na našich interneto-
vých stránkách www.tcdvurkralove.cz.
Věříme, že bude tento areál i nadále širokou veřejností hojně využíván. 

Mgr. Michal Vágner

Městská knihovna Slavoj nabízí od 1. května  
v rámci spolupráce s portálem eReading.cz ke stažení  
e-knihy do mobilního zařízení přes katalog Carmen. 
Ke stažení jsou knihy současné produkce i bestsel-
lery jako například Žítkovské bohyně či Stoletý stařík, 
tituly, které jsou v knihovně stále rozebrané. Seznam 
e-knih je k dispozici v katalogu Carmen (v horní liště „odkazy“). Další výho-
dou je, že e-knihy můžete stáhnout přímo doma, v autobuse nebo třeba až 
u moře. Stačí mít k dispozici čtečku eReading nebo mobilní zařízení s ope-
račním systémem iOS či systémem Android. Pokud nic z uvedeného nevlast-
níte, v knihovně jsou dvě čtečky eReading zdarma k zapůjčení.
Jaké jsou podmínky? Čtenář musí být řádně registrovaný v městské 
knihovně Slavoj a ve svém čtenářském kontě mít správně zadanou plat-
nou e-mailovou adresu. Ta musí být totožná s e-mailovou adresou, kterou 
zadáte při své registraci na stránkách eReadingu (registrace na portálu  
eReading.cz je jednou z nezbytných podmínek, aby výpůjčka mohla být 
stažena). Přístup na portál eReading.cz včetně podrobných informací o výpůjč-
kách najdete také na našich webových stránkách www.slavoj.cz. Výpůjčka 
e-knihy je pouze na 21 dní. Je logické, že knihu nelze vrátit ani výpůjčku 
prodloužit. Po uplynutí 21 dnů bude obsah nečitelný. Zároveň můžete mít 
staženy pouze dvě e-knihy. Výhodou je, že e-knihu si může vypůjčit neo-
mezený počet čtenářů. Pro registrované uživatele je služba zdarma. Služba 
je částečně hrazena z dotačního programu Ministerstva kultury ČR – VISK3.

Mgr. Marta Staníková,
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Půjčte si elektronickou knihu

inzerce:

PRoNáJEM AREáLU NA SLoVANECH
SPORTOVNÍ HALY – TENIS, VOLEJBAL, FLORBAL

VÝROBNÍCH A SKLADOVÝCH PROSTOR 350 KČ/M2/ROK

KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 550 KČ/M2/ROK

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

OBJEDNÁVKY HALY, ÚČETNICTVÍ  – TEL.: 605 388 122

OSTATNÍ PRONÁJMY  –  TEL.: 603 703 001

WWW.SLoVANy.CZ

V ÝKUP KoVŮ – ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR
EKoLoGiCKá LiKViDACE AUToVRAKŮ

LIKVIDACE PLASTŮ, SKLA
ODVOZ ZAHRADNÍHO ODPADU

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ 
PRoVoZoVNA: SLOVANY 3051

PO–PÁ: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00

TEL.: 777 086 085, 777 082 083

SOS střechy – provedeme prohlídku a  opravu 
zatékání na  Vaší garáži, přístřešku, domu. 
Výměnu vikýřů, střešních oken. Opravu žlabů, 
svodů. Plechování komínů. Montáž střešní 
krytiny. Opravy rozpadlých komínů. 
Tel.: 603 217 922.

PROVEDEME KONTROLU KOMÍNU S POTVRZENÍM 
PRO HASIČE A POJIŠŤOVNU – 1 ks za 300 Kč.
Tel.: 603 217 922.

KURZy ANGLiCKÉHo JAZyKA
Dvůr Králové nad Labem Mgr. Martin Kučera,
tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.cz

Volejte na: 
734 178 517  

nebo pište na: 
noviny@mudk.cz
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  Prodej použitého nábytku
   v ul. 28. října 703 DKnL

   Do komisního prodeje přijímáme:
   funkční lednice – sporáky – sedací soupravy 
   a ostatní zařízení pro domácnost
   Tel: 734 211 063       Po – Pá   10 – 16 hod.

 C Y K L O Š E K
SLEVA 10%  na kola, příslušenství 

a sportovní oblečení 
platnost šeku do 30.6.

Petr Bike - Vančurova 2722 (Sylvárov) DKnL
Prodej - Opravy - Servis jízdních kol
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TRIGA REALITY realitní kancelář

nám. TGM 82, Dvůr Králové n.L. NABÍZÍ 

Prodej slunného bytu 3+1 v OV ve Vlč-
kovicích, zděný, pl. 66 m2, přízemí, 
vč.kuch.linky, komlp.důkladná rek., 
v ceně zahrádka, přístřešek pro auto.  
TU5011S. CENA: 845.000 Kč

Prodej zajímavého RD 3+1 v Bílé 
Třemešné, poz. 467 m2, udržovaný 
stav, včetně chalupy o disp.2 míst-
ností a dalších prostor.  Ihned volné.  
TU5029S. CENA: 950.000 Kč

Prodej velkého a pěkně řešeného 
bytu 4+1 ve Dvoře Král., OV, 100 m2, 
2,.patro, kompletní rekonstrukce, 
okrajová část, zděné, moderní interiér.     
DK4002S. CENA: 1.380.000 Kč 

Prodej luxusního a velmi pro-
storného bytu ve Dvoře Králové, 
kompl.rekonstrukce, plocha 70 
m2, zvýš.přízemí, nutné vidět! . 
DK4071S. CENA: 1.595.000 Kč

Prodej pěkného zděného bytu 1+1 
ve Dvoře Král., centrum, OV, zvýš.
přízemí, 44 m2, kompl.rekonstruk-
ce, spol.zahrada, mezonet.spaní. 
DK5020S.CENA: 795.000 Kč 

Prodej zděného bytu 1+1 ve DKnL, 
os. vlastnictví, 32 m2, 1.patro, 
udržovaný stav, pod náměstím, 
ihned volný, vytápěné plynové.
DK5028S.CENA: 550.000 Kč

Prodej areálu býv.mlýna s rybníkem v 
Komárově u DK, celk.pozemky 4746 
m2. Jde o  krásné místo v údolí, ide-
ální k podnikání spojené s bydlením.  
TU5025S.  CENA: 3.750.000 Kč 

Prodej zděného domu na slunném 
místě, Bílé Poličany, vlastní poze-
mek, vým. 1349 m2, oploceno, 
garáž, 2x kolna, dílna, dobrá cena.  
TU5012S CENA: 799.000 Kč 

Prodej pěkného slunného bytu 
po rekonstrukci, disp.  2+1,  Dol-
ní Brusnice, vým. 66 m2, OV, 2p.  
TU5013S. CENA: 850.000 Kč

Prodej RD v Lanžově u Dvora Král., 
velká zahrada 1326 m2, zděný, se 
započatou rekonstrukcí, 2+1, mož-
nost půdní vestavby, super místo..    
TU5021S. CENA: 850.000 Kč

Prodej velkého bytu 3+1, Dvůr Krá-
lové,  vým. 90 m2, částečná rekon-
strukce, OV, okraj.část, spol.zahra-
da, dvůr. K dispozici další prostory.    
DK5019S.  CENA: 680.000 Kč

Prodej zděného bytu 1+1 ve Dvo-
ře Králové n. L., velmi dobrý stav, 
plocha 44 m2, 2.patro, situováno 
na jihozápad, osobní vlastnictví.   
DK5030S. CENA: 630.000 Kč 

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072
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Společenská rubrika Vítání občánků
Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 9 novorozených občánků 
našeho města. 

