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Šachový stolek, který má podobu jedné z figurek – koně, stojí od úterý 23. června na náměstí T. G. Masaryka. Ihned po 
odhalení si první zájemci před zraky veřejnosti zahráli šachovou partii.  Foto: J. Skalický

Další číslo NKR vyjde až v září
Vážení čtenáři, právě se k  vám dostalo  
6. a  zároveň 7. číslo Novin královédvor-
ské radnice, které můžeme označit jako 
prázdninové. I proto příloha KdeCO nabízí 
kulturní program na červenec i srpen. Další 
číslo NKR ve  svých schránkách najdete až 
po prázdninách, na začátku září.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

Město má nový turistický portál
Návštěvníci Dvora Králové nad Labem ocení 
nový turistický portál, který bude spuštěn  
v červenci. Na adrese www.dvurkralove.cz 
najdou tipy na výlety, kalendář akcí, infor-
mace o kulturním a společenském vyžití 
nebo možnosti ubytování a stravování.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

Vyplňte dotazník a pomůžete 
s novou strategií města
Do  Novin královédvorské radnice je vložen 
dotazník k  Programu rozvoje města Dvůr 
Králové nad Labem. Jak se dočtete uvnitř čís-
la, město začalo zpracovávat nový program 
rozvoje, ve  kterém si chce vyjasnit priority 
a  definovat rozvojové činnosti na  nejbližší 
roky. Poskytne cenné informace pro lep-
ší využití vlastních finančních prostředků 
a  zároveň se stane i  důležitým podkladem 
pro získání dotací na  vybrané rozvojové 
záměry. Za velice důležité považujeme zjistit 
vaše názory na  to, jak by naše město mělo 
v  budoucnu vypadat. Obracíme se na  vás 
se žádostí o vyjádření vašeho názoru, jakým 
směrem by se měl zaměřit rozvoj našeho 
města do  roku 2022. Dotazník občané na-
jdou také na stránkách www.dvurkralove.cz. 
V papírové podobě ho můžete odevzdávat 
do 31. července do zapečetěné schránky na 
recepci MěÚ. Výsledky dotazníkového šetře-
ní poslouží výhradně jako podklad pro zpra-
cování dokumentu Programu rozvoje města  
a  budete o  nich průběžně informováni 
na internetu, na vývěsce i na veřejných pro-
jednáních. Děkujeme za váš čas a projevený 
zájem!
  

Ing. Jan Jarolím, starosta
                     Mgr. Alexandra Jiřičková, místostarostka 

Vendula Svobodová převzala šek pro Kapku naděje

facebook.com/ 
mestodknl

130.982 korun. Přesně tolik se vybralo 
během 1. ročníku charitativního 
pochodu Sportem pro charitu/Srdce 
dětem, který uspořádal 20. června 
Michal Karadzos ze Dvora Králové 
nad Labem. Finanční částka poputuje 
na podporu onkologicky nemocných 
dětí. Z vysokého vybraného obnosu se 
radoval také starosta města Ing. Jan 
Jarolím, pod jehož záštitou se akce 
konala. Šek převzala Vendula Svobo-
dová, prezidentka Nadačního fondu 
Kapka naděje, která jej daruje Klinice 
dětské onkologie a hematologie ve 
Fakultní nemocnici Motol. Děkujeme 
všem a těšíme se na druhý ročník. 
Foto: M. Kameníková, archiv M. Karadzos

Šachový stolek a on-line stezka už lákají

Obyvatelé Dvora Králové nad Labem a  návštěv-
níci se těší z nových atrakcí realizovaných v rámci 
projektu Města vzdělávání: naučné on-line stezky 
a šachového stolku na náměstí T. G. Masaryka. 

První on-line stezka nese název Se Zábo-
jem po  stopách rukopisu, měří 2,4 kilometru 
a na deseti zastaveních provede místy, která jsou 
ve  městě turisty opomíjena, a  seznámí s  jejich 
historií. Jedná se o  krátký procházkový okruh 
centrem. Druhá on-line stezka Safari ve městě je 
určena pro rodiny s dětmi, které se chtějí kromě 
zoo vypravit i do krásného centra a prohlédnout 
si nejen náměstí. Trasa je plně sjízdná kočárky, 
měří 2,3 kilometru a má 11 zastavení. Autory ste-
zek jsou studenti SŠIS a gymnázia Matěj Pavelka, 
Michal Hruška, Jakub Dušek, Jan Mostecký, 
Tomáš Hlavatý, Michaela Švábová, Bára Bezrová, 
Karolína Feixová, Lucie Otwosová, Patrik Pátek, 
Lukáš Pícha, Ondřej Rausa, Pavlína Vágnerová 
a Kristýna Voňková. Projekt vznikl pod hlavičkou 

neziskové organizace EDUin a pod vedením lek-
torů firmy Gameleon.
Milovníci šachu mohou zase využít šachový 
stolek, který nově stojí na  náměstí T. G. Masa-
ryka. Na základě návrhů žáků výtvarného oboru 
z  královédvorské ZUŠ ho vytvořil sochař Petr 
Vaněk. Kdo nemá vlastní figurky, nemusí smut-
nit, k zapůjčení totiž budou v místním informač-
ním centru. Na realizaci stolku finančně přispěli 
místní podnikatelé: Robex DK, s. r. o., Stavební 
společnost Žižka, spol. s  r. o., FV Plast, a. s., 
Rodos J + V Teodoridis, s. r. o., Altec, a. s., a dotaci 
poskytla také J & T Banka. 
Představení všech projektů se uskutečnilo 
v  úterý 23. června na  náměstí T. G. Masaryka 
a  obyvatelé si mohli při té příležitosti prohléd-
nout další žákovské práce s  návrhy šachového 
stolku. V podvečer následoval první koncert 
Královédvorského hudebního léta, další se usku-
teční na náměstí Václava Hanky.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
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Úsekové měření rychlosti 
pokračuje pouze v obcích
V posledních týdnech se na sociálních 
sítích rozšířila zpráva o propojení úseko-
vého měření rychlosti mezi obcemi Choust-
níkovo Hradiště a Kocbeře do jednoho 
celku. Město chce uvést tuto zprávu na 
pravou míru. „Měřené úseky byly součástí 
veřejné zakázky a nikdo zatím její předmět 
nezměnil. Dále se tak pokračuje v úseko-
vém měření rychlosti pouze na vyznače-
ných místech v příslušných obcích,“ uvedl  
Bc. Jan Sedláček, vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství na MěÚ Dvůr Krá-
lové nad Labem.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

Královédvorskem provedou 
nové propagační materiály
Město si pro turisty před začátkem letošní 
sezony připravilo několik novinek. 
Leták Královédvorsko cílí na  návštěvníky 
Dvora Králové nad Labem a  přináší výběr 
ubytovacích prostor s  kapacitou nad  
35 osob. Nechybí výčet volnočasových 
aktivit a  turisticky zajímavých míst v  čele 
se zoo, Hospitalem Kuks, Braunovým Betlé-
mem či Hájemstvím. Leták láká i k návštěvě 
městského muzea, Tyršova koupaliště nebo 
Kostela sv. Jana Křtitele. Na materiálu, který 
vyšel v  nákladu 50 tisíc kusů, se finančně 
podíleli také sami podnikatelé. Turisté si ho 
mohou vyzvednout v městském informač-
ním centru, v zoo nebo na Kuksu.
Mapa Tipy na  cyklovýlety představuje 
devět cyklotras rozdělených do  tří skupin 
podle obtížnosti. Na své si přijdou jak rodiny 
s dětmi, tak rekreační cyklisté a sportovci. 
Trasy v délce od 13 do 58 kilometrů turisty 
zavedou například do Kuksu, na přehradu 
Les Království, Zvičinu, do  Babiččina údolí 
nebo na hrad Pecka. Na tisk tohoto materi-
álu byla poskytnuta dotace z rozpočtu Krá-
lovéhradeckého kraje, k dostání je zdarma 
v městském informačním centru. 
Na  návštěvníky města čeká i geolokační 
hra založená na  mobilní aplikaci Geofun 
pro chytré telefony. Turisté za  „dopro-
vodu Hančí“ projdou centrum a zábavnou 
a  soutěžní formou se seznámí se zajíma-
vostmi Dvora Králové nad Labem. Více na   
http://pohadkove.krkonose.eu/geofun/. 

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

Titul osobnost města 2014 
získá jedenáct občanů
Zastupitelé na  svém červnovém zasedání 
rozhodli o  laureátech ocenění Osobnost 
města Dvůr Králové n. L. za rok 2014. Cenu 
na  slavnostním předávání, které se usku-
teční 29. října v Hankově domě, převezmou: 
Dan Šípek (organizace kulturního podniku), 
Ing.  Jiří Hlavatý (přínos pro ekonomický 
rozvoj města a regionu), v oblasti sportovní 
výkon Apolena Výborná a Nikol Zdráhalová 
(mládež do  18 let), Jaromír Malý (dospělí), 
Ing.  Zdeněk Havel (trenér, cvičitel). Cenu 
města za veřejně prospěšné činnosti obdrží 
Vlastimil Wágner, za  celoživotní práci 
v oblasti hudby MVDr. Petr Růžička, za celo-
životní činnost v  HZS Bc.  Jaromír Brdička 
a  za  dlouhodobou sportovní reprezentaci 
města Jaroslav Tomanec a Josef Wolf.

 Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

Město zvítězilo v XI. ročníku soutěže O křišťálovou 
popelnici za  rok 2014, v  níž se hodnotí zajištění 
a efektivita systému sběru a třídění komunálního 
odpadu včetně ekologické výchovy a osvěty. 

Cenu a  šek na  150 tisíc korun na  slavnostním 
vyhlášení v  Hradci Králové převzali ve  středu 
10. června místostarosta Ing.  Dušan Sedlá-
ček, do  jehož gesce spadá životní prostředí, 
a  Ing.  Eva Šírková, vedoucí odboru životního 
prostředí na MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 
„Vítězství bylo příjemným překvapením. Je to 
potvrzení toho, že odvádíme dobrou práci. 
Získané finanční prostředky použijeme na eko-
logickou výchovu dětí a  mládeže a  na  nákup 
zařízení potřebného ke třídění odpadu,“ podotkl 
místostarosta Ing. Dušan Sedláček.
Soutěž vyhlašuje společnost EKO-KOM, a. s., 
která zajišťuje celorepublikový systém třídění, 
recyklace a  využití obalového odpadu. Hod-
nocení se provádí především na  základě údajů 
poskytovaných obcemi v  rámci pravidelného 
výkaznictví a do soutěže jsou automaticky zařa-
zeny všechny obce, které jsou do  tohoto sys-
tému zapojeny. Na druhém místě skončil v sou-
těži Turnov a třetí byly jihomoravské Čejkovice. 

„Tříděním odpadů se zabýváme dlouhodobě, 
a to již od roku 1998. Snažíme se neustále zlep-
šovat, věnujeme se ekologické výchově od dětí 
až po dospělé a učíme je, jak správně s odpady 
nakládat. Nejdůležitější je prevence,“ uvedla 
Ing. Eva Šírková. 
Obyvatelé města například do  svých domác-
ností pravidelně dostávají odpadový kalendář, 
který je zaměřen na třídění odpadů, a ke třídění 
jsou motivováni i  ekonomicky. „Výše poplatku 
za  komunální odpad se odvíjí od  množství 
skutečně vyprodukovaného odpadu a  lidé si 
mohou vybrat, zda chtějí týdenní, čtrnáctidenní 
nebo měsíční svoz,“ vysvětlila Ing.  Eva Šírková 
a dodala: „Snažíme se průběžně systém budovat 
a stále zlepšovat. Zmenšujeme například donáš-
kové vzdálenosti, aby kontejnery na  tříděný 
odpad byly pro obyvatele dostupnější.“ 

Poděkování patří občanům
„Vám všem, kteří jste k tomuto krásnému umís-
tění pomohli tím, že odpady třídíte, bych chtěla 
touto cestou moc poděkovat. Věřím, že budete 
třídění odpadu nakloněni i  v  dalších letech,“ 
vzkázala občanům Ing. Eva Šírková.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

Křišťálovou popelnici převzali v Hradci Králové místostarosta Ing. Dušan Sedláček (druhý zprava), který má v gesci životní 
prostředí, a Ing. Eva Šírková (uprostřed), vedoucí odboru životního prostředí na městském úřadu.   Foto: EKO-KOM, a. s

Zastupitelé Dvora Králové nad Labem na  svém 
zasedání ve  čtvrtek 11. června neschválili návrh 
na  vydání obecně závazné vyhlášky, která by 
o nedělích a o státních svátcích omezovala použí-
vání hlučných zařízení, jako jsou travní sekačky, 
křovinořezy, cirkulárky, brusky či motorové pily. 

Návrh podal v  lednu tohoto roku Jaroslav Heř-
man ze Dvora Králové nad Labem, jehož svými 
podpisy podpořilo více než 130 obyvatel města. 
Návrh projednala rada města, která zastupi-
telstvu doporučila vyhlášku neschválit. „Kvůli 
projednání návrhu se také sešli zastupitelé na 
pracovní schůzce, kde jsme se jednoznačně 
shodli na tom, že než vydávat vyhlášku, tak zku-
síme oslovit občany, aby se ve zmíněných dnech 
zdrželi hlučné činnosti,“ uvedl starosta města 
Ing. Jan Jarolím. 
I proto vyšla na titulní straně Novin královédvor-
ské radnice č. 4/2015 výzva, v níž starosta žádal 

občany města o  respektování neděle jako dne 
pracovního klidu. „Za  dobu existence e-mai-
lové schránky, kam mohli občané psát, že se 
klid v neděli nedodržuje, přišly pouze dva kon-
krétní podněty, což je zanedbatelné množství. 
I  z  tohoto důvodu rada města navrhla zastupi-
telům vyhlášku opět nepřijmout,“ zdůvodnil roz-
hodnutí starosta Ing. Jan Jarolím a dodal: „Jsem 
spíše pro výchovu občanů, než pro restrikce. 
Výzva v  novinách byla tedy i  jakousi zkouškou 
toho, jak to ve  městě funguje, a  myslím si, že 
občané obstáli na  výbornou. Důležité jsou pro 
mě i názory lidí, které potkávám, a oni říkají, že 
chtěli v neděli sekat, ale vzpomněli si na výzvu 
a pracovní klid respektovali.“  
Návrh na  vydání protihlukové vyhlášky se pro-
jednával již v roce 2011. Tehdy rada města nedo-
poručila vyhlášku přijmout a následně ji nepři-
jali ani zastupitelé. 

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

„Protihluková“ vyhláška nebude, 
rozhodli královédvorští zastupitelé

Dvůr Králové nad Labem získal křišťálovou 
popelnici, je nejlepší v republice
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MěVaK zaplatil pokutu za nesprávné 
stanovení ceny vodného a stočného

Starostové diskutovali 
o legislativních novinkách 
v chodu obecních úřadů

Náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce 
veřejné správy Mgr.  Jana Vildumetzová 
zavítala v pondělí 25. května do Dvora Krá-
lové nad Labem. Stalo se tak během pra-
covní návštěvy Královéhradeckého kraje.  
V  aule SŠIS se sešla s  více než třicítkou 
starostů a  zástupců měst a  obcí, aby jim 
představila legislativní novinky v  oblasti 
její gesce, které zasáhnou do  chodu 
úřadů od  1. ledna 2016. Dále odpověděla 
na  dotazy přítomných a  našla si také čas 
na  krátký rozhovor s  královédvorským 
starostou Ing. Janem Jarolímem na místní 
radnici. „Během setkání jsem měla mož-
nost seznámit se s chodem radnice a pro-
brat mnoho pro mne přínosných témat 
z oblasti veřejné správy. Všechny podněty 
dále využiji pro vylepšení spolupráce 
v oblasti veřejné správy s úřadem Minister-
stva vnitra. Velmi také děkuji za pohostin-
nost a  výbornou organizaci při setkání se 
starosty z  celého kraje,“ napsala v  dopise 
krátce po  akci Mgr.  Jana Vildumetzová. 
Setkání organizačně zajistila SŠIS Dvůr Krá-
lové nad Labem. „Řediteli školy Mgr. Petru 
Vojtěchovi a Kamile Všetečkové patří velké 
poděkování za  bezproblémový průběh 
akce,“ dodal starosta Ing. Jan Jarolím. 

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
Foto: Ing. Štěpánka Bergerová, MV ČR

Náměstí T. G. Masaryka zaplní 
smečka téměř osmi desítek lvů

O tom, že se Dvůr Králové nad Labem stane 
městem lvů, není pochyb. Od 7. do 12. čer-
vence zaplní náměstí T. G. Masaryka smečka 
téměř 80 lvů, které zde nainstalují pracov-
níci ZOO Dvůr Králové jako upoutávku 
na novinku letošní sezony – Lví safari. To nej-
spíše otevře své brány v polovině července. 
„Nechali jsme připravit překližkové desky, 
s  nichž lze lvy složit. Děti ze základních 
uměleckých škol z celé republiky včetně 
královédvorské ZUŠ a také z části Polska je 
podle své fantazie vybarvily. Sami jsme zvě-
daví na výsledek a těšíme se,“ říká Jan Stejs-
kal, vedoucí komunikace a  mezinárodních 
projektů zoo. Poté, co výstava na  náměstí 
skončí, se lvi přesunou do zahrady.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
Foto: Bc. Jan Skalický, MSc.

Město pracuje na nové strategii rozvoje
Vedení města pracuje na  novém zásadním doku-
mentu rozvoje Dvora Králové nad Labem v  letech 
2016–2022. 

Program rozvoje města (dále PRM) bude mít 
analytickou, strategickou a  implementační část, 
na  jejichž základě se vyprofilují projekty, které 
by měly pomoci rozvoji celé lokality. „Město díky 
PRM vytyčí konkrétní cíle, kterých chce dosáh-
nout, a  ukáže, kam bude směřovat jeho rozvoj. 
Bez tohoto dokumentu nelze dosáhnout napří-
klad na  evropské peníze,“ vysvětluje místosta-
rostka Alexandra Jiřičková, která je vedoucím 
realizačního týmu nového PRM.
V současné době má město zpracovanou strate-
gii do  roku 2016. „Ze zásobníku projektů, které 
z  ní vzešly, se realizovaly například rekonstrukce 
náměstí T. G. Masaryka nebo rekonstrukce muzea,“ 
podotýká místostarostka Alexandra Jiřičková. 
Analytická část dokumentu bude obsahovat data 
týkající se současného stavu města: kolik má 
obyvatel, bytů, informace o dopravě, školství atd. 
Na základě získaných poznatků bude provedena 
analýza, která posoudí možnosti a potenciál roz-
voje území. Strategická část bude definovat pri-
oritní oblasti rozvoje a  bude určovat rozvojové 
vize města. Nejdůležitější je část implementační, 
v  rámci které se tvoří akční plán na  1 až 2 roky, 
zásobníky projektů včetně termínů a  navrhuje 
se implementace (proces uskutečňování naplá-
nované myšlenky). „Analytická část strategie 
se začala aktualizovat již v  minulých letech a  je 
aktualizována do konce roku 2013. Bohužel poté 
se práce zastavily, takže město ani nezažádalo 
o  grant na  finanční prostředky pro zpracování 
strategie na klíč,“ říká místostarostka města Ale-
xandra Jiřičková a upozorňuje, že celý dokument 
musí být hotový do  konce letošního roku. Nyní 

se pracuje na  aktu-
alizaci analytické 
části stávající stra-
tegie pod odbor-
ným dohledem 
Ing.  Michala Hát-
leho ze společnosti 
DRAG, s. r. o.
K  analytické části 
se připojí také 
výsledky dotaz-
níku, který najdou 
občané v  tomto 
čísle Novin královédvorské radnice a jehož pro-
střednictvím se budou moci vyjádřit k  situaci 
v  městě. Poté se uskuteční veřejné projednání 
a  na  podzim by mělo analytickou část schvá-
lit zastupitelstvo města. Veřejné projednání 
a  schválení zastupitelstvem bude následovat 
i po zpracování strategické části.
Na tvorbě klíčového dokumentu pracuje něko-
lik týmů. Jeho sestavení a  zpracování dat má 
za  úkol realizační tým v  čele s  místostarostkou 
Mgr.  Alexandrou Jiřičkovou. Na  činnost reali-
začního týmu budou dohlížet pracovní skupiny, 
v nichž bude zastoupeno nejvyšší vedení města, 
pracovníci úřadu či odborná a laická veřejnost.
Přestože nový strategický dokument ještě není 
vypracován, již nyní se dají vytipovat oblasti, 
na  které se bude třeba v  budoucnu zaměřit. 
„Z předchozí strategie jasně vyplývají silná a slabá 
místa. K těm problematickým patří doprava, prů-
myslová zóna nebo problematika cestovního 
ruchu. Předpokládáme, že tato témata budou 
zpracovávána i  v  rámci nového strategického 
dokumentu,“ dodává Alexandra Jiřičková.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
Foto: Bc. Jan Skalický, MSc.

Společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr 
Králové nad Labem, s. r. o., dostala na základě kon-
troly pokutu 15 tisíc korun za chybné sestavování 
kalkulací cen vodného a stočného v kontrolovaném 
období od 1. července 2012 do 31. prosince 2014.

„Jednalo se o standardní kontrolu dodržování 
závazného postupu při kalkulaci ceny vodného 
a stočného, kterou provedl Specializovaný 
finanční úřad Oddělení cenové kontroly v Hradci 
Králové,“ uvedla Ing. Veronika Stárková, vedoucí 
ekonomického úseku MěVaK.
Podle zjištění finančního úřadu společnost 
porušila zákon o cenách tím, že při sestavování 
kalkulací cen vodného a stočného pro roky 2013 
a 2014 rozdělila v nesprávném poměru hodnotu 
nákladů za pronájem infrastrukturního majetku 
mezi vodné a stočné. „Nesprávný poměr nákladů 
za pronájem infrastrukturního majetku mezi 
jednotlivé ceny byl stanoven proto, abychom 
podle požadavků vedení města zachovali pro 
zmíněná období stejné ceny a nedošlo k jejich 
nárůstu,“ vysvětlila Ing. Veronika Stárková.
Patnáctitisícovou pokutu společnost MěVaK 
již uhradila a nyní připravuje nápravná opat-
ření, aby se situace neopakovala. „Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o první kontrolu společ-
nosti, finanční úřad nám udělil nízkou pokutu. 
Pokud bychom ale nesjednali nápravu, při další 

kontrole, která 
se bude určitě 
v budoucnu 
o p a k o v a t , 
b y c h o m 
museli zapla-
tit daleko vyšší částku. I z toho důvodu 
budeme kalkulaci cen vodného  
a stočného pro rok 2016 sestavovat tak, aby 
došlo ke správnému poměru rozdělení nákladů 
za nájemné infrastrukturního majetku. Proto 
dojde k nárůstu ceny za pitnou vodu,“ podotkla 
Ing. Veronika Stárková.
Starosta města Ing. Jan Jarolím k celé věci dodal: 
„Uložená pokuta je na spodní hranici částky, 
kterou mohl MěVaK obdržet. Měla by mít spíše 
výchovný charakter a město přimět k tomu, aby 
stanovilo cenu vodného a stočného na základě 
platné legislativy tak, jak je uvedeno v kontrol-
ním zápise. Aby se tato situace již neopakovala, 
sejdeme se s vedením MěVaK a vytvoříme kalku-
laci ceny vodného a stočného, která by platila od 
1. ledna 2016.“ 
Společnost Městské vodovody a kanalizace 
Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., je společností 
se stoprocentní majetkovou účastí města. Vodo-
hospodářskou infrastrukturu začala provozovat 
9. listopadu 2012.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
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Dotační prostředky pomáhají 
rozvoji města
Vedle velkých a  dobře známých projektů 
podpořených z  fondů Evropské unie (mj. 
rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a při-
lehlých komunikací, rekonstrukce muzea, 
regenerace zeleně, zateplení MŠ a  DPS, 
eGovernment), využívá město Dvůr Králové 
nad Labem i  jiné dotační zdroje na  spo-
lufinancování svých záměrů. Jsou to např. 
programy různých ministerstev, nezisko-
vých organizací nebo nadační fondy. Pro 
rozvoj města jsou i  tyto prostředky velmi 
významné a  dlouhodobě se je daří využí-
vat. Jen v první polovině letošního roku se 
nám podařilo uspět s  několika žádostmi, 
díky nimž jsme získali cca 2,2 miliony Kč. 
Konkrétně se jedná o  Rekonstrukci stře-
chy Hankova domu (Ministerstvo kultury, 
1.125.000 Kč), Veřejné sociální zařízení pro 
obyvatele a  návštěvníky města (Minister-
stvo pro místní rozvoj, 896.610 Kč), Sanace 
pomníků z války 1866 (Ministerstvo kultury, 
103.000 Kč), Zpřístupnění centra města pro 
cyklisty (Škoda Auto, a. s., 70.000 Kč).

 Mgr. Dušan Kubica, odbor RISM

ČSÚ připravuje šetření 
o spotřebě energie
Český statistický úřad přiravuje výběrové 
šetření o  energetické spotřebě v  domác-
nostech (ENERGO 2015). Smyslem je získat 
aktuální údaje o  spotřebě paliv a  ener-
gií v  domácnostech podle účelu použití 
na  konkrétní činnost (na  vytápění či chla-
zení,  ohřev vody, vaření, osvětlení apod.). 
Výsledky se uplatní při plánování dotační 
politiky státu v oblasti energetických úspor 
či ke  srovnání spotřeby energie našich 
domácností s  členskými státy Evropské 
unie. Šetření se uskuteční od  7. července 
2015 do  15. ledna 2016 prostřednictvím 
speciálně vyškolených tazatelů. Ti se budou 
prokazovat průkazem a příslušným pověře-
ním, které je ve spojení s občanským průka-
zem opravňují k provedení šetření ENERGO 
2015 a  které jim vydá Krajská správa ČSÚ, 
nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech 
fázích zpracování je zaručena anonymita 
zjištěných údajů a  získaná data jsou chrá-
něna podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve  znění pozdějších 
předpisů. Případné dotazy: Krajská správa 
ČSÚ v Hradci Králové, pracovnice pověřená 
řízením šetření ENERGO 2015 Ing.  Jitka 
Kaňuková, tel: 732 349 424, 494 762 325.

Bc. Kateřina Červená, odbor VVS

Podpořte výsadbu nových stromů
Město Dvůr Králové nad Labem se v  rámci 
péče o  životního prostředí dlouhodobě 
věnuje výsadbě nových stromů a  alejí. 
Ve většině případů se snaží získat prostředky 
z různých grantů a nadací. Na konci května 
jsme podali žádost o grant Nadace Partner-
ství do  programu Strom života na  projekt 
„Zelené plíce města – nová výsadba v ulici 
Spojených národů“. Jedná se o  výsadbu 
20 stromů, 17 bříz bělokorých a  3 platanů 
javorolistých. O  výběru podpořených pro-
jektů můžete rozhodnout i  vy. Od  15. čer-
vence do  2. srpna bude možné hlasovat  
v anketě na www.nadacepartnerstvi.cz.

Dušan Kubica, odbor RISM

MPDK se zaměřuje na vandaly ve městě

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem 
(MPDK) využívají při dohledu nad bezpečností již 
přes deset let důležitého pomocníka – rozsáhlý 
kamerový systém. 

 „Základní je tzv. velký kamerový systém. Jeho tři 
full HD kamery jsou na různých místech náměstí 
T. G. Masaryka, dvě kamery monitorují prostor 
před Hankovým domem a  na  sportovním sta-
dionu, další hlídají náměstí Odboje, prostor 
kruhové křižovatky ´U lázní´ a Tylovu ulici. Dvě 
full HD kamery střeží Revoluční ulici a  náměstí 
Republiky a  jedna kamera, rovněž full HD, pro-
stor Riegrovy ulice,“ popisuje systém určený 
strážník MPDK, vrchní strážmistr Mgr.  Jindřich 
Hauke. Do  velkého kamerového systému pak 
patří ještě dvě kamery monitorující přístup 
do budovy městského úřadu. 
Tzv. malý kamerový systém o  pěti kamerách 
v HD rozlišení je uzavřeným systémem budovy 
městské policie a hlídá kromě toho ulice v jejím 
bezprostředním okolí. Do  systému patří i  dvě 
kamery úsekového měření rychlosti v  Tyršově 
ulici a  v  městské části Lipnice. „Je také třeba 
zmínit dvě kamery tzv. mobilního kamerového 
systému, který se využívá na přechodnou dobu 
v místech, kde nejsou zřízeny pevné kamerové 
body, například v městských částech Žireč nebo 
Zboží,“ podotýká Mgr.  Jindřich Hauke. Důležité 
jsou pro strážníky osobní kamery, které nosí při 
sobě, nebo jsou instalovány ve služebních vozi-
dlech. A MPDK může využít i autonomní kame-
rové systémy Domů s  pečovatelskou službou 

v  ulicích E. Krásnohorské a  Sadová a  Domova 
důchodců v Roháčově ulici. 
Kamerový systém pomáhá strážníkům při řešení 
přestupů v dopravě, hlídá přechody pro chodce 
i rušné křižovatky nebo dohlíží na správné par-
kování na placených parkovištích. Využívá se při 
pátrání po  pohřešovaných osobách, při moni-
toringu velkých sportovních, společenských 
a  kulturních akcí atd. „Neocenitelný je preven-
tivní přínos kamer v  lokalitách, kde jsou umís-
těny. Je zřejmé, že zde došlo k poklesu trestných 
činů, přestupků proti veřejnému pořádku nebo 
jednání, která se neslučují s  dobrými mravy,“ 
dodává Mgr. Hauke. 
V rámci reorganizaci městské policie vznikne 
nová pozice operátor kamerového systému. Ten 
bude mít za úkol vyhodnocovat dění v monito-
rovaných lokalitách a spolupracovat se strážníky 
ve službě. Pro širší využití kamerového systému a 
zvýšení efektivity hlídkové činnosti MPDK plánuje 
rozšířit možnost vzdáleného přístupu ze služeb-
ních vozidel zřízením tzv. mobilní kanceláře. 

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

Díky kamerám vidí strážníci více

Jedním z nešvarů, se kterým se ve městě potýkají 
strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem 
(MPDK), je vandalismus, tedy poškozování hod-
notných předmětů v  soukromém či společném 
vlastnictví, k  němuž dochází často pod vlivem 
alkoholu nebo drog.