Noví občánci města
V dubnu 2015 se narodilo v našem městě 13 občánků – 8 chlapců a 5 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci dubnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 16 lidí, z toho bylo  
6 dvorských občanů, 3 muži a 3 ženy.

Sňatky
V  měsíci dubnu uzavřeli ve  Dvoře Králové nad Labem manželství tito 
snoubenci:
Martin Čihák a Romana Sovová  – 24. 4. 2015

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:
Ondřej Štos a Petra Bublová  – 30. 4. 2015
Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea 
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubile-
ích v dubnu 24 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 
14 manželských párů stříbrnou svatbu, 6 párů zlatou svatbu a jeden pár 
svatbu diamantovou.

Bc. Lenka Valášková, komise pro občanské záležitosti

Poděkování
Děkujeme pracovníkům Farní charity Dvůr Králové nad Labem za posky-
tování péče naší babičce, paní Jarmile Munzarové, v posledních měsících 
jejího života v rodinném kruhu.

za rodinu Dagmar Házová a Jarmila Pičmanová

Můj velký dík patří všem, kteří na chirurgickém oddělení městské nemoc-
nice odvedli při mé operaci práci na jedničku! A sestřičkám za dodávání 
odvahy. Cítím se skvěle a jsem vám vděčná.

Dana Holečková
Zleva: Mikuláš Jiří Beran, Sabina Láznická, Viktorie Motalová. 

Připravili jsme další díl seriálu o stromech, ve kte-
rém se inspirujeme Keltským stromovým kalen-
dářem. Vzhledem k omezenému prostoru NKR jsou 
horoskopy zveřejněny v  nezkrácené verzi článku 
na stránkách www.dvurkralove.cz.

Měsíc červen je zasvěcen těmto stromům: 
• habr (1.–10. 6.) – období začalo již v květnu,  

a proto byl habr popsán a zařazen do soutěže 
již v minulém čísle;

• osika (11.–20. 6.);
• bříza (21. 6.)
• jabloň (22. 6. – 2. 7.)

osika
Strom středních rozměrů se 
štíhlým kmenem a vysoko nasa-
zenou řídkou korunou. Dosa-
huje výšky okolo 25 m a prů-
měru kmene 75 cm. Dožívá se 
asi 150 let. Dřevo rychle rostoucí osiky je měkké 
a pro velký obsah vody dosti těžké. Myslivci je 
osika ceněna jako okusová dřevina pro zvěř.
Typická charakteristika lidí narozených ve zna-
mení osiky: vtipní, nezávislí, lehkomyslní.

Bříza
Středně velký strom s bílým 
kmenem. Dorůstá až do výšky 
30 m, s průměrem kmene přes 
70 cm. Krátkověká dřevina doží-
vající se 100 až 150 let. Již v pra-
věku se získávalo vařením bře-
zové mízy univerzální lepidlo. 

Z proutí se tradičně vyrábějí košťata. Dřevo 
břízy je světlé, používá se v nábytkářství a jako 
výborné palivo.
Typická charakteristika lidí narozených ve zna-
mení břízy: bystří, skromní, houževnatí.

Jabloň
Keř nebo malý strom s hus-
tou a rozvětvenou korunou 
na značně nízkém a často 
pokrouceném kmeni. Málo-
kdy dosahuje výšky přes 10 
m a průměru kmene přes 50 
cm. Dožívá se věku okolo 100 
let. Jabloň je člověku známá 
již od mladší doby kamenné 
a její vyšlechtěné odrůdy se 
pěstovaly již za dob Keltů i u nás. 
Typická charakteristika lidí narozených ve zna-
mení jabloně: šaramantní, citliví, impulzivní.

Soutěžní úkol na měsíc červen
Najděte v našem městě osiku, břízu nebo jabloň, 
vyfoťte ji a fotografii zašlete e-mailem na adresu 
noviny@mudk.cz nebo v papírové podobě 
doneste do městského informačního střediska 
(náměstí T. G. Masaryka 2) do 21.  června. K foto-
grafii připište i místo (např. adresu nebo GPS 
souřadnice), na kterém strom roste. Pokud se ke 
stromu váže nějaký zajímavý příběh, případně 
víte, kdy a kým byl strom vysazen, můžete to 
také připsat. Autoři nejhezčích fotografií budou 
odměněni. Ceny, tři rodinné vstupenky do ZOO 
Dvůr Králové poskytla ZOO Dvůr Králové, a. s.

Výherci z minulého měsíce
• Eva Malovaná – topoly na Hrubých Lukách (1);
• Martin Kazmirowski – pohled do koruny kašta-

novníku v Lipnici (2);
• Roman Nosek – jasan u kostela (3);
• Pavlína Kadrmasová – habr v Riegrově ulici (4). 
Vítězům byly rodinné vstupenky na Tyršovo 
koupaliště zaslány poštou.

Tip na procházku či výlet: prohlédněte si 
stromy v parku v Žirči.

Ing. Dušan Sedláček
místostarosta

Pokračuje seriál o stromech, opět soutěžte o hodnotné ceny

Zleva: Roman Lakatoš, Eva Kořínková, Filip Dubický, Matyáš Blaha, Michaela Šimková, 
David Horák.

Vítězné fotografie z minulého kola soutěže.
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DéKá Fest nakonec nebude
Čtvrtý ročník hudebního festivalu DéKá 
Fest, který se měl konat poslední červnovou 
sobotu, se nakonec neuskuteční. Redakci 
NKR to potvrdil organizátor Dan Šípek. „Je 
za tím nedostatek partnerů pro tento roč-
ník. Festival si nemůže dovolit být ztrátový, 
aby neohrozil chod klubu DéKáčko. Příští 
rok s konáním akce počítáme. Všem našim 
příznivcům se omlouváme a těšíme se za 
rok,“ dodal Dan Šípek. 

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
tisková mluvčí

Tradiční jarní dílna byla 
tentokrát čarodějnická

Ve dnech 28. a 29. dubna proběhla v měst-
ském muzeu tradiční jarní dílna, tentokrát  
s tématem čarodějnic a alchymistické dílny. 
Vystřídalo se u nás přes dvě stě dětí od 
nejmenších, školkových po žáky osmých 
tříd. Děti si vyráběly lampióny, čarodějnice 
a své vlastní domácí netopýry. V naší čaro-
dějnické dílně mohly také nahlédnout pod 
pokličku kouzelníkovy kuchyně nebo se 
osobně setkat s čarodějnicí.
Velké poděkování patří studentům a peda-
gogům z SŠIS za profesionálně provedené 
chemické pokusy i skvělý přístup k malým 
návštěvníkům! 

Bc. Dana Humlová
zastupující ředitelka, městské muzeum

 

Městští strážníci besedovali  
s dětmi v mateřské škole

Mateřská škola Radost Třebihošť děkuje 
strážníkům Petru Karbanovi a Liboru 
Scholzovi z preventivní skupiny Městské 
policie Dvůr Králové nad Labem, kteří při-
jali 14. dubna pozvání na besedu s dětmi. 
Připravili nejen pěkné povídání o tom, 
kdo to strážníci jsou a jakou mají činnost, 
ale také děti zapojili při dopravní výchově. 
Děti poznávaly dopravní značky, určovaly 
povinnou výbavu na kolo apod. Největší 
úspěch z celé besedy měla výstroj stráž-
níků, kterou si mohly děti vypůjčit, a také 
jejich auto. Celá beseda probíhala ve sro-
zumitelné podobě a z výše zmíněných 
strážníků přímo vyzařoval kladný vztah  
k dětem. Moc děkujeme.