Vandalismu přibývá například během letních 
prázdnin, kdy se především mladí sdružují v par-
tách a vyhledávají „alternativní“ způsoby využití 
volného času, a vandalismus může také dopro-
vázet dospívání, přechod ze základní na střední 
školu, ukončení studií atd. 
K nejčastěji viditelným projevům vandalství patří 
sprejerství. „Ve městě se občas objeví nové spre-
jerské gangy, jejichž členové se snaží etablovat 
ve sprejerské hierarchii. Během krátké doby pak 
dochází k poškození velkých ploch, bloků domů, 
ulic či průmyslových objektů. Jedním z  druhů 
sprejerství je i  vytváření tagů pomocí popiso-
vačů. Tagy najdeme skoro všude a  nebezpečí 
tagování spočívá především v  nenápadnosti 
a  nesnadné odhalitelnosti. Dalším způsobem 
projevů vandalismu sprejerů je tvorba graffiti,“ 
říká určený strážník MPDK Mgr. Jindřich Hauke. 
Vandalové dále poškozují městský mobiliář, 
pevné či přenosné dopravní značení nebo ničí 
zeleň (lámou stromky a vytrhávají květiny).
Jedním z  nejúčinnějších opatření v  boji proti 
vandalismu je instalace kamerového systému, 
jehož výstavbu MPDK inicializovala koncem 
90. let 20. století. „Je patrné, že v lokalitách, kde 
jsou kamery umístěny, došlo k poklesu projevů 
vandalismu, nebo jsme pomocí kamer odhalili 
pachatele,“ upozorňuje Mgr.  Jindřich Hauke. 
MPDK navíc při řešení této palčivé otázky 

spolupracuje v rámci prevence kriminality s dal-
šími subjekty, úřady, spolky a Policií ČR. 
Jednou z  organizací, s  níž strážníci trvale spo-
lupracují a  vandalismus řeší, jsou Technické 
služby města Dvora Králové nad Labem (dále 
TSm). „Na  jednání s  ředitelem Pavlem Krausem 
jsme mezi nejaktuálnější problémy zařadili 
ničení majetku a  znečišťování ulic odpadky 
o  víkendech po  kulturních akcích, znečisťo-
vání dětských hřišť odpadky, jako jsou střepy 
a  nedopalky, zejména pod Hankovým domem 
a  u  MŠ v  ulici E. Krásnohorské, dále ničení 
majetku a  znečišťování v  Schulzových sadech, 
kde se odpoledne schází ´omladina´, a rabování 
a  ničení kontejnerů pro tříděný odpad a  zne-
čišťování okolí těchto míst,“ uvedl Jan Štípek, 
zastupitel pověřený řízením MPDK, a  dodal: 
„Výsledkem je dohoda, že TSm a  MPDK budou 
aktivněji spolupracovat na  vytipování aktuál-
ních problematických míst. Na  základě toho 
například zvýšíme hlídkovou činnost v  proble-
matických lokalitách a  v  exponovaných časech 
uvedené lokality vybavíme fotopastmi nebo zde 
nainstalujeme kamery.“

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
Foto: Mgr. Jindřich Hauke

Jedna z kamer městského kamerového systému. Foto: J. Hauke
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Trhy na náměstí T. G. Masaryka
Také během letních prázdnin se uskuteční 
na  královédvorském náměstí TGM trhy. 
Ty farmářské se konají vždy ve  čtvrtek  
od 8 do 17 hodin.  Na náměstí se po krátké 
pauze vrátí také všeobecné trhy, které 
se budou konat jednou za čtrnáct dní, 
a to ve středu počínanaje 1. červencem. 
Provozovatele vybere rada města. 

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

Královédvorští recyklují 
elektrospotřebiče
Město Dvůr Králové nad Labem obdrželo 
od  společnosti ASEKOL Certifikát environ-
mentálního vyúčtování za  recyklaci elek-
trospotřebičů. Vloni obyvatelé odevzdali 
k  recyklaci celkem 37  784,53 kilogramu 
elektrozařízení (990 televizí, 304 monitory 
a  11  219 kilogramů drobného elektra). 
Tím výrazně ulevili životnímu prostředí. 
Díky environmentálnímu vyúčtování lze 
přesně vyčíslit, o  kolik elektrické ener-
gie, ropy, uhlí, vody či primárních surovin 
Královédvoráci recyklací nepoužívaného 
eletra ušetřili ekosystém Země. Například 
uspořili 470,82 MWh elektřiny, 23  114,87 
litru ropy, což je spotřeba osobního auto-
mobilu při ujetí téměř 340 tisíc kilometrů, 
dále 2  055,01 kubíku vody, to je spotřeba 
vody při více než 27 500 sprchování, a 17,89 
tuny primárních surovin. Také snížili emise 
skleníkových plynů a  produkci nebezpeč-
ných odpadů. „S  tříděním velkých elektro-
zařízení, jako lednice a  televizory, nejsou 
problémy. Rezervy zatím máme při třídění 
malých zařízení, jako jsou fény, žehličky, 
mobilní telefony, elektrické nářadí a dětské 
hračky, které se vejdou do běžných popel-
nic, kam je lidé často také vyhazují,“ podo-
týká Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru život-
ního prostředí na  královédvorském MěÚ, 
a  pokračuje: „Abychom zlepšili podmínky 
a třídění občanům usnadnili, rozmístili jsme 
po  městě jedenáct červených kontejnerů 
na  elektroodpad. Občané mohou elektro-
zařízení odvážet i do sběrného dvora.“

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

Výsledky zápisů do školek
V květnu proběhly zápisy do mateřských 
škol, jejichž zřizovatelem je město. K zápi-
sům do MŠ Drtinova a MŠ. E. Krásnohorské, 
včetně jejich odloučených pracovišť, přišlo 
175 dětí (někteří rodiče absolvovali zápis  
v obou zařízeních). K předškolnímu vzdělá-
vání bylo k celodenní docházce přijato 124 
dětí. Do školek se tak pro příští školní rok 
dostaly i děti, které dovrší tři roky až v prů-
běhu školního roku. Celkem nebylo přijato 
32 dětí, pět z nich s bydlištěm mimo město, 
ostatní nedosáhnou v době nástupu do 
školky ani věku 2,5 let. Umisťovat ve větším 
počtu dvouleté děti do školek je problema-
tické z několika důvodů, přesto se rozhodlo 
vedení města podpořit vznik speciální třídy 
pro malé děti v MŠ Elišky Krásnohorské. 
Rodičům, kteří nebyli při zápisech úspěšní,  
doporučujeme obrátit se urychleně na 
předškolní zařízení v okolních obcích. 
Jedná se zejména o MŠ v Libotově (7 míst 
volných), dále o MŠ v Horní Brusnici (7 míst 
volných) a MŠ v Borovnici (6 míst volných).

Mgr. Šárka Hulíková, odbor ŠKS

Prostranství před ZŠ Schulzovy sady ozdobí 
trojice soch věnovaná Mistru Janu Husovi

Další měsíc uběhl jako voda a my vám nabízíme 
krátké ohlédnutí za prací a chodem technických 
služeb. V květnu jsme společně s dodavatelskou 
firmou doasfaltovali části chodníků v ulici Vrch-
lického pod nemocnicí a  v  ulici Sladkovského. 
Tímto jsme se zbavili nedodělků z minulých let. 
Současně jsme zaasfaltovali a instalovali odvod-
ňovací žlaby na  části nezpevněné komunikace 
v ulici Chelčického u Poharťského rybníka, a tak  
odstranili neustálé vymýlání štěrkové komuni-

kace dešťovými vodami. V návaznosti na práce 
Městských vodovodů a kanalizací Dvůr Králové 
nad Labem jsme v ulici Na Vyhlídce opravili část 
komunikace a vyměnili staré obrubníky za nové. 
Mimo jiných drobných prací jsme pokračovali 
v  opravách výtluků na  nezpevněných komuni-
kacích, například na Nádražní pěšině i na dalších 
místech městských částí.
V  rámci čištění a  úklidu komunikací celý měsíc 
probíhalo strojní čištění chodníků a  vozovek. 
Pracovníci úklidu komunikací chemicky ošetřili 
plevel s  následným úklidem, letos již podruhé. 
Došlo také na  pravidelné ošetření surikat 

lněným olejem na  kru-
hovém objezdu u  lázní. 
Dále začala oprava staré 
naučné stezky v  parku 
Schulzovy sady, kde bude nutné vyměnit veš-
keré dřevěné prvky, opatřit je nátěrem a zpětně 
osadit do kovových patic včetně zabetonování.
V důsledku klimatických podmínek jsme podle 
našich možností prováděli první a  druhou seč 
travnatých ploch.

Ve  středu 3. června jsme otevřeli koupaliště. 
Ceny vstupného zůstaly nezměněné. V  minu-
lých letech bylo vstupné od 17 hodin 30 korun, 
letos jsme do ceníku přidali poslední hodinu za  
desetikorunu. Veškerá sportoviště včetně mini 
golfu můžete využívat zdarma, zde se platí 
pouze symbolická částka za  půjčení holí 
a  míčků. Restaurace a  stánky s  občerstvením 
jsou již v provozu. 
Více informací najdete na www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová
Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Foto: Bc. Jan Skalický, MSc.

Technické služby informují

V  pondělí 6. července uplyne 600 let od  upálení 
kazatele Mistra Jana Husa. Toto výročí si připo-
menou také ve  Dvoře Králové nad Labem. Pro-
stranství před budovou B ZŠ Schulzovy sady totiž 
na  rok ozdobí sochy s  tematikou života a  smrti 
Jana Husa. 

Sochy vytvořili jako své závěrečné práce stu-
denti hořické sochařské školy a městu je zapůjčí 
právě Střední průmyslová škola kamenická 
a  sochařská v  Hořicích. „Nápad na  venkovní 
instalaci uměleckých děl vzešel z  jednání kul-
turní komise již v roce 2013, která se inspirovala 
děním v Trutnově a v Hradci Králové. Proto jsme 
s žádostí o spolupráci oslovili školu v Hořicích,“ 
vysvětlila místostarostka města Alexandra Jiřič-
ková a  pokračovala. „Před několika dny jsme 
podepsali smlouvu o  zápůjčce. Nyní se připra-
vují základy pro instalaci. Na  betonové sokly, 
které budou zapuštěné metr do země, se umístí 
trny a na ně se sochy nasadí, aby byly stabilní.“ 
Slavnostní vernisáž se uskuteční v  neděli  
5. července od  10 hodin a  promluví na  ní mís-
tostarostka města Alexandra Jiřičková a farářka 
Církve československé husitské Mgr.  Františka 
Klásková. Již od  9 hodin se právě v  kostele 
Husova sboru, který stojí naproti ZŠ Schulzovy 
sady, uskuteční veřejná bohoslužba věnovaná 
Mistru Janu Husovi.
„Do  budoucna bychom byli rádi, aby se místo, 
které jsme pro instalaci vybrali, stalo galerií 

pod širým nebem, kde se budou sochy v  inter-
valech střídat. Chtěli bychom totiž, aby si lidé 
uvědomili, že umění k životu patří a že se na něj 
nemusejí chodit dívat pouze do  muzeí, galerií 
nebo výstavních síní, ale mohou ho obdivovat 
i  na  veřejných místech,“ dodala místostarostka 
Alexandra Jiřičková.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

Přestože jsou sochy již před školou nainstalovány, zatím 
zůstávají zabalené. Slavnostní odhalení se uskuteční při 
vernisáži v neděli 5. července.  Foto: J. Skalický



6

NoViNy KráLoVéDVorsKé raDnice – NáZoRy 6, 7/2015

www.dvurkralove.cz

Na zastupitelstvu dne 11. června byl v programu 
„majetkové záležitosti“ zařazen staronový 
požadavek společnosti Lukas Eko, s. r. o, která 
město žádala o  prodej městských pozemků 
v  bývalém areálů firmy Eurovia (dříve SSŽ). 
Areál se nachází mezi zoologickou zahradou 
a parkovištěm Tyršova koupaliště. Proč hovořím 
o staronovém požadavku? Protože v programu 
předcházejícího zastupitelstva byl také před-
ložen. Tehdy úředníci města zastupitelům dopo-
ručili, aby se vzdali předkupního práva na odkup 
pozemků, kde firma Lukas Eko údajně zakoupila 
stavby (budovy) od firmy Eurovia.
Už na  tomto zastupitelstvu jsem se důrazně 
ohradil vůči postupu odboru majetku zastou-
peného vedoucí odboru, paní Bc.  Mocovou. 
Jak může předkládat zastupitelům materiál 
ke  schválení bez důvodové zprávy, která se 
vůbec nezmiňuje a jasně nedefinuje podnikatel-
ský záměr firmy?!
To znamená, že nikdo neví, a  možná se ani 
nechce na úřadě vědět, co hodlá firma v areálu 
v  budoucnosti skutečně realizovat! Při krátké 
diskuzi bylo sděleno jedním ze zastupitelů, že se 
jedná o firmu, která v současnosti údajně dlou-
hodobě provozuje sběrnu kovového odpadu 
v prostorách bývalé Tiby Slovany. Tato informace 
byla pro mne asi zásadní. Nedokážu si předsta-
vit, že nejdříve odsouhlasím vzdání se předkup-
ního práva na koupi pozemku a následně budu 
souhlasit s  prodejem dalších pozemků města 
firmě, která opakovaně nemá ani tu elementární 
slušnost sdělit zastupitelům města svůj podni-
katelský záměr! 
V  takovém případě nehodlám být spojován se 
vznikem stejně neutěšeného areálu kovošrotu, 
který se nachází na  jiném místě, ale v  širším 

centru města. Občané se sami mohou přesvěd-
čit, jak takový areál kovošrotu „vypadá“ při pro-
cházce od  Pušova splavu podél Labe k  mostu 
Jana Palacha.
Závěrem bych chtěl ještě zmínit pro mne velmi 
podivný přístup paní Bc. Mocové, pro kterou byl 
můj oprávněný požadavek jako zastupitele asi 
obecně nedůležitý, když opakovaně neuznala 
za  vhodné při předkládání následně i  druhé 
žádosti firmy materiál doplnit o  požadovaný 
podnikatelský záměr společnosti Lukas Eko, s. r. o.
Určitě jen tak nepominu také skutečnost, 
že paní Bc.  Mocová neinformovala ve  všech 
variantách, komplexně a  se všemi dopady 
zastupitele o  tom, co se stane, když například 
odsouhlasí pouze stažení bodu o  vzdání se 
předkupního práva z  programu zastupitelstva 
a jak se následně tím pádem značně znevýhodní 
a zkomplikuje pozice města v dané lokalitě! Tuto 
záležitost hodlám proto projednat osobně s pa-
nem starostou na důkaz toho, že skončila doba, 
kdy zastupitelé v minulosti asi slepě důvěřovali 
všemu, co jim ze strany úředníků města bylo 
předkládáno.
PS: Po uzávěrce NKR se dne 25. června v kance-
láři starosty města uskutečnilo jednání s firmou 
Lukas Eko, s. r. o. Zde zástupci společnosti bez 
problémů deklarovali svůj podnikatelský záměr, 
který dle jejich ujištění bude také v souladu se 
stávajícím územním plánem a nebude v žádném 
případě negativně zatěžovat dané území města. 
Jejich přístup k jednání a požadavkům města 
byl vstřícný a konstruktivní. Dobrá zpráva pro 
občany města – kovošrot zde nebude! Jednání 
v dané věci budou dále pokračovat.

Nasik Kiriakovský 
zastupitel (Východočeši)

Úředníci města zkouší ostražitost 
nových zastupitelů 

Sen o strážníkovi
Reaguji na  článek o  strážnících městské 
policie z  č. 5 těchto novin, který začíná.
Málokdo ví... Ano, je to tak. Kdo se nepohy-
buje před osmou ranní v  okolí základních 
škol, nebo na akcích zájmových skupin, tak 
městskou policii neuvidí. V r. 1992 působili 
v  MPDK 2 strážníci. Asi každý z  občanů se 
zaradoval a těšil se na svého strážníka.
Strážníka, který bude párkrát týdně prochá-
zet svůj obvod, bude znát obyvatele v něm 
žijící, znát jejich případné problémy, domlu-
vou řešit sousedské sváry, bude znát problé-
mové občany, upozorňovat na  nepořádek 
kolem plotů, popelnic, problémy s parková-
ním, monitorovat a hlásit rozbité chodníky, 
vozovky, neposečené plochy apod. Bude 
zkrátka svou přítomností napomáhat k lep-
šímu životu nás všech, to je přece nejlepší 
prevence. Nebude nutné přijímat represivní 
vyhlášky.
Dnes se blíží počet strážníků dvacítce, stojí 
nás denně 30 tisíc a jejich práce je podobná 
té státní. Tak nám nezbývá, než dál snít 
o  svém strážníkovi. Nebo je to podnět pro 
vedení města nám tento sen splnit?

Libuše Vonková

110 let dvorské kopané
V  roce 1906 byl založen fotbalový oddíl 
ve Dvoře. V roce 2016 tomu bude 110 let. 
K  výročí bychom rádi vydali almanach. 
Obracíme se proto na  všechny, kteří jsou 
ochotni zapůjčit nebo věnovat k  tomuto 
účelu materiály či fotografie, aby kontakto-
vali telefonní číslo 731 262 876 nebo e-mail 
tykal@dvur.cz.

Miloslav Tykal

Díky za splněné přání

V týdnu 30. 5. – 6. 6. 2015 jsme se po delší 
době mohli zúčastnit týdenního ozdrav-
ného pobytu v  Janských Lázních pořáda-
ného Svazem postižených civilizačními 
chorobami ve Dvoře Králové n. L. V příjem-
ném prostředí penzionu Sola Fide jsme 
prožili nádherné slunné dny. Hlavní náš 
dík však patří organizátorkám celé akce, 
paní Jitce Šmelhausové a  Aleně Jahnát-
kové. Věnovaly se nám, pomáhaly se vším, 
abychom se společně s  ostatními mohli 
zúčastňovat vycházek po  městě i  okolí.
Vždy nám zajistí invalidní vozík. Letos ho 
zařídila paní Věra Hamplová. Bez jejich 
pomoci, vzhledem k našemu zdravotnímu 
stavu, bychom to nedokázali.
Nezapomenutelným zážitkem byl výlet 
na Černou horu. Nenapadlo nás, že i s inva-
lidním vozíkem se dá něco takového pod-
niknout. A  podívat se po  dlouhých letech 
na  toto místo v  Krkonoších byl náš sen 
a velké přání. Holky zlaté, díky Vám za to!!!

Ilona a Zdeněk Fejkovi

Ohlédnutí za posledním jednáním 
zastupitelstva města
V  pozvánce na  jednání zastupitelstva města 
mně osobně v programu chyběl bod týkající se 
projednání situace kolem výstavby nové čistírny 
odpadních vod (ČOV), resp. informace z  jed-
nání o možném odkoupení stávající ČOV. Proto 
jsem toto téma otevřel při projednávání návrhu 
3. Rozpočtového opatření roku 2015. Zarazilo 
mne vyškrtnutí 27 mil. Kč ve  výdajové stránce 
rozpočtu, původně určených jako finanční pří-
spěvek města k  dotaci na  výstavbu nové ČOV. 
Panu starostovi jsem položil jasnou otázku: zda 
vedení města ještě počítá s výstavbou nové ČOV 
či nikoliv? Jasné odpovědi jsem se nedočkal. 
V další diskuzi jsem se v této souvislosti zeptal, 
zda někdo řeší problematické body zmíněné 
v dubnovém vydání NKR související s případnou 
výstavbou. Např. nejasnosti ohledně přívodu 
elektřiny společností ČEZ, s  níž je podepsaná 
smlouva, kterou by město nemohlo dodržet. 
Nedořešená je i  konečná domluva se společ-
ností JUTA, a. s., ohledně kompenzací v podobě 
protihlukové stěny a  přemístění hřiště pro 
softball. Otázky zůstaly nezodpovězeny. Na  co 
vedení města s dořešením zmíněných problémů 
čeká, když jsme již na cílové pásce? Proč se s tím, 
pane starosto, otálí? Jedna dotace nám již pro-
padla. Budete žádat o další dotaci, když tu mož-
nost opět máme?  
Co se týká jednání o  odkoupení stávající ČOV, 

tak dle vyjádření pana starosty se čeká na rozsu-
dek krajského soudu, který by měl stanovit výši 
ceny za  stočné. Bližší informaci o  strategii pro 
jednání jsme se nedozvěděli. Což se dá pocho-
pit vzhledem k  veřejnému projednávání této 
problematiky. 
Jedním z  dalších bodů jednání bylo rozšíření 
počtu pracovníků městské policie (MP). Důvo-
dová zpráva k  tomuto návrhu nebyla zastupi-
telům předložena. Na základě návrhu p. Štípka, 
zastupitele pověřeného řízením MP, byl před-
ložen návrh na  navýšení početního stavu 
zaměstnanců města zařazených do MP o 2 pra-
covníky, tj. na celkový počet 18. Účelem má být 
zkvalitnění práce MP a  zachování dvacetičtyř-
hodinového výkonu služby. Co si o tom, vážení 
občané, myslíte? 
Požádal jsem proto o předložení zprávy porov-
nání výkonů jednotlivých strážníků za  období  
1 – 6/2014 a to samé v roce 2015. Uvidíme, za co 
město vydává okolo 10 mil. Kč ročně ze svého 
rozpočtu, jaké přestupky jednotliví strážníci řeší 
a  jejich množství. Pochvalu si někteří strážníci 
zaslouží za preventivní bezpečnostní akce, které 
mají všeobecně kladný ohlas. V první řadě by ale 
měli plnit úkoly, pro které byla MP před 23 lety 
zřízena. 

Jan Bém
zastupitel (ODS)
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PRAPRA předek Mistr Jan Hus

Virtuální Univerzita třetího 
věku (VU3V)
V  úterý 2. června 
slavnostně zakončili 
královédvorští stu-
denti již 3. semestr 
c e l o l o ž i v o t n í h o 
vzdělávání, jehož garantem je Česká země-
dělská univerzita v Praze. Tentokrát se pře-
dávání pamětních listů konalo v Dobrušce 
a  bylo zakončeno společným posezením 
v tamní restauraci Slunný Dvůr.
Nový semestr bude zahájen počátkem 
října. Současní studenti vybrali z  nabíze-
ných témat Barokní architekturu v Čechách 
a  Vývoj informačních technologií. Vzhle-
dem k  tomu, že nám studenti stále přibý-
vají, rozhodli jsme se pro otevření další, již 
čtvrté studijní skupiny. Pro zájemce nabí-
zíme 3 místa na  téma Vývoj informačních 
technologií a  11 volných míst ke  studiu 
Barokní architektury v Čechách. Přednášky 
vysokoškolských učitelů budou probíhat 
opět virtuálně v  sálku Městské knihovny 
Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. Před-
běžné přihlášky odevzdejte prosím v oddě-
lení pro dospělé do 31. 8. 2015. Bližší infor-
mace na  tel.: 499  320  157, 721  390  348 
nebo na webu knihovny v sekci vzdělávání.

Mgr. Marta Staníková
MěK Slavoj

Find your way – Najdi svou cestu
V  rámci oslav dne dětí se 3. června u  nás 
ve  Dvoře Králové n. L. konala akce pod 
názvem Find your way ve spolupráci Infor-
mačního střediska Europe Direct, JF SHOW 
AGENCY a města Dvůr Králové nad Labem. 
Programu se účastnili žáci 2. stupně základ-
ních škol ze Dvora Králové. Dětem byly 
pod vedením JF show Agency, panem 
Janem Jílkem, bývalým profesionálním 
jezdcem FREESTYLE BMX, představeny 
různé místní volnočasové aktivity, ukázky  
sportů, tanců, jízda na  koloběžce, skate, 
kola BMX. V  neposlední řadě také Free 
style, hudebníci a taneční skupiny Attitude 
a Angels Dance Group. Hlavním cílem celé 
akce bylo děti nejen pobavit, ale také pod 
odborným dohledem si vyzkoušet a disku-
tovat s lektory o aktivních možnostech, jak 
využít svůj volný čas. Přidanou hodnotu 
celé akce spatřujeme ve  zvýšení zájmu 
mládeže o aktivní začlenění do moderních 
volnočasových aktivit a  tím snížení tzv. 
netolismu (chorobná závislost na  virtu-
álních drogách, kam se řadí sociální sítě, 
počítačové hry, mobilní telefony a internet 
obecně). Doufejme, že tato akce přispěje 
ke změně a uvidíme více dětí, jak tráví svůj 
volný čas smysluplně.

Tým Europe Direct Dvůr Králové

Když dnes slyšíme jmého historické postavy Jan 
Hus, začnou mnohým z nás vyplývat na povrch 
tyto školní vědomosti: 6. 7. 1415, Kostnice, hra-
nice, katolický kněz, rektor Univerzity Karlovy, 
reformátor, kazatel, Betlémská kaple, Krakovec, 
proti odpustkům... a  mnohé další. Tyto vědo-
mosti ale dělají z  Husa mrtvou historickou 
postavu, prapra předka, který byl zajímavý jen 
tím, že neodvolal a dal se upálit. To je ale poně-
kud plochý náhled na Mistra Jana Husa. Proč by 
se potom po něm jmenovalo tolik ulic, tolik kos-
telů, proč by se k němu odvolávaly nové a nové 
generace? 
Je mnoho a  mnoho myšlenek, které by stálo 
za  to znovu a  znovu připomínat, které i  dnes 
jsou velmi aktuální, ať už se týkají církví, politiků, 
společnosti i nás jednotlivců. Přesto bych dnes 
připomněla jen 2 věci, kterými nás Hus ovlivnil. 
Ta první je něco, co každý den používáme, a ta 
druhá je něco, co bychom každý den používat 
měli. Mám na mysli PRAVOPIS a PRAVDU.
Jan Hus totiž působil i  jako jazykovědec. Velmi 
zjednodušil českou gramatiku, protože odstra-
nil spřežky a  zavedl diakritická znaménka. Tím 
umožnil rychlejší zaznamenávání textu, lepší 
přehlednost a  jednodušší čtení. A  tak v  každé 
větě, kterou přečteme či zapíšeme, můžeme vní-
mat vliv Jana Husa.

A  stejně jako se snažil dát řád a  jednoduchost 
psanému jazyku, tak se snažil ve  svých kázá-
ních, přednáškách i  dopisech dát řád a  jedno-
duchost životu, proto hodně mluvil o  Pravdě. 
Není potřeba komplikovat si život spřežkami 
jako je lež, nenávist, zlomyslnost, závist a  jiné 
prohřešky. 
Pravda může mít různé výklady: pravdivé je to, 
co lze dokázat. Pravda je tam, kde se shoduje 
poznání se skutečností. Pravda je to, na čem se 
shodne většína lidí. Pro Mistra Jana Husa je ale 
pravda bytostně propojena s  Bohem, s  vírou. 
Není to něco, na  čem se dá domluvit, není to 
něco, co se dá vymyslet, rozumově odůvodnit. 
Pravda tu buď je, nebo není. Naše myšlení, naše 
poznání, naše domluvy na Pravdě nemohou nic 
změnit. Pravda je od Boha, Pravda je podle Husa 
Bůh sám. A  proto nemohl odvolat, nemohl jít 
proti Bohu.
Kéž tedy na  Mistra Jana Husa nehledíme 
jako na  „prapra“ předka, ale na  „PRA(vopisu)
PRA(vdy)“ svědka. Kéž tu jednoduchost, kterou 
hlásal, umíme ve  svém životě používat. Nejen 
v pravopise, ale i v našem myšlení a jednání. Kéž 
našimi nectnostmi nekomplikujeme život sobě, 
ani druhým.

Mgr. Františka Klásková
farářka Církve československé husitské

Zástupci města Dvůr Králové nad Labem se 
zúčastnili prvního setkání poskytovatelů služeb 
v cestovním ruchu, které se uskutečnilo v úterý 
16. června v Kuksu. V úvodu promluvili starosta 
obce Jiří Beran a  Ing.  Martin Puš, vedoucí pro-
jektový manažer Revitalizace KUKS, o. p. s., který 
mimo jiné podotkl: „Cestovní ruch a jeho efekt je 
důležitý nejen pro poskytovatele služeb, ale také 
pro města a obce v Královéhradeckém kraji. Jen 
pro představu, přímé dopady cestovního ruchu 
do rozpočtu měst, obcí a kraje činily za rok 2013 
rok 1 miliardu korun.“ 
Prezentaci Dvora Králové nad Labem si 
na setkání připravily Jana Mikysková, která před-
stavila činnost a služby městského informačního 
centra, a Mgr. Eva Hronešová, manažerka cestov-
ního ruchu a propagace města, která seznámila 
s tvorbou nových webových stránek a s novými 
propagačními materiály.
Plány města prezentovala místostarostka  
Mgr. Alexandra Jiřičková: „Uvědomujeme si 
důležitost cestovního ruchu pro region, zřídili 
jsme pozici manažera cestovního ruchu a nově 
složená je také komise cestovního ruchu. Má 
dvanáct členů a  jsou v  ní mimo jiné zástupci 
ZOO Dvůr Králové, Revitalizace KUKS a podnika-
telé, kteří se aktivně zapojují do jednání. Rádi by-
chom nyní společnými silami vytvořili strategii 

k  vývoji cestovního ruchu. Uvědomujeme si, 
že je třeba provést revizi turistického značení 
po  městě, v  současnosti pracujeme na  revizi 
informačních letáků, které dostanou jednot-
nou podobu graficky vázanou na  nové turis-
tické webové stránky. Velkým projektem, který 
zasáhne celý region, je stavba Labské stezky, jež 
momentálně končí v Kuksu. Rádi bychom v pro-
jektu pokračovali přes Dvůr Králové nad Labem 
a  zoo až na  přehradu Les Království. Než bude 
stezka dokončená, je ale třeba pro turisty zajistit 
kvalitní nabídku služeb, ubytování a stravování 
tak, aby se do regionu a města vraceli a dále nás 
doporučovali.“
K účastníkům setkání promluvili dále Ing. Vero-
nika Tomková, projektová a vzdělávací 
manažerka Revitalizace KUKS, o. p. s., Ing. Jaro-
slav Hyjánek, zástupce ředitele ZOO Dvůr Krá-
lové, představil aktuální letní novinku – Lví safari 
a další aktuality letošní sezony. Starosta Smiřic 
Luboš Tuzar, předseda správní rady společnosti 
Královéhradecká labská, o. p.  s., zase nastínil 
další plány na  realizaci výstavby Labské stezky 
z Kuksu přes Dvůr Králové nad Labem až na pře-
hradu Les Království. Své činnosti a služby pre-
zentovaly také Centrum evropského projekto-
vání, a. s., MAS Královédvorsko a město Jaroměř.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

Podporují růst cestovního ruchu v regionu

inzerce:

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

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

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.

Pronajmu řadovou garáž ve Strži. 
Nájemné 500Kč/měsíc. Volejte 723 068 211. 
 