Bc. Jitka Punnerová
ředitelka, MŠ Radost Třebihošť

Každý z nás by si měl vážit přírody a alespoň 
malým dílem přispět k její ochraně. My s našimi 
žáčky také nechceme zůstat pozadu.
Cestou necestou, polem nepolem jsme si to 
namířili v den, kdy slaví Země svátek, abychom 
si připomněli, že jsme její součástí.
Ráno po příchodu do školy jsme s dětmi zasedli 
k malé tematické besedě o ochraně přírody. Co 
jí škodí a co naopak prospívá. Zopakovali jsme si 
učivo o jaru, jarních rostlinách, o dějích během 
tohoto ročního období. Děti se sotva držely  
v klidu. Na výlet se opravdu moc těšily. Nezbylo 
tedy nic jiného, než vyrazit směrem k lesu. Ani 
tehdy jsme neopustili téma týkající se ochrany 
přírody a jejích krás. Pomohli jsme čistit les, peč-
livě po sobě uklidili a zbyl nám ještě čas na scho-
vávanou za stromy, s jejichž jmény se malou 
chvilku předtím žáčci seznámili.
V lesích bývají schované poklady. Jeden takový 
jsme vypátrali i my a čekala nás tak sladká 

odměna… a velká radost dětí. 
Prožili jsme prima den, zdraví prospěšný, ale 
zejména den s dobrým pocitem, že jsme s pří-
rodou kamarádi.

Petra Teuberová
ZŠ speciální a praktická škola DČCE Vrchlabí,

odloučené pracoviště Dvůr Králové nad Labem

Školáci si připomněli blízkost k přírodě

Mnozí z nás se těšili na tradiční dubnové pálení 
čarodějnic a květnový majáles a většina z nás 
si tuto tradici také náležitě užila. Rozhodli jsme 
se, že připravíme jakési miničarodějnice i pro 
obyvatele našeho domova. Původní termín 
akce jsme sice museli pro špatné počasí odložit 
o týden, ale s náhradním termínem jsme raději 
počítali, a tak jsme v úterý 5. května uspořádali 
na zahradě společné čarodějné opékání špe-
káčků. Jedna z aktivizačních pracovnic vyro-
bila krásný model čarodějnice. Další pracovníci 
nanosili společnými silami na zahradu stolky, 
lavičky, křesílka, slunečníky, gril a další potřebné 
věci. K akci nám skvěle posloužil nový prostor ze 
zámkové dlažby, který byl minulý podzim vytvo-
řen především pro účely evakuace obyvatel 
domova důchodců v případě hrozícího nebez-
pečí (požár, povodeň aj.). 
Účast na opékání byla hojná, sešlo se 44 obyvatel. 
Podávaly se špekáčky opečené na grilu s chlebem, 
kečupem a hořčicí a nechybělo ani pivo. Počasí 
nám přálo, nefoukalo a slunce se příjemně scho-
vávalo za oparem z mraků. Ke spálení čarodějnice 

jsme vybrali místo, 
které ještě není upra-
vené po stavebních 
pracích, takže nám 
nemuselo být líto pří-
padného spáleného 
trávníku. Kolem čaro-
dějnice jsme udělali 
hromádku ze suchých 
větví a už stačilo 
jen škrtnout sirkou. 
Samotné spálení 
čarodějnice trvalo 
všehovšudy půl hodiny. I přesto se aspoň tento 
náznak tradice zúčastněným moc líbil a mnozí si  
i krátké pozorování plamínků pochvalovali.
Děkujeme všem zaměstnancům podílejícím 
se na organizaci čarodějného opékání buřtů 
a zároveň děkujeme i všem spoluobčanům za 
pochopení a toleranci pro venkovní aktivity, 
které pro naše uživatele pořádáme.

Mgr. Linda Mocová
sociální pracovnice, Domov důchodců DKnL

Opékání špekáčků v domově důchodců 

Skauti podnikli řadu zajímavých výprav
V sobotu 16. května se roj 
světlušek zúčastnil tradič-
ního Přechodu Jestřebích 
hor, při kterém se setkali 
skauti a skautky našeho 
okresu. Světlušky během 
jednodenní výpravy prošly 
trasu z Radvanic na Paseku 
v Jestřebích horách, kde byl 
společný skautský program. Na zpáteční cestě se 
ještě zastavily na rozhledně na Žaltmanu, odkud  
potom sešly do Malých Svatoňovic na vlak.
Vlčata z 3. oddílu v sobotu 25. dubna podnikla 
výpravu z Výšinky do Dvora Králové nad Labem. 
Za pěkného slunečného počasí prošla probou-
zející se jarní přírodou a zahrála si cestou hry.
3. oddíl společně s 2. oddílem z Mostku se 
zúčastnily 7. května pietního aktu k 70. výročí  
konce 2. světové války.
2. oddíl vodních skautů z Mostku v sobotu  
8. května poprvé letos vyrazil se staršími členy 
na cyklo výpravu. Tentokrát navštívili hrad 

Pecku, i malebné údolí potoku Zlatnice neda-
leko obce Stupná, kde se ve 13. století dobývalo 
zlato a stříbro. 
Mladší členové 2. oddílu – světlušky a vlčata – 
se zúčastnili v sobotu 16. května putování mra-
venčí stezkou v okolí Hostinného. Tuto naučnou 
stezku vybudovali místní skauti.
5. oddíl vodních skautů koncem května uspořá-
dal pro své členy plachtění na Rozkoši. Děti se 
na oplachtěné pramici učily základům jachtař-
ského plachtění.

Ing. Martin Stránský
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ZPRáVA ZE ZŠ PoDHARŤ

What can we learn from Europe 
famous people?

Last day of April in our school was special… 
Pardon… Poslední dubnový den se na naší 
škole v Podharti uskutečnil projektový den 
v anglickém jazyce s rodilými mluvčími. 
Tématem byli slavní evropští rodáci  
a jejich přínos pro lidstvo. Zprvu tajem-
nými bytostmi byli například: Albert Ein-
stein, Kryštof Kolumbus, George Best, 
Agatha Christie, Mary Leakey nebo Coco 
Chanel. Žáci si na šesti stanovištích otesto-
vali svou jazykovou vybavenost, vyzkoušeli 
různé zábavné aktivity v angličtině, snažili 
se rozluštit hádanky a hlavně mohli mluvit 
s rodilým mluvčím. Ti naši byli původem 
z Anglie, Irska a Spojených států, i děti si 
všimly jejich různých přízvuků. 
Po celou dobu projektu směla znít pouze 
angličtina, žáci vytvářeli plakát své vymyš-
lené země, do kterého na každém stano-
višti přidávali další informace. Takto vytvo-
řený plakát na závěr skupiny představily 
a okomentovaly, lektoři jim za to napsali 
několik pochvalných a povzbuzujících vět. 
Každý účastník projektu získal za svou práci 
zasloužený certifikát a hlavně zkušenosti  
s opravdovou angličtinou.
S projektovým dnem byli spokojeni lek-
toři i učitelé a všichni zúčastnění si ho užili  
a zažili spoustu legrace.