Pronajmu zahradu pod Žižkovem 1000m2 
s chatou v udržovaném stavu. Nájemné 1000Kč/
měsíc. Volejte 723 068 211.
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JUTA a. s. hledá pro ředitelství společnosti ve Dvoře Králové nad Labem:

PRoDUKT MANAŽERA SÍŤoViN
pro technickou podporu prodeje

Požadujeme:
– SŠ, VŠ vzdělání nejlépe technického směru
– Komunikativní znalost Aj
– Velmi dobrá znalost zemědělské techniky
– Potenciál pro obchod

MANAŽERA KVALiTy KoNFEKCE
Požadujeme:
– SŠ/ VŠ
– Komunikativní znalost Aj
– Zkušenosti v potravinářském průmyslu
– Praxe min 5 let v řízení kvality potravinářského sektoru
– Znalost ISO, OHSAS, HACCP

Nabízíme:
– Stabilní zázemí silné společnosti
– Pružnou pracovní dobu
– Dlouhodobou perspektivu
– Služební byt ve Dvoře Králové nad Labem

Písemné nabídky a další informace:
Ing. Marie Jirková – personální ředitelka Juta a. s.

tel.: 499 314 215 , e-mail: jirkova@juta.cz
JUTA a. s., ředitelství společnosti, Dukelská 417,

544 15 Dvůr Králové nad Labem

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

JUTA 3, Eklova 3033
Dvůr Králové nad Labem 
hledá pracovníky na pozice:

ŠiČKy
Požadujeme:
Dvousměnný provoz, fyzická zdatnost a manuální zručnost

Kontakt:   Lucie Šimková, personalistka závodu
      e-mail:   simkova@juta.cz            tel:  499 315 346

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

Společnost TMW, a. s., se sídlem ve Dvoře Králové n. L.,
hledá pro další rozšiřování výroby kandidáty na tyto pozice:

• SVÁŘEČ CO2
 Požadavky: platný svářečský průkaz, min. ZK 135

• OPERÁTOR CNC FRÉZOVACÍHO CENTRA
 Požadavky: vyučen v oboru strojírenství, praxe vítána 
• OPERÁTOR LASEROVÉHO PÁLÍCÍHO STROJE
 Požadavky: vyučen v oboru strojírenství, praxe vítána
• OBRÁBěČ KOVŮ, NÁSTROJAŘ
 Požadavky: vyučen v oboru strojírenství

• DěLNÍK PŘÍPRAVY VÝROBY 
Požadavky: vyučen v oboru strojírenství

Bližší informace na:
 e-mail: info@tmw.cz nebo tel.: 499 320 540–1

Nabízíme: 
– odpovídající ohodnocení – zaměstnanecké benefity 
– zajímavou a tvořivou práci – další vzdělávání v oboru

... užitek a tradice
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728 451 040

1 249 000,-Kè
DK 11167

728 451 040

950 000,-Kè

DK 10975

728 451 040

1 099 000,-KèDK 11146

728 451 040

1 099 000,-KèDK 11033

949 000,-KèDK 11017

606 714 655 

2 290 000,-KèDK 10831

60 714 655728 451 040

1 290 000,- KèDK 11093

728 451 040

     785 000,- KcDK 10985

728 451 040

1 450 000,- KèDK 11069

Byt 3+1 v klidné è?sti mìsta 
Dvùr Králové n.L.

Prodej øadového rodinného 
domu se zahradou v DKn.L.

Prodej øadového rodinného 
domu se zahradou v DKn.L.

Dvougeneraèní rodinný dùm po 
rekonstrukci ve Dvoøe Kr. n/L.

Prodej bytu 5+kk a zavedené 
restaurace v obci Lipnice.

Byt 3+1 v OV nedaleko centra 
mìsta Dvùr Králové n.L.

Prodej bytu, 2+1 ve Dvoøe 
Králové n/L.

Rodinný dùm 3+1,
Bøezinova - DKn.L.

Prodej zavedené restaurace s 

Prodej atypického  bytu 2+KK 
v centru obce Žireè u DKn.L.

728 451 040

  

VR 7690

Pro naší klientku s 
hotovostí poptáváme 
garsonku nebo byt 

1+1, spìchá.
Nabídnìte na telefon: 

724 077 752

 

 

KLÍC K VAŠÍ
SPOKOJENOSTI

PROD
NO

Á

    
 Leden

728 451 040

DK 11018 2 999 000,- Kè

Prodej zavedené restaurace 
s bytem 5+kk v Lipnici

Pro naše klienty 
poptáváme stavební 

pozemky nebo zahradu v 
lokalitì Dvùr Králové a 

blízkém okolí.

Nabídnìte na telefon: 
724 077 752

odá

Pr
no

Hledáme chatu èi chalupu 
k možné rekreaci v okolí  

Dvora Králové nad Labem. 
Nabídnìte na telefon: 

777 271 927

 

Poptáváme rodinný dùm 
nebo 

Nabídnìte na telefon: 
777 271 927

 

byt 3+1, 
lokalita Dvùr Králové a 

blízké okolí

606 714 655

728 451 040 728 451 040

SLEVA

N N AOVI K N N AOVI K

G

G

G

G

G G

G

G
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Společenská rubrika

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo během května a června slavnostně přivítáno 20 novorozených občánků našeho města. 

Noví občánci města
V květnu 2015 se narodilo v našem městě 11 občánků – 4 chlapci a 7 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci květnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 19 lidí, z toho bylo  
8 dvorských občanů, 3 muži a 5 žen.

Sňatky
V měsíci květnu uzavřeli manželství v obci Kuks tito snoubenci:
Pavel Švehla a Jana Bartošová  – 15. 5. 2015
Michal Havránek a Alice Klímová  – 15. 5. 2015
Vladimír Nývlt a Zuzana Nývltová  – 16. 5. 2015
Petr Pokorný a Anita Frendlová  – 16. 5. 2015
 Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích 
v květnu 20 občanů s gratulací. Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Vzpomínka
Je tomu již neuvěřitelných 10 let, co nás 29. 6. opustila maminka Marta Pet-
říková, a před rokem 28. 7. odešel i náš tatínek Karel Petřík. Stále vzpomí-
náme.  Dcery Marta a Eva

Věnujte prosím tichou vzpomínku na Františka Šíchu, který před rokem odešel 
dne 21.července 2014. Velice chybí nejen své rodině...  Anežka Šíchová, manželka

Poděkování
Děkujeme sestře Dagmar z  Farní Charity za  zprostředkování dopravy  
a  nezapomenutelného zážitku na  farmě rodiny Boekhout ze Lhoty pod 
Hořičkami. Majitelé tohoto minikempingu pro naše žáky připravili zdarma 
zábavné dopoledne s  mnoha soutěžemi, jízdou na  ponících, tancem  
a občerstvením. Žáci naší školy měli možnost touto cestou navázat kontakt 
se studenty z Holandska, kteří zde byli na týdenní praxi. 
Za Základní školu a Praktickou školu, třídní učitelky Mgr. Lucie Macková, Bc. Lucie Marková

Zleva: Anežka Hladíková, Ondřej Špaček.Zleva: Stela Faktorová, Jakub Šrámek, Kristýna Junková. Zleva: Vít Marousek, Viktorie Haňáčková.

Zleva: Jan Flegel, Denis Brokeš, Magdaléna Helmová, Vojtěch Dufek, Markéta Nováková, Lukáš Kratochvíl.Zleva: Radan Folwarczny, Viktorie Lhotská, Tereza Lebedínská.

V pátek 22. 5. 2015 se uskutečnilo v azylovém Domě Žofie další z nepravi-
delných setkání současných i bývalých uživatelů, pracovníků a veřejnosti.
Toto setkání proběhlo v duchu boření předsudků a mýtů spojených s oso-
bami bez domova, ale i bezproblémového soužití s místní komunitou. Opé-
kali se vuřty, zaměstnanci nachystali i další drobné občerstvení, hovořilo se, 
diskutovalo… Odpoledne se zájemcům promítnul v prostorách noclehárny 
film studentek a studentů Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové 
o  problematice bezdomovectví v  našem městě, který se poprvé objevil 
20. listopadu 2014 na Noci venku v Hankově domě. Hosté z řad veřejnosti 
oceňovali zejména otevřenost Domu Žofie navenek a okamžité řešení pro-
blémů, pokud se objeví. Azylový dům – Dům Žofie je pobytová sociální 
služba, určená pro osoby nad 18 let věku, které jsou bez přístřeší a  mají 
trvalé bydliště ve Dvoře Králové nad Labem a spádových obcích. Kapacita 
služby – 10 lůžek. Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem zís-
kala 663.293,00 Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
na  zajištění sociální služby azylový dům, která je poskytovaná v  Domě 
Žofie, a to v rámci projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém 
kraji III č. CZ1.04/3.1.00/05.00087

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem

Pečovatelská služba Města Dvůr Krá-
lové nad Labem uspořádala v  sobotu 
6. června v  DPS Sadová osmihodinové 
vzdělávání od  Asociace poskytova-
telů sociálních služeb České repub-
liky s  názvem Alzheimerova nemoc – 
Demence v obrazech. V současné době 
se počet osob s Alzheimerovou nemocí 
odhaduje v České republice na 150 000 
a toto číslo neustále roste. Komunikace s těmito lidmi a přístup k osobám 
s Alzheimerovou nemocí si však vyžadují specifické znalosti a dovednosti, 
kterými je třeba pracovníky vybavit, aby mohli i  nadále účinně pomáhat 
osobám s demencí a  jejich rodinám. Pečovatelská služba Města Dvůr Krá-
lové nad Labem získala 35  166,00 Kč z  prostředků Operačního programu 
Lidské zdroje a  zaměstnanost v  rámci Národního individuálního projektu 
„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců reg. č. CZ.1.04/1.1.00/
C3.00001 – dohoda č. TUA-MN-65/2015“ na pokrytí nejenom samotné vzdě-
lávací aktivity, ale i mzdových nákladů pro účastníky semináře.

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem 

Alzheimerova nemoc – 
Demence v obrazech

Azylový Dům Žofie otevřel 
své dveře veřejnosti
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Angeles dance group jsou 
trojnásobnými mistry ČR 

V  neděli 24. května vyrazily tanečnice 
z  Angeles Dance Group na  mistrovství ČR 
v  pom pom dance, které se letos konalo 
v  Praze, ve  sportovní hale v  Průhonicích. 
Na toto mistrovství se probojovaly všechny 
naše formace. Děti soutěžily se skladbou 
„Čipmančice“, juniorky s choreografií „Dvor-
ský přebor“ a hlavní věková kategorie s for-
mací „První pomoc“. Všem se provedení 
skladby povedlo a  až na  pár drobných 
chybiček nebylo co vytknout. Děvčata 
v napětí čekala na vyhlašování poroty a že 
bylo na  co. Všechny tři formace obsadily 
první místo a staly se mistry České republiky 
v  pom pom dance. Děkujeme tanečnicím 
za  jejich výkony během roku a  těšíme se 
na všechny v další taneční sezoně.

Angeles Dance Group
Foto: Miroslav Bažant

Krajské klání „Medvědů“
Česká asociace Sport pro všechny ve spo-
lupráci s  TJ Lipnice pořádala v  sobotu  
30. května na  hřišti v  Lipnici krajské kolo 
Soutěže mládeže v přírodě „Medvědí stez-
kou“. Závod se uskutečnil za  slunečného 
počasí na trati dlouhé 4,5 km a 6 km podle 
věkových kategorií, kde měli závodníci 
několik stanovišť s různými úkoly – znalosti 
přírody, vlastivědy, zdravovědy, orientační 
závod, tábornické dovednosti, uzlování 
a další. Z celého kraje přijelo 48 dětí, které 
na  trati bojovaly s  velkým zápalem. Bojo-
valo se o vítězství a o postup do republiko-
vého kola. To se podařilo i třem děvčatům 
z  pořádající TJ Lipnice – Veronice Sedláč-
kové, Nele Kozákové a  Báře Sedláčkové. 
Všem postupujícím přejeme úspěšnou 
reprezentaci kraje.

Blanka Porcalová, cvičitelka TJ Lipnice
 

Královédvorská ženská posádka 
dračí lodě přivezla dva poháry

Devátý ročník závodů dračích lodí se usku-
tečnil v  sobotu 6. června na  pardubické 
loděnici Arosa. Akce se zúčastnila i  žen-
ská posádka ze Dvora Králové nad Labem 
s  názvem „Dračí žrádlo“. Vyhrála jak finá-
lovou rozjížďku na 200 metrů, tak závod 
na  kilometrové trati. Držte nám palce na 
konci srpna v závodě na Velkém Dářku.

Mgr. Alexandra Jiřičková 

V  sobotu 23. května se v  Městském muzeu 
ve  Dvoře Králové nad Labem konala muzejní 
noc, která se nesla v tématu – Ze života hmyzu.
Pro veřejnost se tak otevřela v  netradiční 
podobě expozice vánočních ozdob, nově chys-
taná historická expozice, výstava Život v protek-
torátu, galerie s  křížovou cestou a  také sklepní 
prostory muzea. Navíc v každé místnosti byl pro 
děti i  dospělé přichystaný program v  podobě 
soutěží, kterými je provedly berušky, housenky, 
a přiletěla dokonce i včelka Mája.
Návštěvníci si vedle prohlížení muzea vyzkou-
šeli proplést se velkou pavoučí sítí, poznávali 
poslepu nejrůznější předměty u  krtonožky, 
váleli kuličku vrbouna posvátného, sbírali pyl 
jako včelky a dokonce si mohli zahrát i na pale-
ontology. Studenti gymnázia si navíc připravili 
nejrůznější ukázky hmyzu a  pro zajímavost byl 
promítaný film Mikrokosmos, který návštěvníky 
provedl hmyzím životem.
Celý večer, a později i noc, nás provázela velmi 
přátelská a  hravá atmosféra a  doufáme, že se 
letošní muzejní noc všem zúčastněným líbila. 

Velké poděkování patří paní RNDr. Janě Dobro-
rukové, která se svými studenty celou akci zpes-
třila zajímavým programem. Poděkování patří 
rovněž všem návštěvníkům, kteří svou hojnou 
účastí podpořili tuto akci, a  těšíme se na  další 
ročník festivalu muzejních nocí.

Bc. Kristýna Kuhnová
Foto: Mgr. Kateřina Mládková

V pátek 22. května se konala v Městské knihovně 
Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem vědomostní 
soutěž My všichni jsme Východočeši. Přijely 
týmy z  Přelouče, Chrudimi, Náchoda, Nového 
Bydžova, Hradce Králové a  nemohli jsme chy-
bět ani my – domácí ze Dvora. Nejdříve jsme šli 
na stezku, na které se odpovídalo na 48 otázek 
týkajících se šestnácti východočeských měst. 
Cesta končila u splavu. Poté jsme vyrazili do DDM 
Jednička opékat buřty. Zároveň se všechny týmy 
seznámily a  zazpívaly si za  doprovodu kytary. 
Pak v  knihovně probíhaly prezentace jednotli-
vých měst, které připravily děti. Po  večeři jsme 
se vydali na  prohlídku našeho města, při které 
jsme řešili další úkoly. Skládali jsme básně, počí-
tali obrazce, doplňovali texty písní a přemýšleli 
nad různými významy slov. Víte například, kdo 
je to školomet? Pokud nevíte, zeptejte se našich 
knihovnic v dětském oddělení.  
Procházka končila v  kostele sv. Jana Křtitele. 
Vyšli jsme až na věž a měli neuvěřitelný zážitek 
z pohledu na město svítící ve tmě. Tím však den 
ještě nekončil. Už všichni leželi a někteří možná 
i spali, když nás přivolaly vyděšené knihovnice, 

neboť na dvoře knihovny byli překupníci vnitř-
ností. Dostali jsme žádanky s  jednotlivými 
orgány a museli je správně přiřadit ke známým 
filmovým či knižním hrdinům (Bilbo Pytlík, král 
Lávra, Otesánek atd.). I  s  tímto úkolem jsme si 
lehce poradili a pak už jsme zalezli do spacáků.
Ráno po snídani bylo vyhlášení. Náš tým skon-
čil na druhém místě hned za Přeloučí. Byli jsme 
rádi. Každý dostal cenu a  pak jsme šli do  zoo. 
Skvělé to bylo v Darwinově stanici, kde jsme si 
pohladili ježka a různé plazy. Doufáme, že se to 
všem líbilo, tak jako nám!

Anička, Majda a Honza (5. B, ZŠ Strž)

Skautské středisko hlásí
Světlušky a  skautky byly 
požádány řádovými sest-
rami z  Kongregace sester 
Matky Božího milosrden-
ství o  pomoc při organizo-
vání pochodu Z  pohádky 
do pohádky konaného dne 
23. května. 
Děvčata společně výborně 
reprezentovala naše skautské středisko Zvičina 
na  jedné ze zastávek pochodu, kde děti plnily 
různé úkoly spojené s pohádkovou tematikou.
Naše středisko přispělo svými skautskými expo-
náty trutnovskému muzeu  na netradiční výstavu 
Historie skautského hnutí na Trutnovsku, které 
pomáhá organizovat skautské Středisko Hrani-
čář Trutnov. Výstava je doprovázena bohatým 
fotografickým i  trojrozměrným materiálem 

a bude otevřena od 20. června do 27. září.
Naše letošní tábory již začaly. Prvními byli 
Ti nejmenší skautíci z  rodinného skautingu 
na  týdenním pobytu na přelomu června a  čer-
vence na našem tábořišti na Kateřině. Teď právě 
si užívají na  Kateřině táborová dobrodružství, 
zábavu i  povinnosti naše světlušky a  vlčata.  
5. oddíl vodních skautů uspořádal pro své členy 
na přelomu června a července putovním vodác-
kém táboře na Orlici. Všechny děti si na táborech 
ověřují  své nabyté znalosti a dovednosti z pravi-
delných schůzek a tábor je pro ně tak vyvrchole-
ním celoroční oddílové práce.
Po vleklých problémech při hledání  vlastní stálé 
klubovny se povedlo 2. oddílu z  Mostku získat 
do pronájmu od obce klubovnu nedaleko míst-
ního koupaliště.

Ing. Martin Stránský

Velmi vydařená muzejní noc

My všichni jsme Východočeši!
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Den dětí v MŠ Elišky Krásnohorské

První červen v  MŠ Elišky Krásnohorské 
byl již od  rána prozářen nejen sluncem, 
ale také úsměvy všech dětí. Čekala na  ně 
pestře ozdobená zahrada se spoustou 
soutěží, při kterých si mohly vyzkoušet 
svoji zručnost a  různé dovednosti. Paní 
učitelky připravily pro svoje malé svěřence 
nejen zábavné úkoly, jako například slalom 
na  koloběžkách, rybářské závody, hrátky 
s míčem a jiné, ale také plno krásných cen 
a  dárečků. Během dětského dne vyhrával 
úplně každý. Dětmi snad nejvíce oceňova-
ným dárkem k jejich svátku bylo malování 
na  obličej. Studentky SŠIS vykouzlily hol-
čičkám i  klukům na  tvářích velmi pěkné 
obrázky. Děti si mohly vybrat z  mnoha 
nabídnutých motivů nebo prostě čerpat 
z  vlastní fantazie. Po  zahradě nám poté 
kroužila nejedna půvabná motýlí slečna, 
pohybovali se tam také různé kočkovité 
a  jiné šelmičky, spidermani, piráti a  další 
postavičky. Mnoho dětí své obrázky nese-
třelo ani s končícím dnem. Ještě příští ráno 
přispěchaly do  školky alespoň se zbytky 
obličejových malůvek, což jen dokládá, jak 
si společně dětský den užily.

Paní učitelky z MŠ E. Krásnohorské

Na slavnosti zvou prodejce 
řemeslných výrobků
Na 14. Svatoanenské slavnosti v Domově sv. 
Josefa v Žirči, které se konají 25. července, 
zveme prodejce řemeslných výrobků s vlast-
ním stánkem. Akce je benefiční, výtěžek 
věnujeme na pořízení transportního zaří-
zení. Více na martincova@dsj-zirec.cz, tel.: 
491 610 605, www.domovsvatehojosefa.cz .

Iva Martincová, Domov sv. Josefa

Sportovní a turistický kurz gymnázia

Studenti královédvorské SŠIS poznávali jih Anglie

A zase je to tady! Každoroční sportovní kurz tře-
tích ročníků, lidově zvaný „cyklák“ či „cyklisťák“, 
studenty oblíbená týdenní aktivita, je za  námi. 
A  jak to bylo letos? V  pondělí 25. května jsme 
se sešli, tedy spíš sjeli, před školou a  následně 
vyrazili, dokonce za  pěkného počasí, na  trasu 
dlouhou 60 kilometrů, a to do Břehů u Přelouče. 
Za  doprovodu paní profesorky Hofmanové 
a profesorů Ježka, Špačka, Neumanna nám cesta 
krásně ubíhala.
První den byl asi nejnáročnější, dlouhá trasa, 
mnozí se s  kolem ještě dost neskamarádili. 
A hned po příjezdu jsme museli na dříví, založit 
oheň a  přidaly se i  další sportovní aktivity. 
V tomto duchu se pak nesl celý týden. Dlouho-
letá zkušenost a sehranost tělocvikářů byla vidět 
na každém kroku. Vše naplánováno a navázáno 
na  sebe jako šňůrka s  korálky. Každý den byl 
složen ze dvou věcí – dopoledne „hurá na kolo“, 
odpoledne aktivity a závody v čemkoli. Můj nej-
oblíbenější byl azimutový běh. Ubytování bylo 
sice trochu strohé, občas i  mírná zima v  noci, 

ale vše nám vynahradila strava. V místní restau-
raci vařili báječně a myslím, že nikdo nestrádal. 
Kdo ale neměl přesto dost, mohl si nad ohněm 
opékat párky či špekáčky. Za doprovodu kytary, 
zpěvu děvčat, co chtít víc? Celý týden velmi 
rychle utekl a  v  pátek ráno se všichni klepali 
před cestou zpět. Přece jen domů je daleko 
a řidiči někdy neberou na cyklisty ohledy. Nako-
nec vše dobře dopadlo, jen s malým technickým 
problémem, který byl hned napraven, jsme při-
jeli ke škole. Jásali jsme my i čekající rodiče. Tak 
zdar „cykláku“ a předáváme pomyslnou štafetu 
do dalšího roku současným druhákům.

Rudolf Koblasa (3. A)

Na budoucnosti vašich dětí nám záleží

Ve  dnech 7.–12. června se 30 studentů místní 
SŠIS vypravilo na  jazykově poznávací zájezd 
za  krásami jižního pobřeží Anglie. Náplní 
zájezdu byla turistika, poznávání památek a díky 
ubytování v rodinách také seznámení se s život-
ním stylem, kulturou a  stravováním ve  Spoje-
ném království.
Naše dlouhá cesta autobusem začala v  neděli 
v  poledne a  v  pondělí brzy ráno už nás vítaly 
východem sluncem ozářené bílé útesy dover-
ské, vstupní brána do  Anglie. My jsme však 
pokračovali po  jižním pobřeží do  naší cílové 
destinace, kterou bylo přímořské letovisko 
Brighton, populární turistické centrum s rozma-
nitými atraktivitami. Zde vedly naše první kroky 
přímo do moře, neboť nás uvítalo krásné slunné 
počasí. Užili jsme si příjemnou procházku po pří-
mořské promenádě, prošli se po slavném molu 
Brighton Pier, dále jsme zde navštívili exotický 
královský palác Royal Pavilion, v Sea Life Centre 
jsme v  akváriích obdivovali podmořský život 
a  na  závěr jsme se prošli centrem města, kde 
jsme uskutečnili první shopping v Anglii.

Cesta i  první den na  ostrovech byly velmi 
náročné, tak už jsme všichni večer netrpě-
livě očekávali, jaká rodina si nás odveze a  kde 
budeme přebývat. Díky možnosti ubytování 
v  rodinách jsme měli příležitost poznat běžný, 
každodenní způsob života anglických rodin.
 V  dalších dnech jsme z  Brightonu vyjížděli 
na  rozmanité výlety, a  tak jsme navštívili např. 
městečko Hastings (místo slavné bitvy z  roku 
1066), místní pašerácké jeskyně s  interak-
tivní expozicí, město Southampton (odkud 

vyplouvaly slavné lodě Mayflower a  Titanic), 
viděli jsme největší evropský přístav plachet-
nic Marina v  Brightonu, trajektem jsme dopluli 
na ostrov Isle Of Wight, zde jsme obdivovali krá-
lovské sídlo Osborne House se zahradami. 
Pro většinu z nás byla však jedním z nejhezčích 
zážitků krásná procházka nad bílými útesy neda-
leko Eastbourne, které se řadí mezi nejkrásnější 
přírodní úkazy celého Spojeného království. 
Útes Beachy Head je svou nadmořskou výškou 
162 m nejvyšším křídovým útesem ve  Spoje-
ném království a celá oblast je nesmírně fotoge-
nická, neboť cestou se naskýtají pěkné vyhlídky 
na útesy, moře a okolní krajinu.
Poslední den v  Anglii jsme strávili v  Londýně, 
kde jsme během jediného dne viděli všechny 
nejvýznamnější památky, nejdříve z  ptačí per-
spektivy ze slavné atrakce London Eye a  poté 
na  vlastní oči při pěší prohlídce. Celý zájezd 
se báječně vydařil, počasí bez deště, spoustu 
zážitků, dojmů a poznatků, co více si přát?

Mgr. Petra Hažvová
vyučující SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Základní škola a  Prak-
tická škola Dvůr Krá-
lové se stala partne-
rem regionálních firem 
textilního a  oděvního 
průmyslu. Je totiž 
součástí Regionální 
sektorové dohody. 
Dne 24. dubna 2015 
to svým podpisem 
stvrdil i  hejtman Krá-
lovéhradeckého kraje 
Lubomír Franc. Hlav-
ním cílem této dohody 
je zajistit kvalifikované 
odborníky na  trhu 
práce v  oblasti tradič-
ního průmyslu našeho 
kraje. Dojde ke  spo-
lupráci základních, 
středních a  vysokých 

škol na jedné straně a zaměstnavatelů na straně 
druhé. Absolventi partnerských škol najdou své 
uplatnění ve  významných textilních a  oděvních 
firmách regionu, jako např. VEBA, MILETA, JUTA, 
LUKO, GRUND, NYKLÍČEK a  spol., VAMTEX, BAR-
TOŇ – textil, INOTEX, Prádelny a čistírny Náchod.
Žáci naší školy dostanou možnost vyučit se 
v  oblasti textilního a  oděvního průmyslu. Již 
během studia získají potřebnou praxi pro výkon 
dané profese a po ukončení studia mohou oka-
mžitě nastoupit do zaměstnání. Naše škola v této 
souvislosti plánuje úpravy vzdělávacího pro-
gramu. Změny proběhnou především v  oblasti 
pracovního vyučování. Náplň těchto hodin bude 
uzpůsobena požadavkům učebních oborů spo-
lupracujících středních škol. Spolupráce na pro-
jektu je pro naši školu velkou poctou. Doufáme, 
že i žáci se chopí své šance zodpovědně a využijí 
možnost, kterou jim dohoda nabízí.

Bc. Lucie Marková
Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem
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Předčtenářské dovednosti v mateřské škole

ZŠ Podharť podporuje 
technické obory

V  rámci zvýšení atraktivity technických 
oborů navštívili žáci 8. ročníku ZŠ Podharť 
koncem května společnost Stránský a Petr-
žík, s. r. o., která zaměstnává kvalifikované 
pracovníky v  této oblasti. Cílem exkurze 
bylo ukázat žákům, jaké příležitosti a mož-
nosti technické obory přinášejí a  možné 
budoucí uplatnění v této sféře. V dětech je 
obrovský poteciál, a pokud se včas nepod-
chytí, snadno opadne. Klesající zájem 
žáků o  tyto obory vnímáme jako závažný 
problém současného trendu ve  vzdělá-
vání, svým žákům chceme proto poskyt-
nout rozhled a  možnost vyšší konkuren-
ceschopnosti na  trhu práce. Poděkování 
patří vedení společnosti Stránský a Petržík,  
s. r. o, která žákům představila moderní 
provoz a  ukázala jim, že technické obory 
mají budoucnost.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Den dětí opět na „čerťákách“
Dětský den 1. června byl tentokrát v  režii žáků 
posledního ročníku. Nápady nešetřili, proto 
i  název byl vskutku originální – „Cesta kolem 
světa“, která nás zavedla do  amerického Colo-
rada, amazonských pralesů, na  španělské býčí 
zápasy, do  Ruska, kde si bystří zapamatovali 
něco málo z azbuky a šikovní se od domorodců 
naučili rozdělávat oheň, byla opravdovým zážit-
kem pro malé i velké, plnící různé úkoly na čas. 
Trasu naši organizátoři navedli do  Čertových 
hradů, které byly příjemným útočištěm ve slun-
ném a  teplém pondělním dopoledni. Děti  
z I. stupně chodily společně jako třída, starší 
žáci plnili úkoly ve skupinkách celkem na osmi 
stanovištích, jež měla pod záštitou právě devátá 
třída, dohlížející na  hladký průběh závodu. 
Na  konci jejich putování čekala nejzdatnější 

sladká odměna, ti ostatní si pochutnali na špe-
káčku. Děkujeme paní učitelce Chmelíkové 
a Culkové, které se s deváťáky aktivně podílely 
na přípravě celého dne.

Policie ČR v akci na ZŠ 5. května
V pondělí 8. června čekalo na žáky naší školy pře-
kvapení. Druhou vyučovací hodinu nás poctili 
návštěvou příslušníci Policie České republiky. 
Jednalo se o  zástupce pořádkové jednotky, jež 
má za  úkol pomáhat a  chránit. Před budovou 
školy se shromáždily nejprve děti z I. stupně se 
svými vyučujícími a netrpělivě vyčkávaly, co se 
bude dít. Žáci měli možnost zhlédnout ukázku 
výcviku služebních psů, výstroj, výzbroj a před-
stírané situace, při nichž byl dopaden pachatel 
trestné činnosti. V  závěru celé akce si mohli 
všichni zblízka prohlédnout a  osahat některé 

předměty pomáhající policistům při výkonu 
jejich služby. Malé obecenstvo poté vystřídali 
starší žáci II. stupně, aby nebyli ani oni ochuzeni 
o dojmy z dobrodružného dopoledne.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli 
na  přípravě a  uskutečnění tohoto mimořádně 
vydařeného zážitku.

Mgr. Markéta Haasová, vyučující ZŠ 5. května

Při vydařených červnových akcích na ZŠ 5. května se děti dobře bavily

Právě končící školní rok byl na naší základní škole 
nabitý zejména akcemi v anglickém jazyce. A to 
nejen pro žáky, ale i  pro učitele obou stupňů. 
Hned v  září si děti z  2. stupně užily zájezd 
do  anglické metropole – Londýna. Na  podzim 
začala škola odebírat anglické měsíčníky Gate, 
nadšených čtenářů se našlo více než 70. Žáci 
šesté třídy se právě přes tento časopis zapojili 
do mezinárodní jazykové soutěže. V novém roce 
jsme zpřístupnili anglickou knihovnu, kterou 
žáci hojně využívají, a  tím si zlepšují svoje čte-
nářské dovednosti. Jeden únorový týden na naší 
škole strávila skupinka pěti studentů ze všech 
koutů světa, aby se s  dětmi podělila o  kulturní 
tradice a jazykové zvláštnosti svých zemí. 
V závěru školy akcí ještě přibylo. Poslední dub-
nový den se uskutečnil projektový den, kde si 
rodilí mluvčí zahráli na  známé evropské osob-
nosti minulosti. Pravidelnou součástí výuky 
anglického jazyka se stala virtuální výuka. Děti 
se po počátečním ostychu skamarádily se svými 
novými virtuálními učiteli a hodiny je nesmírně 
baví. Nakonec i  jedna z  mluvčích zavítala 
v  červnu na  několik dní do  školy a  osobně se 
účastnila výuky s  našimi studenty. Některé uči-
tele zlákala možnost výuky odborného předmětu 
v  angličtině, a  tak se žáci mohli podle nových 
anglických učebnic CLIL dozvědět něco ze země-
pisu či přírodopisu. Učitelé angličtiny také neza-
háleli. Kromě přípravy těchto náročných akcí se 
řada z nich zapojila do e-learningové výuky, dva 

z nich jezdili i do Prahy na prezenční výuku.
Všechny tyto moderní metody výuky začí-
nají přinášet ovoce. Dominik Linda se umístil  
na 2. místě okresního kola anglické olympiády, 
ale hlavní je, že žáci mají pestrou výuku, která 
jim přináší nejenom spoustu zábavy a  radosti, 
ale i chuť se dále vzdělávat.
Velkým úspěchem se pro nás stalo okresní kolo 
olympiády v matematice, z něhož si Eva Žižková 
odnesla krásné 2. místo. Úspěšná byla i  Pytha-
goriáda, kde získala Adéla Zajícová 2. místo 
a Adéla Hermanová 4.–5. místo, 1. místo jsme si 
v okrese vybojovali  v dopravní soutěži cyklistů 
v  první kategorii. V  rámci volby povolání jsme 
ukázali  zručnost v  soutěži „Já už to znám…“ 
a Jakub Kröner přivezl 1. místo v kategorii oboru 
automechanik. A tradičně si odnášíme řadu oce-
nění v  regionálních i  celostátních výtvarných  
soutěžích. Všem našim žákům i zaměstnancům 
přejeme slunečné léto a těšíme se na další plá-
nované akce v příštím školním roce.