Mgr. Lenka Paťavová
Bc. Ida Šturmová

  Mgr. Vojtěch Hulík
ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem 

Přijímací řízení na gymnáziu

Jak to bylo v Terezíně… Připomínka událostí druhé světové války

Díky programu etické výchovy s názvem Paměť  
a naděje, na který získalo naše gymnázium grant, 
čekala studenty primy a sekundy Gymnázia Dvůr 
Králové n. L. ve čtvrtek 7. května v našem hlav-
ním městě zajímavá exkurze bez starostí s penězi 
na autobus.
O tom, že pojedeme do Prahy, jsme věděli již 
delší čas. Postupem času jsme zjistili, kam poje-
deme, kdy tam pojedeme a co tam, kam poje-
deme, budeme dělat. Výlet se konal 7. května. 
Byl to příjemný čtvrtek. Mnoha lidem připadal  
o mnoho příjemnější i z toho důvodu, že se nešlo 
do školy, ale jelo se pryč. Nevadil ani pozdní 
návrat, jelikož v pátek byl státní svátek a volno.
Ještě než začnu o samotném výletě, je důležité 
zmínit i přípravu na tuto akci. V hodinách litera-
tury a občanské výchovy jsme četli knížku Hanin 
kufřík od autorky Karen Levine. Tento kousek 
literatury vypráví příběh židovské dívenky a její 
rodiny za druhé světové války. Po dočtení knížky 
jsme byli plně připraveni na absolvování stejno-
jmenného programu v Židovském muzeu v Praze.
Když jsme tam dorazili, rozdělili jsme se do dvou 
skupin a zhlédli jsme zajímavou prezentaci  
o osudu Haničky a o životech Židů za 2. světové 
války. Ve zbývajícím čase jsme hledali odpo-
vědi na otázky v pracovních listech o dalších 
dětech uvězněných v koncentračních táborech 
v Terezíně či Osvětimi. Poté jsme prezentovali 
nalezené informace před ostatními. Následo-
vala beseda s pamětnicí již zmíněné doby. Mě 

osobně opravdu ohromilo, jak zvládla tuto složi-
tou situaci, postavila se k problémům čelem  
a splnila si i sen vystudovat a stát se učitelkou. 
Dalším bodem našeho výletu byla prohlídka 
synagog a židovského hřbitova. Do Staronové 
synagogy jsme se bohužel nepodívali, a to 
proto, že zde probíhala svatba. Do Pinkasovy 
synagogy, sloužící jako památník zahynulých 
Židů, jejichž jména jsou napsána na zdech 
(včetně královédvorských obětí), se však jít dalo 
a na hřbitov také. Po velmi zajímavé prohlídce 
jsme se vydali na Václavské náměstí.  
Tramvají jsme přejeli k Divadlu Na Fidlovačce. 
To byl totiž poslední bod našeho programu.  
V divadle jsme zhlédli opravdu vtipnou anglickou 
komedii s názvem Až naprší a uschne, kterou na-
psal slavný britský dramatik  Noël Coward.
Musím říci, že se nám výlet opravdu vydařil a že 
nás zkušenosti pamětnice holocaustu a nové 
zážitky z celé naší pražské exkurze krátce před 70. 
výročím konce 2. světové války velmi obohatily.

Jan Mostecký (2. C)

Letošní přijímací řízení na střední školy stále 
ještě není na většině škol uzavřeno. Na našem 
gymnáziu to platí o obou studijních oborech.  
V šestiletém oboru totiž ze čtyřiceti přihláše-
ných plných devět neuspělo při přijímacím 
testu z matematiky – neměli požadovanou ale-
spoň čtvrtinovou úspěšnost, což je znepokoju-
jící. Další dva nakonec o studium u nás neměli 
zájem, a tak bylo přijato 29 uchazečů. Na jedno 
volné místo jsme proto vypsali druhé kolo přijí-
macího řízení. 
Ještě zdlouhavější proces je u zájemců o čtyřleté 

studium. Ze 77 přihláše-
ných u přijímacích testů 
neuspělo šest žáků. Protože 
nám mnoho uchazečů, kteří 
byli přijati v první třicítce, neodevzdalo zápisový 
lístek, probíhá nyní odvolací řízení. Při něm se 
na uvolněná místa ve třicítce přijímaných dopl-
ňují další zájemci, kteří byli původně pod čarou. 
Vypsání druhého kola v tomto studijním oboru 
je málo pravděpodobné.

RNDr. Vladimír Hušek
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Paměť a naděje – exkurze gymnazistů do 
Židovského muzea

Byli jste někdy v Terezíně? My, třeťáci a pár dru-
háků z gymplu, již tradičně, ano. Zvláštní město. 
Zajímavé plány z dob Josefa II. mu vynesly ozna-
čení Velká pevnost. Tam se nám líbilo, i když 
člověk má dost zvláštní pocit z uzavřených kom-
plexů budov, které kdysi dávno byly především 
kasárnami. Jinak tomu ale bylo za druhé světové 
války. Z města se stalo ghetto a prošlo si peklem. 
Stejně jako ti, kteří v něm, natěsnáni jeden na 
druhého, přežívali v šílených podmínkách ze 
dne na den. Prohlídka Magdeburských kasáren 
nám to jasně ukázala. A to nebylo všechno, co 
jsme viděli.
Do Terezína jsme jeli především proto, abychom 
si připomněli 70. výročí konce druhé světové 
války a viděli tzv. Malou pevnost. Nejdříve jsme 
si prohlédli Národní hřbitov Terezín, kde byli 
postupně pohřbeni vězni z objevených hro-
madných hrobů. Nejsmutnější na tom bylo, že 
většina z nich zemřela těsně před koncem války 

nebo dokonce až po kapitulaci Německa, tj. 
byli obětí táborové tyfové epidemie. Dozvěděli 
jsme se i další spoustu informací o za hřbitovem 
stojící Malé pevnosti, tedy o policejní věznici  
a věznici gestapa, i když jsme nejeli nepřipraveni  

– ve škole nám byla paní profe-
sorkou Syrovátkovou přidělena 
témata, která jsme zpracovali,  
a pak na místě referovali kole-
gům. Mnozí jsme si vůbec nemys-
leli, jak nás to všechno dostane – 
fotografie zmučených dospělých 
i dětí, citace z deníků i dopisů, 
popisy týrání a poprav, informace  
o nedostatku všeho, co je k životu 
nutné. Ani nechápeme, jak mohli 
mnozí přežít, bez jídla, s nemo-
cemi, ve špíně…
Jsme rádi, že jsme se narodili 
„jindy“. Vy také? Jestliže ano, 
vzpomeňte si v této době na 

všechny oběti takových pevností a táborů. To je 
jediné, co můžeme dělat. Hlavně nedopusťme, 
aby se něco takového opakovalo. Slibujete?

studenti gymnázia (část 2. A, 3. A, 5. C)

Působivost programu Hanin kufřík v Židovském muzeu  
v Praze umocnilo setkání s pamětnicí válečného utrpení 
v Terezíně. 
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Den lesů v osadě Hájemství přinesl spoustu hezkých zážitků

Ve dnech 21. a 22. dubna se přes 50 studentů 
SŠIS Dvůr Králové nad Labem zúčastnilo exkurze 
do nechvalně známého koncentračního tábora 
v polské Osvětimi doplněnou o návštěvu his-
torického jádra Ostravy a technických skvostů  
v areálu Dolní oblast Vítkovice.

Místo lidského utrpení a ponížení
V úterý 21. dubna jsme se brzy ráno vypra-
vili vlakem do Ostravy. Zde už na nás čekal 
objednaný autobus, kterým jsme se přesu-
nuli do téměř 120 km vzdáleného polského 
města Osvětim. Hlavním cílem naší exkurze 
byla návštěva koncentračního tábora Osvětim 
(Auschwitz I) a vyhlazovacího tábora Březinka 
(Birkenau), kde zemřelo podle odhadů až  
1,5 milionu lidí.
Prohlídka s průvodcem trvala několik hodin  
a měli jsme možnost prohlédnout si téměř celý 

areál obou táborů, nahlédnout do různých 
„baráků“ či zhlédnout expozice autentických 
osobních předmětů vězňů, které se dochovaly. 
Dále jsme viděli mnoho dobových fotogra-
fií, zachycujících chod koncentračních táborů  
a nepředstavitelné utrpení vězňů. Nejvíce depri-
mující však byla návštěva dochované plynové 
komory a krematoria, dále i expozice vlasů, které 
byly mrtvým stříhány…
Ani slovy nelze popsat, co jsme na těchto mís-
tech, která byla svědkem tak strašného lidského 
utrpení a ponížení, viděli a každý vnitřně zažili.