Mgr. Lenka Paťavová a vedení školy

O  tom, zdali dítě bude v  budoucnu čtenářem 
či nikoliv se rozhoduje již dávno před vstupem 
do ZŠ. Výsledek vždy ovlivňují vrozené dispozice, 
rodinné prostředí, ale také kvalita předškolního 
vzdělávání. I  proto je vzdělávací práce učitelek 
v  mateřské škole zaměřena na  konkrétní cíl zís-
kat již v MŠ dovednosti, které jsou nezbytné pro 
budoucí čtenářskou gramotnost.
Na všech pracovištích právního subjektu Mateřská 
škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, se 
děti pravidelně seznamují s prózou i poezií, pracují 
s dětskými časopisy a ve školce vytvořený časopis 
si také odnášejí domů. Hrají si na básníky, hledají 
ztracená písmenka, luští obrázkové křížovky, „čtou 
Malované čtení“, objevují vtip i  chyby v  textu. 
Kniha, slovo, písmenko se tak pro ně hravou for-
mou stávají přirozenou součástí života.

Při společných komunitních chvilkách s  dětmi 
hovoříme o přečteném a protože žádná odpověď 
není v diskusi špatná, děti se spontánně vydávají 
do  světa fantazie, a  tím si také rozšiřují slovní 
zásobu. Snažíme se hledat pro děti další zajímavé 
činnosti ve spojení s knihou. 
Navštěvujeme městskou knihovnu Slavoj, půjču-
jeme si zde knihy do MŠ, pracoviště MŠ Roháčova 
a  MŠ Žireč jsou zapojena do  celorepublikové 
akce „Celé Česko čte dětem“ a  na  pracovištích  
MŠ Roháčova a  MŠ Lipnice se uskutečnila 
i beseda s paní spisovatelkou Jitkou Vítkovou.
A ve svém snažení nezůstávají paní učitelky osa-
mocené. ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad 
Labem nabídla v  letošním školním roce mateř-
ským školám novou akci „Děti čtou dětem“. 
A  právě při těchto společných setkáních si děti 

z  mateřských škol mohly uvědomit, že jejich 
starší kamarádi již čtenáři jsou, a  jistě se pro ně 
stali dobrou motivací. K  této akci se připojila  
i ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem.
Děkuji tímto ředitelství ZŠ Schulzovy sady za pří-
kladnou aktivitu a  také ředitelství ZŠ Strž Dvůr 
Králové nad Labem za tradiční celoroční projekt 
„Cestička do školy“.
V závěru školního roku mé poděkování patří všem 
základním školám ve  městě, protože všechny 
aktivně s mateřskými školami spolupracují. Jejich 
nabízené akce jsou pro děti z  mateřských škol 
obohacující a  vzájemná setkávání odstraňují 
zbytečné obavy dětí z nástupu do školy. A všem 
malým i  velkým dětem a  pedagogům přeji 
dlouhé prázdniny a nejlépe s knihou.

Věra Havelková, ředitelka MŠ Drtinova

Úspěšný školní rok v Podharti
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Dráček Hasík v MŠ Slunečná 1
V  MŠ Slunečná 1 byl realizován program 
„Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární 
ochrany a ochrany obyvatelstva.“ Program 
probíhá ve spolupráci Hasičských záchran-
ných sborů krajů a  o. s. Citadela Bruntál. 
Pan Lukáš Novák, speciálně vyškolený 
instruktor z  řad profesionálních hasičů, 
přišel do MŠ s plyšovým dráčkem Hasíkem 
a vysvětlil dětem, jak se chovat v krizových 
situacích. Program byl svým obsahem 
přizpůsoben věku a  schopnostem před-
školáků a  děti velmi zaujal. Se zápalem 
pak pod jeho vedením nacvičovaly, co 
dělat v  nejrůznějších situacích, a  vyzkou-
šely si i evakuaci MŠ. Hasík děti obdaroval 
sladkostmi, tematickými omalovánkami 
a  samolepkami. Děkujeme a  těšíme se 
na návštěvu „Hasičárny“ v DKnL.

Děti a učitelky MŠ Slunečná 1

Na ZŠ Schulzovy sady třídili 
s Nikitou a skočili třetí

Letos se opět naše třída ze ZŠ Schulzovy 
sady zúčastnila soutěže „Třídíme s Nikitou“. 
Loňský ročník soutěže jsme vyhráli, proto 
jsme se chtěli zúčastnit i letos. Vyrobili jsme 
suprové leporelo s  problematikou třídění 
odpadů. V úterý 16. června bylo v 10 hodin 
ve  dvorské zoo vyhlášení výsledků. Tento 
rok jsme se umístili na  skvělém 3. místě. 
Po  vyhlášení jsme se projeli expressem 
po  safari a  mohli jsme si procházet zoo. 
Zkrátka jsme si to užili a příští rok se určitě 
zúčastníme znovu.

Adéla Fejková (8. B)
ZŠ Schulzovy sady

Poslední dílna pro budoucí školáky se konala 
v  úterý 2. června. Tentokrát probíhala netra-
dičně. Již u  dveří na  ně čekaly děti z  pátých 
tříd, jejich budoucí patroni. Ve  společných 
dvojicích děti procházely školou, kde hledaly 
deset stanovišť, na  kterých měli učitelé připra-
veny různé činnosti. Budoucí žáci museli plnit 
různé úkoly, za  něž získávali razítka. Nestačily 
jim jen pouhé znalosti, ale museli se orientovat 
v  prostoru, zapojit své ruce a  uplatňovat svou 

fantazii. V tělocvičně se jim hodila dobrá muška. 
Po nasbírání všech razítek mohli konečně všichni 
začít hledat slíbený poklad. Hledání netrvalo 
dlouho. Děti mají bystré oči a rychlé nohy. Byly 
proto náležitě odměněny. Kromě sladkostí v tru-
hle děti nalezly také klíče, které jim symbolicky 
otevřou cestu do  školy. Přejeme dětem pěkné 
poslední školkovské prázdniny a těšíme se, až se 
s nimi opět shledáme v září ve školních lavicích.

Mgr. Radka Mazáková, Bc. Gabriela Sacherová, ZŠ Strž 

Nalézt ve  správnou 
chvíli v  přírodě pra-
mének čisté vody 
je mnohdy malý 
zázrak. Krásná stu-
dánka je ozdobou 
mnohého kouta naší 
přírody. Blíží se konec školního roku a  naším 
úkolem bylo ukázat dětem, jak úžasné dary nám 
příroda poskytuje, podpořit u dětí úctu k tradi-
cím a regionu. Je velká škoda, že studánky pust-
nou a  praménky se ztrácejí. Otvírání studánek 
je nádhernou znovuoživenou tradicí, která při-
padá na poslední den měsíce května.

Ale teď vážně...
Školní rok končí měsícem červnem. Tento měsíc 
znamená pro žáky nejen velké těšení na prázd-
niny, ale i  mnoho povinností, mezi které patří 
závěrečné písemné práce a  celkové hodnocení 
uplynulého školního roku.
Každý žák chce zažít úspěch. Při pozitivním 

povzbuzování mu jde práce mnohem lépe 
od  ruky. Vlídné slovo pedagoga dělá divy, je 
nejlepším vyslancem a  vyjednavačem. Potřeba 
uznání a úcty je druhá nejvyšší, nad ní je už jen 
potřeba seberealizace. Každý z  nás rád přijímá 
pochvalu. Pochvala je pro zdravé sebevědomí 
a sebeurčení nezbytná.
Proto jsme se snažili naladit děti na dobro a to 
pomocí našich studánek. Tento motiv prolí-
nal celým červnem. Chodili jsme na  vycházky,  
výlety,  pozorovali přírodu.
Ke  dni dětí jsme připravili zábavné odpoledne 
se spoustou her a  tance. Děkujeme tímto 
panu Janákovi, který nám poskytl prostory své 
restaurace.
Navštívili jsme planetárium, podnikli cestu 
k  neznámým světům. Výlet do  Ratibořic nám 
přinesl spoustu radosti. Zde jsme si vyzkoušeli 
námět na  naši školní akademii. Otvírání stu-
dánek. V  přírodě šel nácvik veršů dětem velmi 
dobře. Vždyť v  každém žákovi stále nacházíme 
něco dobrého, v čem je dobrý, co se mu podařilo. 

Žáci chtěli zažít úspěch na školní akademii. Moc 
se snažili, aby verše Miloslava Buriana vyzněly 
v celé své kráse, podpořeny hudbou a tancem. 
Tato akademie nám ukázala, že své dovednosti 
umí žáci i hrdě předvést.
Při rozdávání vysvědčení se ptám žáků, co umí. 
Nechci, aby se styděli a sklopili oči. Naším cílem 
je smělá odpověď. Umím číst, psát, malovat, zpí-
vat, počítat.
A naše přání do nového školního roku? Dále pra-
covat na  dobrých vztazích učitel – žák – rodič. 
Naši učitelé Základní školy a Praktické školy Pře-
myslova 479, se budou i nadále snažit o pocho-
pení individuality jednotlivců a  dobrou spolu-
práci s rodiči.
Spokojenost a  pozitivní hodnocení školy sou-
visí s  tím, jak škola naplňuje očekávání rodičů. 
I v nadcházejícím školním roce se budeme snažit 
přizpůsobit vzdělávání našich žáků dovednos-
tem pro 21. století. 

Mgr. Lenka Podrazilová
Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem

I studánky musí býti čisté. Příroda nám poskytuje úžasné dary

Hledání pokladu na ZŠ Strž

Součástí školní 
výuky bývá i  spo-
lupráce pedagogů 
a  žáků na  projek-
tech. Ten loňský 
nesl název „Už 
se nebojíme!“ 
a  letošní „Dobrý 
sluha, ale špatný 
pán“.
Máme štěstí, že oba 
projekty jsou smys-
luplné a  přínosné. 
Přibližujeme v  nich 
dětem chování 
v  krizových situa-
cích a upozorňujeme na důležitost jednotlivých 
složek IZS. Loni jsme měli možnost poznat práci 
policie, záchranné služby i leteckých záchranářů. 
Letos padla volba, jak již název napovídá, 
na  hasiče. Po  několika schůzkách ve  škole nás 
pozvali na prohlídku stanice v Trutnově. Ve čtvr-
tek 28. května se už od rána zdál být den smutný 
a šedivý, ale v autobuse vládlo mezi  2. A a 7. A 
nadšení. A to, jak se později ukázalo, i předčilo 
naše očekávání. 
Na místě se nás ujali průvodci, kteří si děti roz-
dělili do  dvou skupin. Hned v  úvodu připo-
mněli význam hasičského sboru a provedli nás 
zázemím celé budovy. A na co asi zvědaví náv-
štěvníci dlouho nezapomenou? Jak komicky 
 a  neohrabaně působí ochranný protiche-
mický oblek. Jak silný tlak má stříkající hadice. 
Jak vysoko může vylézt bez jištění požárník 

po  vysunutém žebříku. Jak se dá auto rozstří-
hat na hromádku plechu. Jak... A mohli bychom 
jmenovat dál. 
Loučili jsme se neradi, ale čekala nás ještě Hor-
ská služba v Peci pod Sněžkou. Její sídlo nebylo 
tak rozsáhlé, ale zaujetí pro práci „chlapíků 
z hor“ zůstalo stejné. Žáci si prohlédli čtyřkolku, 
skútr i s „vanou“ pro zraněného, mačky, cepíny, 
lavinové sondy i  vyhledávací přístroje (tzv. 
„pípáky“). A co nás překvapilo tady? Kdo nebydlí 
v  Peci a  není mužského rodu, tak má smůlu 
a k horské prostě nemůže. 
U  obou hostitelů jsme se cítili příjemně. Hasič 
a horský průvodce. Oheň a led. A přesto je spo-
juje jedno – obětavost a pomoc nám všem. Za to 
jim patří velký dík. Byl to pěkný den!

Mgr. Jana Hronešová
vyučující ZŠ Strž

ZŠ Strž mezi záchranáři
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Úspěch žáků ZŠ Schulzovy sady

Výborného výsledku dosáhli žáci ZŠ Schul-
zovy sady, když v  krajském kole soutěže 
Odznak všestrannosti olympijských vítězů 
zvítězili a postoupili do republikového finále. 
Družstvo ve  složení Dominika Horníková, 
Monika Fišerová, Nela Drápalíková, Jana 
Špatenková, Jakub Mikyska, Kristián Hráský, 
Ondřej Vítek a Ondřej Schreiber se dokázalo 
probít mezi jedenácti družstvy a stát se kraj-
ským přeborníkem. Nyní se závodníci mohou 
společně s dalšími postupujícími jednotlivci 
Adélou Rutrlovou a  Simonem Rajsnerem 
těšit na  zářijové finále, které prožijí ve  spo-
lečnosti Šárky Kašpárkové, Roberta Změlíka, 
Romana Šebrleho a  dalších olympioniků. 
Zlatou medaili se podařilo získat ještě D. Hor-
níkové, K. Hráskému, stříbrnou J. Mikyskovi  
a  N. Vachkové a  bronzovou N. Chrobokové,  
J. Kamberskému a  N. Pourovi. Všem úspěš-
ným vícebojařům blahopřejeme!

Mgr. Pavlína Špatenková, ZŠ Schulzovy sady

Jak děti ze ZŠ Schulzovy sady 
sbírají a pomáhají
Na  začátku školního roku navázala naše 
škola spolupráci s  Domovem sv. Josefa 
v Žirči ve sběru plastových víček. Již od září 
nás aktivita dětí příjemně potěšila. Plastová 
víčka nejsou odpad, ale drobné korunky. 
Když se jich nastřádá více, mohou pomá-
hat tam, kde je to potřeba. Je také dobře, 
že se děti už od malička učí dělat něco pro 
druhé. Školáci poctivě nosili tašky s  víčky 
a  za  celý školní rok se podařilo nasbírat 
367 kg a obdrželo se tedy 1 835 korun. Víčka 
na  výkup pro Domov sv. Josefa dovezla 
zdarma společnost Rodos V + J Teodori-
dis, s. r. o., které touto cestou děkujeme. 
Za  utržené peníze se nakoupí 50 kusů clip 
rámů. Jedna z  klientek Domova sv. Josefa 
kreslí obrázky, další klient skládá krátké 
básničky a  doplňuje je malými obrázky. 
Tyto práce, které jsou pro zdravého člověka 
drobnou zábavou na volnou chvíli, jsou pro 
nemocné součástí terapie a velmi důležitým 
důkazem o tom, že něco zvládnou. Při Sva-
toanenských slavnostech, konaných letos 
25. července v  Žirečském parku, se tyto 
práce budou prodávat a koloběh peněz se 
opět vrátí na  dobré účely pro Domov. Pro 
nejlepší sběrače naší školy byl odměnou 
výlet do  Domova sv. Josefa spojený s  pro-
hlídkou celého areálu. Děti byly nadšené 
z prostředí, které poznaly a na vlastní oči se 
přesvědčily, že sběr víček má smysl. Věříme, 
že budou všichni pilně sbírat i  o  prázdni-
nách, abychom hned v  září mohli předat 
,,první várku“. Již teď se velmi těšíme na spo-
lupráci i v příštím školním roce. 