Prohlídka ostravských památek
Po návštěvě koncentračních táborů jsme se pře-
sunuli zpět do Ostravy, kde jsme se ubytovali na 
vysokoškolských kolejích. Poté jsme vyrazili na 
večerní prohlídku historických památek Ostravy 
a samozřejmě jsme nevynechali návštěvu slavné 

Stodolní ulice, která je fenoménem ostravského 
společenského života. 
Celý druhý den exkurze jsme strávili v areálu 
Dolní oblast Vítkovice, která je národní technic-
kou památkou. Nachází se zde rozsáhlý průmys-
lový areál Vítkovických železáren s unikátním 
souborem industriální architektury. Zde jsme 
navštívili interaktivní expozice Velkého a Malého 
světa techniky. Malý svět techniky U6 odhaluje 
tajemství technických vynálezů od parního 
stroje až po současnost. Velký svět techniky je 
moderní science centre, v němž jsou stovky 
zábavných atrakcí, které pobaví a poučí o nej-
různějších oblastech života, přírodních i tech-
nických vědách. 
Exkurze se po všech stránkách vydařila a domů 
jsme se vraceli plni nejrozmanitějších dojmů.

Mgr. Petra Hažvová
vyučující, SŠIS Dvůr Králové nad Labem 

Studenti královédvorské SŠIS na exkurzi v Osvětimi a v Ostravě

Školní dějepisná soutěž 
Nedávno jsme oslavili 8. květen a s ním  
70. výročí ukončení druhé světové války. Války, 
která patří k největším zločinům lidskosti  
v moderních dějinách. Hrůzné události váleč-
ného běsnění si připomněli i žáci ZŠ Schulzovy 
sady v celoročním dějepisném projektu věnova-
ném tomuto významnému výročí. 
Během devíti soutěžních kol žáci zodpově-
děli devadesát otázek a získali tak o dějinách  
2. světové války značný přehled. Otázky v jed-
notlivých soutěžních kolech korespondovaly  
s měsíci v roce a ptaly se na vojenskou techniku, 
významné osobnosti a události, jež se v tom kte-
rém měsíci udály. 
Převážnou většinu soutěžících tvořili žáci  
8. a 9. tříd. Potěšila nás účast také žáků z prvního 

stupně. Všem, kteří se zapojili, patří náš velký 
obdiv a dík. A jak soutěž dopadla? Vítězi jsou 
všichni, kteří dokončili poslední kolo, i když se 
jejich bodové skóre liší. A protože platí, že „vítěz 
bere vše“, byla i odměna pro všechny stejná – 
sladkost a poukázka na nákup knih.

Mgr. D. Luňáková a Mgr. P. Katerincová
koordinátorky projektu

Po stopách obětí druhé světové 
války
Na začátku května 5. B opět spala ve škole.  
A protože bylo právě 5. května, bylo jasné, že se 
bude řeč točit kolem povstání. Každá skupina 
dostala nejprve soubor pěti skládaček. Po jejich 
složení získali soutěžící indicie, která stanoviště 
v rámci hry navštíví. Stanoviště byla na hřbitově, 

u pošty, u bývalé synagogy, u školy 5. května 
a u pomníku na nábřeží. U každého pomníku 
jsme se zastavili, přečetli jména lidí, kteří položili 
životy, a zapálili svíčky. Děti ušly asi 9 kilometrů. 
Zvládly trasu za dvě a půl hodiny i s opsáním 
všech jmen a textů na pomnících. Na hřbitově 
a na nábřeží zapálily svíčky, postály u pomníčků 
bratrů Sochorů, Eduarda Zbroje a rudoarmějců. 
Posledním stanovištěm byla bývalá požární 
zbrojnice, kde se nachází také jedna pamětní 
deska. Jako bonus byl pro děti připraven výstup 
na kostelní věž a výklad pana Langfelnera mlad-
šího. Nakonec děti zhlédly film o Pražském 
povstání. Celá akce se vydařila a děti si opět 
odnesly mnoho zážitků.

Mgr. Pavlína Špatenková
ZŠ Schulzovy sady

Ve čtvrtek 14. května se konala v areálu Hájem-
ství již tradiční oslava Dne lesů. Pro zhruba  
600 návštěvníků z mateřských a základních škol 
ze Dvora Králové nad Labem a okolí zde orga-
nizátoři připravili pestrý program s environ-
mentální tematikou. Jeho hlavním úkolem bylo 
přiblížit dětem jedinečnost a význam lesního 
ekosystému přímo v lese.
Po slavnostním zahájení za doprovodu fanfár 
lesních rohů v podání studentů Střední lesnické 
školy v Trutnově se skupiny dětí postupně vydá-
valy na Stezku lesního moudra, kde je čekalo 
celkem pět zastavení.  „U medvěda“ si vyzkou-
šely střelbu šiškou na cíl. Následovalo rybaření 
a myslivost, které dětem pomáhali přiblížit čle-
nové Řádu svatého Huberta. Na dalším stano-
višti se museli žáci vydat hlouběji do lesa a najít 
ztracené lesní živočichy, které pak pod vedením 
starších žáků ze základní školy Schulzovy sady 
rozdělili do příslušných lesních pater. Nechy-
běla ani trocha botaniky – poznávání dřevin  
a bylin. Odměnou za úspěšné zvládnutí stezky 
byly dětem další soutěže a atraktivní stanoviště 
v areálu u Boschovy vily. Lesní techniku i práci 
s koněm v lese předvedli zaměstnanci Lesů 
města Dvůr Králové nad Labem. Zaměstnanci 
KRNAPu oživili model Krkonoš zábavnou hrou, 
ve které se děti učily poznávat faunu Krkonoš. 
Pracovníci ze ZOO Dvůr Králové dokázali děti 

na chvíli proměnit na lví smečku, která opako-
vaně a neúnavně lovila Ing. Tomáše Hajnyše 
zamaskovaného do podoby antilopy. Ve stánku 
Střední lesnické školy Trutnov byly připraveny 
ukázky různých druhů dřeva, vábniček na 
jeleny, brouků a motýlů. V dřevěném altánu 
připravili zaměstnanci DDM dovednostní 
hry, výtvarné dílny a ochutnávku čerstvého 
čaje z lesních bylin. Načerpat síly mohl každý  
u ohniště, kde se i navzdory dešťovým pře-
háňkám opékalo. Po tomto občerstvení lákala 

většinu dětí mož-
nost zastřílet si z luku 
nebo z kuše. Členky 
jezdeckého oddílu 
Nový svět umožnily 
dětem projížďku na 
koních. Jak zacházet  
s odpadky, které děti 
v lese najdou, poradili 
zaměstnanci z odboru 
životního prostředí 
MěÚ Dvůr Králové nad 
Labem. 
Naše škola uspořádala 
výstavu výtvarných 
děl na téma „Co jsem 
viděl na procházce  
v lese.“ Děti mohly 
samy rozhodnout, 

který obrázek se jim nejvíce líbil. Tímto hlasová-
ním byl nakonec vybrán vítěz v každé kategorii 
výtvarné soutěže. 
Odměnu si ale z lesa nakonec odnesli všichni 
losováním z tajemného klobouku. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na pořádání 
této nevšední akce a těšíme se na příští rok na 
Den lesů v Hájemství.

PaedDr. Zuzana Mertlíková
ZŠ Schulzovy sady

Další úspěšné akce a projekty ZŠ Schulzovy sady
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Co SE DĚJE V DDM JEDNiČKA

Putování historií
Při příležitosti Mezinárodního dne pamá-
tek a historických sídel jsme 16. dubna 
uspořádali pro základní školy akci Putování 
historií. Navázali jsme tak na loni úspěšné 
Památky a my. Cílem tohoto pořadu pro 
základní školy je živou formou osvěžit  
a rozšířit vědomosti žáků z oblasti dějepisu 
a zároveň si připomenout, že i v našem kraji 
je mnoho pozoruhodných památek.
Také letos se jednotlivé třídy pohybovaly 
mezi pěti stanovišti, tentokrát s názvy: 
Hradní dobrodružství, Kupec a herold, Na 
slovíčko, mušketýre, Památkářská abeceda, 
Jdi a bij se! Všechna stanoviště od loňska 
prošla určitou proměnou. „Hradní vyprá-
vění“ se soustředilo zejména na život stře-
dověkého hradu a jeho proměny v době 
husitské, zpestřením bylo téma „tajných 
chodeb“. Václav Lokvenc se z loňského 
rytíře proměnil na znalce nejstarších čes-
kých platidel a erbů šlechty, David Benák 
vyměnil oděv lancknechta za mušketýrský 
a barvitě představil zbraně třicetileté a sed-
mileté války. Stanoviště věnované památ-
kám nabídlo zejména výčet národních kul-
turních památek našeho kraje a také různé 
testy ze znalostí historie i památkově chrá-
něných objektů a měst. Šermíři z kroužku 
Bella fama se věnovali válečnému umění 
doby románské a gotické. Předvedli se 
i v nové plátové zbroji, kterou si mohly děti 
vyzkoušet. Akce se zúčastnilo pět tříd ze ZŠ 
Strž, Podharť a Schulzovy sady. Je škoda, že 
jsme se termínem trefili do týdne, kdy měly 
třídy spoustu dalších aktivit, účast mohla 
být ještě vyšší. Na akci byl velmi dobrý 
ohlas, proto bychom ji rádi uspořádali  
i v příštím roce. 

Bc. Vladimír Jiřička

Eko módní přehlídka
Dne 22. dubna se v DDM Jednička před-
stavilo 11 šikovných děvčat, která na pódiu 
předvedla své eko šaty z papíru a plastu, 
vyrobených při příležitosti oslav Dne Země. 
Modely pojala děvčata nejrůznějšími způ-
soby a bylo opravdu na co koukat. Každé 
dílo bylo originální a odráželo kreativitu  
i fantazii své tvůrkyně. Každý návštěvník 
se stal také členem hodnotící poroty, která 
rozhodně neměla jednoduchou úlohu. Roz-
hodování bylo obtížné, protože všechny 
šaty byly opravdu zdařilé, ale nakonec 
porota přeci jen vybrala a vítězkou se tak 
stala Tereza Kindlová, která získala poukaz 
na ušití šatů od profesionální švadleny. 

Bc. Lucie Pospíšilová

Čarodějnické opékání buřtů
V předvečer pálení čarodějnic jste se v Jed-
ničce mohli naladit na tradiční atmosféru. 
Pro malé čarodějnice a čaroděje tu byla 
připravena letecká dráha s překážkami  
a značkami, kde bylo možné získat i řidič-
ský průkaz na koště. Každý se mohl naučit 
nějaké triky našeho kouzelníka, přeskákat 
pavučinu nebo hádat jména pohádkových 
čarodějnic. A na závěr celé akce jsme spo-
lečně poseděli u ohýnku, opekli buřtíky  
a za zvuku kytar zazpívali známé písně. 

Bc. Lucie Pospíšilová

Úspěch žáků na soutěži Město plné otázek
V pondělí 13. dubna 2015 se zúčastnila ryze 
dívčí družstva z 6. třídy ZŠ 5. května soutěže 
Město plné otázek, pořádané DDM Jednička. 
Soutěž se konala při příležitosti Mezinárodního 
dne památek a historických sídel. Děvčata se 
pilně připravovala, týden před konáním soutěže 
si procházela náměstí a přilehlé ulice našeho 
města a navštívila informační centrum, kde se 
vybavila různými naučnými materiály. 
Družstva ve složení Tereza Janská a Nela Kři-
vánková, Denisa Dufková a Eliška Hrubá, Kris-
týna Jahnátková a Nina Hejduková vybíhala 
postupně na trať, první část testu byla zaměřena 

na obecné znalosti týkající se historie a památek 
i na konkrétní otázky o našem městě, pokračo-
vala část pátrací, součástí závěrečného úkolu 
byly pojmy. 
Naše žákyně v kategorii 6. tříd obsadily:  
1. místo – Tereza Janská a Nela Křivánková,  
2. místo – Denisa Dufková a Eliška Hrubá. Cel-
kové vítězství v soutěži bez ohledu na kategorie 
získala dvojice Tereza Janská a Nela Křivánková.
Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme 
mnoho úspěchů v dalších soutěžních kláních.

Mgr. Markéta Haasová
vyučující ZŠ 5. května

Magickou noc 30. dubna letos opět vítaly žákyně 
a žáci 1. až 4. tříd ZŠ 5. května s předstihem. Již 
od brzkého pátečního odpoledne 24. dubna se 
na školní zahradě slétávaly čarodějnice a čer-
nokněžníci z různých koutů našeho města.
Program setkání byl opravdu bohatý. Nej-
prve si všichni s velkým zaujetím pro-
hlédli módní výstřelky pro nadcházející 
jarní čarodějnickou sezonu, zasoutěžili 
si, překonávali různé překážky, aby byli 
lépe připraveni na úskalí životních kouzel,  
a dokonce se i věštilo a vytáčela přání z kola 
štěstí. Na závěr setkání si každý opekl špekáček.
Společně strávený čas si s námi užívaly i děti  
z MŠ Drtinova, pro které to nebyla zdaleka první 

návštěva naší školy. V úterý 14. dubna přišli 
budoucí školáci MŠ Dvořákova se svojí paní uči-
telkou do keramické dílny, kde vyráběli dárečky 
pro maminky. Druhou květnovou neděli je 
pak mohli překvapit milou drobností. Na vše 
dohlížela naše paní vychovatelka Vojtová, jež 
má mnohaleté zkušenosti. 
Věříme, že obě události přinesly dětem mnoho 
příjemných zážitků a zábavy. Budeme se těšit na 
další setkání současných žáků i předškoláčků, 
které opět rádi uvidíme.
Touto cestou také děkujeme paním vychovatel-
kám za uspořádání velmi vydařených akcí.

Mgr. Markéta Haasová 
vyučující ZŠ 5. května

Poslední dubnovou sobotu po osmé hodině 
ranní jsme nabrali směr hlavní město. Sluníčko 
svítilo, v zájezdovém autobusu se sešla super 
parta od čtvrté do deváté třídy a všichni se měli 
na co těšit.
Vystoupili jsme pod lanovou dráhou a nechali 
se vyvézt na krásně rozkvetlý Petřín. Naše cesta 
vedla k zrcadlovému bludišti, které mnohým 
z nás vykouzlilo úsměv na rtech. Po lehké sva-
čině se celá skupina vydala ke Karlovu mostu. 
Počasí ten den přálo, a o turisty tedy v Praze 
nebyla nouze. Až na Staroměstském náměstí 
jsme si oddechli, když paní učitelky dopočítaly 
účastníky z řad malých i velkých. Přes klidnější 
Václavské náměstí dorazila celá skupina k auto-
busu, jenž nás dovezl ke kongresovému centru 
na toužebně očekávaný muzikál Mamma Mia.
Po tříhodinovém vystoupení bylo slyšet hlasité 
nadšení dětských diváků. Na otázky: „Kdy si to 
opět zopakujeme?“, jsme po chvíli nestačily 

odpovídat.
A to je ta pravá odměna pro nás, které jsme výlet 
zorganizovaly. Děti, byly jste super, a proto jsme 
vás rády odměnily při zpáteční cestě mňamkou 
v McDonald´s. Zároveň vám můžeme již nyní 
říci, že první říjnovou sobotu pojedeme na disco 
muzikál Horečka sobotní noci. Těšíme se na vás.