Mgr. Markéta Johnová, Hana Karlovská, 
ZŠ Schulzovy sady

Michaela Hospodková, Domov sv. Josefa v Žirči

Exkurze a výlety žáků ZŠ Schulzovy sady

Den dětí a Prima hrátky v DDM Jednička

V úterý 16. června se naše třída 6. B spolu s pa-
nem Přichystalem a  panem Baierem vydala 
na  školní výlet do  kempu v  obci Lanžov. Ráno 
v 8 hodin jsme se sešli před školou. Cesta byla 
dlouhá, ale zajímavá. Nejprve jsme prošli naším 
městem až skoro k  vlakovému nádraží, potom 
jsme šplhali korytem potoka vzhůru. Pan učitel 
nám řekl, že cesta je horší než na Mount Everest. 
Na  vrcholu jsme se fotili s  balíky slámy. Když 
jsme asi po  třech hodinách dorazili do  kempu 
v Lanžově, byli jsme rádi. Mohli jsme se vykou-
pat na  koupališti, hrát přehazovanou, volejbal, 
tenis a další hry. Ale čekalo nás ještě jedno pře-
kvapení – triatlon. Soutěžilo se v plavání, běhu 
a  přehazované. Počasí nám přálo, a  to bylo 
hlavní. Užili jsme si krásný výlet plný legrace.

Adéla Šebková (6. B)

Školní výlet naší třídy 7. A se konal 5. června. Paní 
učitelka Katerincová nám dala vybrat z několika 
možností a my vybrali Prahu. Ráno jsme se sešli 
na  autobusovém nádraží. Cesta autobusem 
byla fajn. Z Jaroměře jsme jeli vlakem do Prahy. 
Z  hlavního nádraží jsme se přemístili metrem 
do Holešovic. Naším cílem byla výstava Gateway 
to space (Brána do  vesmíru). Chvíli jsme čekali 
na  vstupenky a  potom jsme mohli jít dovnitř. 
Bylo to super. Všude tma a promítání zajímavých 
dokumentů. Mohli jsme vidět skafandry, jídlo 
kosmonautů, satelity a  družice. Mohli jsme si 
zkusit vstoupit do  družice. Bylo zvláštní najed-
nou se cítit jako kosmonaut. Mohli jsme si zkusit, 
jaké je to v gyroskopu. Někteří se tam odvážili. 

Po  výstavě jsme cestovali tramvají na  náměstí 
Republiky. V Palladiu jsme se dostatečně občers-
tvili. Dále jsme putovali na Staroměstské náměstí 
a  ve  dvě hodiny jsme viděli orloj. Paní učitelka 
nám ukazovala 27 křížů a  dům U  Kamenného 
zvonu. Cestou na hlavní nádraží jsme se zastavili 
u Prašné brány a u Stavovského divadla. Vlakem 
jsme se vraceli domů nabiti zážitky.

Barbora Malá (7. A)

Dne 9. června se třída 7. B s  paní učitelkou 
Baudischovou a  Fléglovou vydala na  exkurzi 
do Prahy. Sešli jsme se na autobusovém nádraží, 
jeli do  Jaroměře, odtud vlakem do  Pardubic 
a konečně pendolinem do Prahy. Metrem jsme 
se přemístili na  výstaviště v  Holešovicích, tam  
se konala výstava Brána do vesmíru (Gateway to 
Space). Všichni jsme se dozvěděli plno zajíma-
vých věcí, například jak se pije ve stavu beztíže. 
Někteří odvážní šli vyzkoušet gyroskop. Po pro-
hlédnutí výstavy jsme došli do pražského plane-
tária, kde jsme zhlédli film Vesmír blízký i vzdá-
lený. Potom jsme se přemístili metrem do  jiné 
části Prahy, kde nás čekalo ohromné překva-
pení. Paní učitelky nás zavedly do  Laser arény, 
kde si každý zahrál dva zápasy. Všichni zažili 
akční střílečku na vlastní kůži. Velmi neradi jsme 
se loučili. Ještě před odjezdem jsme se šli najíst 
do McDonald´s a KFC. Z Prahy do Pardubic jsme 
se svezli znovu pendolinem, potom jsme pokra-
čovali vlakem do  Jaroměře a  tam přestoupili 
na autobus do Dvora. Exkurzi jsme si moc užili!

Lucie Petráčková a Jakub Seneta (7. B)

Den dětí
Bohatý program pro všechny děti k jejich mezi-
národnímu svátku připravila v pátek 29. května 
na  Tyršově koupališti Jednička ve  spolupráci 
s městem Dvůr Králové nad Labem, technickými 
službami, městskou policií a  dalšími partnery 
a  pomocníky. Dětského dne se zúčastnilo bez-
mála 800 dětí z královédvorských škol a školek, 
maminky s dětmi a další veřejnost. Akci zahájily 
mažoretky Tweety, skupina malých tanečnic 
z  Jedničky. Část dopoledního programu patřila 
zpěváku a  herci Milanu Peroutkovi. Zábavným 
kabaretem bavil nejmenší diváky Honza Popleta 
z Popletova a na stanovišti městské policie byla 
k vidění ukázka výzbroje a výstroje, výcviku poli-
cejního psa a také Self defence team Škorpioni 
MPDK. Fantastické předvedení sebeobrany 
nadchlo velkou spoustu dětí. Velikým lákadlem 
bylo rovněž stanoviště s mototrenažérem, které 
zajistila Autoškola Neumann, nebo stanoviště 
BESIPu. Děti si dále mohly vyzkoušet svou 
šikovnost ve  workshopu žonglérské skupiny 
OOPS, v bublinové dílně, IQ koutku, na střelnici 
nebo nízkých lanových překážkách. Odměnou 
pro ně bylo tvoření zvířátek z  balonků, skákací 
hrad, malování na  obličej, šlapací autíčka, rela-
xace s  canisterapeutickým pejskem a  řada dal-
ších aktivit. Za své snažení v soutěžích pak děti 
mohly získat hezké dárky. Akcí provázel mode-
rátor Josef Mádle. 
Rádi bychom poděkovali za  spolupráci městu 
DKnL, všem zmiňovaným organizacím a  také 
pomocníkům a dobrovolníkům, kteří se na pří-
pravě a programu podíleli a kteří dětem věnují 
své úsilí a  volný čas. Vážíme si vstřícnosti 
a ochoty být tu společně s Jedničkou pro děti ze 
Dvora Králové nad Labem a okolí.

Prima hravé odpoledne se vydařilo
Pestrá ukázka volnočasových aktivit, workshopy, 
soutěže, zábavní koutky i  zajímavá vystoupení 
– to vše nabídl dětem všeho věku i  dospělým 
5. ročník zábavní akce Prima hrátky v  Jedničce 
aneb Zahradní slavnost pro děti. Akce se konala 
v  sobotu 16. května. Účastníci mohli navštívit 
oblíbený IQ koutek obohacený o  interaktivní 
workshop plný pokusů a  experimentů, oblibě 
se těšilo i žonglování se skupinou Ascarya, free-
runové pohybové aktivity pod vedením skupiny 
Sans Encombre nebo bublinová dílna. Nechyběly 
ani rukodělné workshopy, sportovní a pohybová 
stanoviště a  soutěže. I  letos si mohli zájemci 
vyzkoušet přechod nízkých lanových překážek 
a  zúčastnit se interaktivní přednášky paní Kra-
tochvílové z  královédvorské zoo. Poučné bylo 
stanoviště s  mototrenažérem, které zajistila 
Autoškola Neumann. Zde si děti mohly virtuálně 
vyzkoušet jízdu na motorce. Děti se skvěle bavily 
při muzikálovém, pěveckém a  moderátorském 
workshopu pod vedením herečky a  zpěvačky 
Michaely Doubravové a  Petry Longauerové 
a herce a moderátora Evropy 2 Jakuba Štěpána. 
Nechybělo vystoupení kouzelníka Martina Kříže 
a úspěšné bylo také stanoviště mladých šermířů. 
Malovalo se na obličej, skákalo na trampolíně či 
ve skákacím hradu. Celým odpolednem provázel 
moderátor Josef Mádle a profesionální DJ Fugas.  
Rádi bychom poděkovali Královéhradeckému 
kraji za  finanční podporu, bez které by nebylo 
možné tuto akci zrealizovat. Poděkování patří 
všem spolupracujícím organizacím a subjektům, 
které pro děti připravily program zcela zdarma. 
Děkujeme také všem pomocníkům a dobrovolní-
kům, kteří vynaložili své úsilí a volný čas. 

Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička
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Stomatologická pohotovost 
červen 2015
4. a  5. 7.: MUDr.  Jiřina Klustová, Preslova 
446, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 622 560.
6. 7.: MUDr.  Petra Šípková, Rooseveltova 
474, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 621 425.
11. a 12. 7.: MUDr. Gustav Hrabý, Fügnerova 
519, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 320 795.
18. a  19. 7.: MUDr.  Hana Šujáková, Roo-
seveltova 474, Dvůr Králové nad Labem,  
tel.: 499 621 423.
25. a  26. 7.: MUDr.  Jiří Záplata, zubní 
ordinace č. p.  42, Choustníkovo Hradiště,  
tel.: 499 392 811.
1. a 2. 8.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 
Dvůr Králové n. L., tel.: 499 321 028.
8. a  9. 8.: MUDr.  Jana Kacetlová, Roosevel-
tova 474, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 320 495.
15. a 16. 8.: MUDr. Věra Hrabyová, Fügne-
rova 519, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 320 795.
22. a  23. 8.: MUDr.  Ludmila Tomáš-
ková, zubní ordinace č. p.  55, Mostek,  
tel.: 499 691 320.
29. a 30. 8.: MUDr. Miriam Valentová, Riegrova 
328, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 622 533.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Holandští studenti zabavili  
děti ze Střelky

Pozvánku do  minikempinku ve  Lhotě 
pod Hořičkami manželů Susanne a  Tona 
Boekhoutových dostalo několik zařízení 
ve  Dvoře Králové nad Labem pracujících 
s  dětmi se specifickými potřebami. Jeden 
sobotní červnový den patřil dětem z klubu 
Střelka. Báječný program složený z  her, 
soutěží a kontaktů se zvířaty vytvořili stu-
denti spolu se svými učiteli. Vyzkoušeli si 
nelehkou práci s našimi temperamentními 
dětmi v praxi. „Nejvíc se mi líbilo, jak se pan 
Ton převlékl za klauna a vozil nás na koni.“ 
– účastnice 9 let. Přístavek s polní kuchyní 
vytvořili několik dní před plánovanou akcí 
holandští žáci z praktické školy. „Chtěl bych 
také jednou umět postavit takové ohrady 
pro koně a stavby a přichystat něco pro jiné 
děti.“ – účastník z  Praktické školy v  DKnL.  
„Na  tenhle den nikdy nezapomenu!“ – 
účastnice 7 let. 

Text a foto: Mgr. Kateřina Litošová
Farmí charita Dvůr Králové nad Labem

Představuji vám nejnovější přírůstky, psy kama-
rádské a  bezkonflitkní. Další můžete poznat 
na www.utulek-dknl.estranky.cz nebo se můžete 
přijít podívat osobně přímo do  útulku v  ote-
vírací době: pondělí – pátek od  8 do  12 a  od  
14 do 17 hodin.
Honzík – psí 
p u b e r ť á č e k 
plný dobré 
nálady a  tem-
p e r a m e n t u . 
Po  zvlád-
nutí výcviku 
základní poslušnosti, kterou by měl s  novým 
páníčkem absolvovat, bude aktivním a  milým 
parťákem.

Elí – starší, 
mírná a hodná 
fenka. Bezkon-
fliktní ke psům 
i k  lidem, ven-
čená dětmi.

Šaryk – starší 
k ř í ž e n e c 
j a g d t e r i -
éra. Aktivní 
pes, který je 
na  procház-
kách k  neuta-
hání. Je ven-
čený dětmi, bezkonflitkní.

Rek a  Blesk 
(u  nás zvaní 
Ž l o u d e k 
a  Bílek) – dva 
kříženci, psi, 
kteří přišli 
spolu, proto 
doporučujeme i  jejich společné osvojení. Jsou 
zvyklí žít v bytě se starším člověkem. Jsou milí, 
bezkonfliktní a  kamarádští i  k  dětem, které je 
u nás venčí.

Daniela Hoblová
Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Psi umístění v královédvorském útulku

Role MAS v programovém období 2014–2020
V  minulých dnech jste všichni mohli sledovat 
postupné schvalování Operačních programů 
(OP) Evropskou komisí. První v pořadí byl schvá-
len OP Podnikání a  inovace pro konkurence-
schopnost, jehož cílem je dosažení konkuren-
ceschopné a  udržitelné ekonomiky založené 
na  znalostech a  inovacích. Příjem žádostí byl 
také již 1. června spuštěn a během dvou týdnů 
vložili podnikatelé do  evidence žádosti ve  výši 
přesahující 29 mld. Kč. 
Program rozvoje venkova se zaměřuje přede-
vším na  investice pro konkurenceschopnost, 
inovace zemědělských podniků a  na  vytvo-
ření nových pracovních míst na  venkově. OP 
Výzkum, vývoj a vzdělávání se zaměřuje na celý 
vzdělávací systém od mateřských až po vysoké 
školy, včetně podpory výzkumu a  vývoje. OP 
Doprava umožní ČR čerpat z evropských fondů 
až 125 miliard Kč na rozvoj silniční a železniční 
infrastruktury. Co se týká OP Zaměstnanost, pro-
středky směřují na podporu zaměstnanosti, dále 
pak na  aktivity věnované sociálnímu začleňo-
vání a boji proti chudobě či na podporu sociální 
inovace. Žadatelé budou moci v brzké době rea-
govat také na výzvy z OP Životní prostředí, jehož 
cílem je ochrana a zajištění kvalitního prostředí 
pro život obyvatel ČR a  také podpora efektiv-
ního využívání zdrojů. 
Klíčový Integrovaný regionální operační pro-
gram zahrnuje široké spektrum aktivit: dopravní 
infrastrukturu a  obslužnost, sociální problema-
tiku, zdravotnictví, vzdělávání, kulturu, e-gover-
nment, energetické úspory v  oblasti bydlení, 
územní dokumentaci obcí a další. OP Rybářství 

přispívá k  provádění 
Společné rybářské 
politiky. OP Praha 
– pól růstu ČR je 
určený pro Prahu 
a  pro Pražany. Pro 
zajištění hladkého administrativního chodu pak 
slouží OP Technická pomoc.
MAS, kterých je aktuálně v České republice 181, 
budou aktivně zapojeny do čerpání prostředků 
z  Programu rozvoje venkova, OP Životní pro-
středí, OP Zaměstnanost a  Integrovaného regi-
onálního operačního programu. Pro žadatele 
na Královédvorsku to znamená, že budou moci 
vůbec poprvé využít roli MAS na podporu a rea-
lizaci svých projektových záměrů. Již nyní víme, 
že předběžná alokace se pro naši MAS pohybuje 
v  řádech několika desítek milionů Kč. Aktuálně 
procházíme procesem Standardizace. Získání 
této certifikace je nutností MAS pro čerpání 
finančních prostředků vůbec. V  rámci vyhláše-
ných výzev OP Podnikání a inovace pro konku-
renceschopnost nabízíme všem novým podni-
katelům na  území Královédvorska poradenství 
a konzultace týkající se vyhlášeného Programu 
Technologie (podpora začínajících a  rozvojo-
vých mikropodniků do 3 let existence). 
Jsme vám k dispozici jak osobně, v budově Kina 
Svět, kde sídlíme, tak samozřejmě kdykoliv tele-
fonicky a  e-mailem. Novinkou je elektronický 
Dotační zpravodaj, který naleznete na  našich 
webových stránkách www.maskd.cz.

Lenka Křížová, DiS.
projektová manažerka MAS Královédvorsko