Mgr. Stanislava Culková, Mgr. Jarmila Čechová,
Mgr. Petra Chmelíková

vyučující ZŠ 5. května

Muzikál Mamma Mia očima dětí ZŠ 5. května

Za rok zase poletíme



5/2015 NoViNy KráLoVéDVorsKé raDnice

15www.dvurkralove.cz

Výstava železničních modelů

Ve dnech 1. až 3. května uspořádal náš 
Kroužek železničních modelářů při DDM 
Jednička v prostorách své klubovny  
v bývalé ZŠ Komenského výstavu železnič-
ních modelů a provozních kolejišť. Naši čle-
nové spolu se spřátelenými královédvor-
skými modeláři a kolegy z KŽM Česká 
Skalice představili výsledky své práce široké 
veřejnosti. Nové, rozsáhlejší prostory, které 
má náš kroužek v letošním školním roce  
k dispozici, nám umožňují razantní roz-
voj a realizaci velkorysých plánů. Kromě 
ukázek výsledků a radosti z „ježdění“, je 
naší snahou zvýšení celkového povědomí  
o technické zájmové činnosti DDM. Právě 
železniční modelářství patří k nejkom-
plexnějším modelářským oborům vůbec. 
Například při stavbě kolejiště propojujeme 
práci truhlářsko-stavebnicko-elektrotech-
nickou s nezbytnou znalostí krajiny a pří-
rodopisu a nakonec při „ježdění“ dojde na 
organizaci dopravy a provozní předpisy.
Více než 500 malých i velkých návštěvníků 
tedy mělo možnost sledovat nejenom pro-
voz na dokončených kolejištích, ale také na 
rozestavěném nahlédnout do „podzemí“  
a vidět postup stavby. Doufáme, že v příš-
tím školním roce se naše řady opět rozšíří 
o další malé i velké členy, abychom za rok 
mohli opět publiku ukázat, že železniční 
modelářství není jenom „hraní si s vláčky“.

MUDr. Jan Prouza
vedoucí KŽM při DDM Jednička

Jarní diskotéku si stovky 
tanečníků opravdu užily

S nástupem pěkného počasí uspořádala 
Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením, pobočný spolek Dvůr Králové 
n. L., 14. dubna jarní diskotéku, na kterou 
přijalo pozvání 18 zařízení ze Dvora i blíz-
kého okolí, s celkem 207 tanečníky. K tanci 
i poslechu nám pouštěl hity DJ Karadžos, 
který výborně zhodnotil oblíbenost písní 
a zároveň hrál i na přání, za což byli naši 
tanečníci velice vděční. Patří mu veliký 
dík nejen za tuto akci, ale také za všechny 
předchozí, na nichž se s námi podílel.
Jako překvapení pro všechny účastníky 
bylo taneční vystoupení dvorské taneční 
skupiny Attitude, která si pro nás připravila 
velice zajímavou choreografii na mix písní 
a za to byla ohodnocena bouřlivým potles-
kem. Všem moc děkujeme a těšíme se na 
další spolupráci.

Bc. Petra Punnerová
SPMP ČR, pobočný spolek Dvůr Králové n. L.

Evangelická církev ve Dvoře Králové nad Labem

Od konce druhé světové války uplynulo 70 let

Od samého počátku existence církve k jejímu 
životu také patří odpovědnost za okolní spo-
lečnost. Fungujeme s vědomím, že tu nejsme 
jen sami pro sebe. To se projevuje především  
v sociálním a charitativním působení církví, 
které se mohlo naplno obnovit po roce 1989.
Od členů evangelického sboru ve Dvoře Králové 
nad Labem tak vzešla na začátku devadesátých 
let myšlenka na založení střediska diakonie  
v našem městě se zaměřením na péči o seniory. 
Tuto ideu se podařilo díky nasazení několika lidí 
uvést do života a již skoro 24 let toto zařízení 
poskytuje a neustále rozšiřuje své služby obyva-
telům města i okolí.
Ačkoliv se od pionýrských dob počátků diakonie 
osamostatnila v tom, že má své vlastní budovy, 
získává si sama peníze na provoz a investice, stále 
nám záleží na tom, abychom vzájemné pouto 
mezi církví a její diakonií nezpřetrhali. Snažíme 
se tedy nadále její činnost podporovat. Jednou 
z forem podpory je dobrovolnictví, kdy členové 
evangelického sboru věnují svůj čas návštěvám 
obyvatel nebo přípravě programů pro ně. Další 
formou jsou prezentace diakonie na některých 
akcích v kostele, kam zavítá širší veřejnost, např. 
při koncertech nebo při Noci kostelů. A v nepo-
slední řadě jde i o přímou finanční podporu, byť 
se může zdát jako mizivá v celkovém rozpočtu. 

Pravidelně věnujeme středisku diakonie výtěžek 
z adventního koncertu, již po několik let děti 
před Vánocemi vyráběly přáníčka nebo pekly  
a zdobily perníčky a výtěžek z jejich prodeje 
také putoval do diakonie. O osoboních darech 
jednotlivců, členů sboru, nemluvě. Zkrátka  
o diakonii tady u nás ve Dvoře nám stále jde.
Ale tím se nechceme v oblasti zájmu za věci 
veřejné vyčerpat. V posledních třech letech pro-
mítáme na faře dokumentární filmy distribuo-
vané v rámci projektu „Promítej i Ty!“ společnosti 
Člověk v tísni. Jedná se o filmy mapující povětši-
nou bolestivá témata naší doby, lidskou lhostej-
nost, neochotu věci řešit a měnit k lepšímu. Od 
podzimu 2012 jsme takto promítli čtrnáct filmů. 
Po některých projekcích jsme mohli besedovat 
s hosty, kteří měli k tématu filmu co říct. A další 
promítání budou v podzimních měsících opět 
následovat.
Náš sbor se také zapojil do podpory spraved-
livého obchodování – fairtrade. Vnímáme to 
nikoli jako módní vlnu, ale jako součást jiného 
pohledu na svět, kdy hodnoty jako spravedl-
nost a ohleduplnost k druhému mají svou cenu. 
Zájemce o principy fairtradu a o případných 
možnostech zakoupení fairtradového zboží 
budeme rádi informovat.

Mgr. Aleš Mostecký, farář

Čarodějnice rejdily po Braunově Betlémě

Jako součást připomínky 70. výročí konce 2. svě-
tové války se v neděli 10. května před Hankovým 
domem uskutečnila ukázka historické techniky 
a uniforem z 2. světové války klubu vojenské 
historie Feldgendarmerie a Vojensko-historic-
kého muzejního spolku Trutnov. Návštěvníci si 
mohli prohlédnout bojovou techniku a zbraně, 
zejména německé motocykly se sidecary, 
vojenskou sanitu nebo americký jeep. Ukázky 

techniky doplnil poutavý výklad „německých“ 
i „ruských“ velitelů nejen o zbraních, technice 
a polních uniformách, ale i o ne příliš známých 
historických faktech. Zejména mladší návštěv-
níci ocenili možnost si historické zbraně „osahat“ 
a případně se s členy historických vojenských 
spolků i vyfotit.
Od 18 hodin následoval slavnostní koncert 
Podkrkonošského symfonického orchestru pod 
vedením italského dirigenta Graziana Sanvita. 
Na úvod koncertu návštěvníky uvítala místosta-
rostka Dvora Králové nad Labem Mgr. Alexandra 
Jiřičková, která pohovořila o historii osvobozo-
vání města v roce 1945 a připomněla památku 
všech obětí, které položily svůj život během 
oněch historických dnů. Následovalo pásmo 
skladeb Petra Iljiče Čajkovského a večer zakon-
čila monumentální Dvořákova „Novosvětská“ 
symfonie.

Bc. Jan Skalický, MSc.

Petra Hrdinová, majitelka půjčovny kostýmů ve Dvoře Králové nad Labem, spolu s Leošem Pryšingerem a Kristiánem Rich-
terou, členy občanského sdružení Braunův Betlém, připravili poslední dubnový večer Rej čarodějnic, který se uskutečnil  
v barokním Betlémě Matyáše Bernarda Brauna u Kuksu. Návštěvníci akce mohli potkat Šporkovy poustevníky, mistra 
Brauna (na snímku vpravo), samotného hraběte Šporka v kočáře a jeho dceru Eleonoru se služebným, dále jezuity, jeptišky, 
kořenářky nebo čarodějnice s čerty a řadu dalších postav. V jednotlivých rolích se v režii Jaroslavy Holasové objevili dobro-
volníci, žáci i studenti literárně-dramatického oboru ZUŠ F. A. Šporka z Jaroměře. Scénář k akci napsal Stanislav Bohadlo, 
který jako muzikant s Lukášem Pelcem i účinkoval. Sabat čarodějnic hudebně doprovodil soubor Solideo. Foto: J. Pechlátová
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Stomatologická pohotovost 
červen 2015
6. a 7. 6., 13. a 14. 6., 20. a 21. 6.: Prouzovi, 
s. r. o., Šafaříkova 1105, Dvůr Králové n. L., 
tel.: 499 321 028.
27. a 28. 6.: MUDr. Jana Zimková, zubní 
ordinace č. p. 31, Bílá Třemešná, tel.:  
499 396 444.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Chystá se setkání zástupců 
místních akčních skupin
Rádi bychom 
vás pozvali 
na celostátní 
konferenci Lea-
derFEST, která 
je tradičním 
setkáním zástupců Místních akčních skupin 
a dalších zástupců venkova. Toto setkání 
slouží k výměně zkušeností i představení 
příkladů dobré praxe ve venkovském 
prostoru. LeaderFEST roku 2015 se svým 
tématem vrací k podstatě metody Leader 
a jejím heslem bude „Zpátky ke kořenům“. 
Konference se bude konat 18. a 19. června  
v Náchodě.

Lenka Křížová, DiS.
projektová manažerka MAS Královédvorsko

Zoo zve na křest gepardích 
paterčat a na Večerní safari 

Poprvé se během historie chovu gepardů  
v královédvorské zoo podařilo odcho-
vat všech pět mláďat, která se gepardí 
samici Darili narodila 23. října 2014. 
Gepardí rodina se nyní přestěhovala 
ze zázemí chovného centra do klasické 
části zahrady a hned se stala doslova 
hitem. Řádění šestičlenné smečky fasci-
nuje nejenom návštěvníky, ale i zvířata  
v okolních výbězích, například slony. Křest 
koťat se uskuteční v sobotu 13. června. 
Kromě toho se od 5. června mohou návštěv-
níci zahrady těšit na zahájení Večerního 
safari, které bude během června v pátek 
a v sobotu. V sobotu 13. června se usku-
teční v amfiteátru Safari Cheer Cup 2015, 
soutěž mažorektek s mezinárodní účastí,  
a od 26. června do 5. července se bude 
konat tradiční výstava kaktusů v zoo.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková, tz
Foto: J. Myslivečková, ZOO Dvůr Králové

V současné době je v Psím útulku Dvůr Krá-
lové nad Labem umístěno více než 25 psů. Na 
těchto stránkách jich představujeme jen něko-
lik. Další můžete poznat na internetové adrese  
www.utulek-dknl.estranky.cz nebo se můžete 
přijít podívat osobně přímo do útulku v oteví-
rací době: pondělí – pátek od 8.00 do 12.00 a od  
14 do 17 hodin.

Pepa – labradorský retrívr, kliďas a dobrák, 
který má jen jedinou vadu – potřebuje se odna-
učit tahat na vodítku.

Nick – mladý a přátelský německý ovčák, který 
je aktivním společníkem na procházkách.

Jonatán – středně velký, dlouhosrstý kříženec, 
který čeká na svůj nový domov již opravdu 
dlouho.

Jack – kříženec, zpočátku méně důvěřivý, avšak 
ke svým lidem milý a hravý.

Daniela Hoblová
Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Psi umístění v královédvorském útulku

Pravidla zveřejňování příspěvků v NKR
Rada města schválila v roce 2015 na své  
2. schůzi Koncepci Novin královédvorské radnice 
(dále jen NKR), jejíž součástí jsou pravidla příjmu  
a zveřejňování příspěvků. V NKR se zveřejňují 
příspěvky radnice, místních neziskových organi-
zací, občanských spolků, osadních výborů i jed-
notlivých občanů města. Zveřejňovány jsou také 
názory politických stran na dění ve městě, a to 
názory stran koaličních i opozičních.
Uzávěrka je vždy 15. dne v měsíci nebo nej-
bližší další pracovní den po tomto datu. Pří-
spěvky lze doručit na email: noviny@mudk.cz 
nebo osobně do redakce NKR (MěÚ Dvůr Krá-
lové nad Labem, nám. TGM 38), na podatelnu 
nebo zaslat poštou na výše uvedenou adresu 
redakce. Fotografie jsou přijímány v elektro-
nické i papírové podobě. Příspěvky uveřejněné 
ve zpravodaji nejsou honorovány. 
Doporučená délka a forma příspěvku:
• Oficiální materiály (např. vyhlášky, usnesení 

rady města, atd.), které je nutné publikovat 
doslovně, nejsou omezené počtem znaků.

• Zprávy ze spolků, příspěvkových organizací, 

od občanů a politických stran a hnutí – max. 
2500 znaků. Materiály nad 2500 znaků musí 
obsahovat písemné zdůvodnění autora, proč 
považuje za potřebné překročení standard-
ního rozsahu. Redakční rada rozhodne o jeho 
přijetí, nebo zkrácení či nezveřejnění.

• Pozvánky na akce v textové podobě – max. 400 
znaků (platí i pro popis akcí v kalendáři akcí).

• Popis fotografie – max. 300 znaků plus jméno 
autora fotografie.

Textové příspěvky by měly být věcné, nesmí být 
útočné nebo vulgární. Nebudou zveřejňovány 
příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy 
nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orien-
tace, věku, zdravotního postižení, náboženství či 
víry.  Nebudou otištěny anonymy. Na zveřejnění 
zaslaného příspěvku nevzniká nárok. Redakce si 
vyhrazuje právo zkrátit a upravit příspěvky při 
zachování obsahu sdělení, odložit nebo pozasta-
vit otištění článku s ohledem na jeho aktuálnost, 
obsah a kapacitu zpravodaje. Kompletní pravid-
la najdete na stránkách www.dvurkralove.cz.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková


