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Na Hankově domě zahrnuje obnova části střešního pláště tesařskou opravu krovu a výměnu střešní krytiny. Na Domě Žofie 
dělníci zase zhotoví dvouplášťovou střechu s dřevěnou konstrukcí, pokrytou vrchní střešní fólií. Foto: J. Skalický

Zveme na zastupitelstvo
Páté zasedání zastupitelstva města 
Dvůr Králové nad Labem se uskuteční 
ve  čtvrtek 10. září od  16 hodin v  sále 
Hankova domu. Pokud nemáte možnost se 
zúčastnit osobně, můžete si poslechnout 
audiozáznam na www.mudk.cz. 

(mik)

Město změnilo podobu 
webových stránek 

Dvůr Králové nad Labem si pro obyva-
tele i  návštěvníky připravil během prázd-
nin hned dvě novinky: nejprve se v první 
polovině července spustil turistický portál 
na  adrese www.dvurkralove.cz, o  měsíc 
později byl na  adrese www.mudk.cz spuš-
těn také nový portál města a  městského 
úřadu. Dodavatelem se stala firma as4u.cz, 
 s. r. o., Liberec, která ve spolupráci s měs-
tem pro oba portály navrhla grafiku 
a  poskytla redakční systém. Zatímco 
na  turistickém portálu najdete tipy 
na výlety, kalendář akcí, informace o kultur-
ním a společenském vyžití nebo možnosti 
ubytování a  stravování, na  portálu města 
se jedná o aktuality a  informace z odborů 
městského úřadu, kontakty, úřední desku 
nebo materiály k  rozvoji města. Oba por-
tály budou nadále rozvíjeny, aktualizovány 
a  doplňovány o  nové informace tak, aby 
na nich občané našli vše, co hledají. 

(mik)

Radnici navštívili poslanci Pilný a Berdychová

facebook.com/ 
mestodknl

Hankův dům, kino Svět i Dům 
Žofie dostanou novou střechu

Novou střechou se budou na podzim pyšnit hned 
tři významné budovy v  majetku města – azylový 
Dům Žofie, kino Svět a  Hankův dům, který je 
památkovým objektem. 

Jako první by měla být ve  druhé polovině září 
opravena střecha Domu Žofie v Bezručově ulici. 
Stavbaři zahájili práce, které vyjdou na 2,17 mili-
onu korun, na konci července. „Byly odstraněny 
části stávající jednoplášťové střechy a  nově se 
zhotoví dvouplášťová střecha s  dřevěnou nos-
nou konstrukcí, pokrytou vrchní střešní fólií,“ 
podotkl Ing.  Jan Fíla z odboru rozvoje, investic 
a správy majetku Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem a pokračoval: „V rámci rekonstrukce 
střechy budou opraveny i stropy lodžií v nejvyš-
ším podlaží budovy.“
Ve  stejném termínu probíhá také oprava stře-
chy budovy kina Svět, kterou by měli stavbaři 
dokončit na začátku října. Výše investice v tomto 

případě činí 1,74 milionu korun.  „Začalo se opra-
vou části střechy nad vchodem. Dělníci odstra-
nili stávající střešní konstrukce včetně krovů 
a  zhotovili nový vaznicový krov včetně jeho 
prkenného bednění, které opatřili geotextilií 
a pojistnou hydroizolací. Následně pokryjí tuto 
část střechy falcovaným plechem, opraví nos-
nou konstrukci střechy nad sálem, vymění část 
bednění a udělají vrchní plechový plášť,“ vysvět-
lil Ing. Jan Fíla.
Novou střechu dostane také Hankův dům. 
Obnova části střešního pláště za  více než  
3,3 milionu korun již začala a hotovo by mělo být 
v polovině října. „Obnova části střešního pláště 
zahrnuje tesařskou opravu krovu a  výměnu 
střešní krytiny. Pozinkovaný plech nahradí 
plech měděný, který byl na  budově původně,“ 
dodal Tomáš Machek z odboru rozvoje, investic 
a správy majetku.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

Starosta města Ing.  Jan Jarolím se ve  středu  
19. srpna sešel na královédvorské radnici 
s  poslanci z  poslaneckého klubu ANO 2011, 
Mgr. Martinou Berdychovou a Ing. Ivanem Pilným. 
Diskutovali o  podpoře rozvoje městské silniční 
a železniční sítě ve vztahu k napojení na páteřní 
komunikace a  železnici. Jednání se zúčastnili 
i místostarostka Mgr. Alexandra Jiřičková, sená-
tor Ing. Jiří Hlavatý a zastupitel Nasik Kiriakovský. 
Další schůzka se uskuteční v Praze a na programu 
bude jednání s představiteli SŽDC a ŘSD.

(mik), Foto: J. Skalický
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Zveme na setkání podnikatelů 
Vedení města připravuje letos již druhé 
setkání podnikatelů ze Dvora Králové 
nad Labem a  okolí, tentokrát s  tématem 
česko-polská spolupráce. Akce se usku-
teční ve čtvrtek 8. října od 15 hodin v sále 
Hankova domu. K  účastníkům mimo jiné 
promluví Ing.  Roman Klíma z  odboru  
regionálního rozvoje, grantů a  dotací Kraj-
ského úřadu Královéhradeckého kraje, 
který se specializuje na  česko-polské pro-
jekty, a  František Molík, ředitel jednatelství 
Náchod Krajské hospodářské komory Krá-
lovéhradeckého kraje. Kompletní program 
bude během září zveřejněn na  stránkách 
www.mudk.cz. Podnikatelé a zástupci firem, 
kteří se chtějí akce zúčastnit, se mohou při-
hlásit do čtvrtka 1. října. Registrační e-mail 
zašlete na  kamenikova.miroslava@mudk.cz. 
Do  těla mailu uveďte jméno, název firmy 
a počet účastníků setkání. 

(mik)

oznámení o dokončení obnovy 
katastrálního operátu
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 
podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona 
č. 256/2013 Sb., o  katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), a na základě oznámení 
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký 
kraj, Katastrální pracoviště Trutnov (dále 
jen „katastrální úřad“) č.j. OO-6/2015-610 
oznamuje, že v  budově Katastrálního pra-
coviště Trutnov, místnost č. 323, v  období 
od 18. září do 5. října 2015, vždy v pracov-
ních dnech od 8 do 13 hodin bude vyložen 
k  veřejnému nahlédnutí katastrální operát 
obnovený přepracováním na  digitalizova-
nou katastrální mapu (dále jen „obnovený 
katastrální operát“) v  katastrálním území 
Žireč Ves obce Dvůr Králové nad Labem.
Dne 30. září 2015 od 10 do 14 hodin bude 
na  Městském úřadu Dvůr Králové nad 
Labem veřejnému nahlédnutí přítomen 
zaměstnanec katastrálního úřadu, v  ostat-
ních dnech bude možné po  předchozí 
dohodě nahlédnout do obnoveného katas-
trálního operátu na katastrálním pracovišti 
v  Trutnově. Do  obnoveného katastrálního 
operátu je současně možné nahlédnout 
po  dobu jeho vyložení i  na  webových 
stránkách Českého úřadu zeměměřického 
a katastrálního na adrese: http://nahlizenid-
okn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx. 

Marie Kadrmasová, odbor OEMM

Hledá se vánoční strom na náměstí
Jako každoročně Technické služby města 
Dvora Králové nad Labem hledají vhodný 
vánoční strom, který bude během letoš-
ního adventu vztyčen na  náměstí T. G. 
Masaryka a rozsvícen první adventní neděli. 
TSm proto žádají, aby se přihlásili majitelé, 
kteří by byli ochotni vhodný strom na svém 
pozemku pro tento účel darovat, nebo 
o podobném stromu ví. Vánoční strom by 
měl být 15 až 20 metrů vysoký, kuželo-
vého tvaru s platným povolením ke kácení. 
Podmínkou je také dobrá dostupnost pro 
techniku, která jej po  pokácení nepoško-
zený naloží a  převeze. Veškeré náklady 
na  kácení a  odvoz uhradí TSm. V  případě 
zájmu volejte na tel: 605 233 242.

Michal Hušek, vedoucí provozu TSm

Během letních prázdninových dnů se pokračovalo 
na zpracování první, analytické části Programu 
rozvoje města (PRM). Současně se také utvářejí 
pracovní skupiny, jejichž složení musí schválit 
rada města. Pracovní skupiny pomohou vymezit 
opatření směřující k plnění strategické vize města 
a  stanovit kroky (činnosti) rozvíjející daná opat-
ření. Cílem jejich setkávání je formulovat žádoucí 
budoucí stav města. 

PRM patří mezi hlavní koncepční dokumenty, 
určující další směr rozvoje Dvora Králové nad 
Labem v příštích pěti až sedmi letech. Výchozím 
podkladem pro tvorbu a formulaci PRM je právě 
výše zmíněná analytická část, což je analýza 
stávajícího stavu, resp. profil řešeného území 
a  dotazníkové šetření realizované mezi oby-
vateli města. Dokument představuje základní 
charakteristiku města. Členěn je podle hlav-
ních sociálně geografických témat popisujících 
výchozí stav a hlavní vývojové tendence jednot-
livých sektorů a oblastí rozvoje. 
Při zpracování profilu (analytické části) byla 
použita a hodnocena, vedle různých dokumentů 
a  studií v  papírové formě, i  aktuálně dostupná 
data a  informace z  databáze Českého statistic-
kého úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Úřadu práce Trutnov a datové a informační pod-
klady jednotlivých odborů Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem.

 

Plán rozvoje města slouží pro zpracovávání 
podnikatelských a  investičních záměrů realizo-
vaných ve městě (průběžné dotační tituly kraje, 
ministerstev, fondů EU), pro sestavování roz-
počtu města a pro zpracovávání programových 
dokumentů jednotlivých oblastí života.
Celý PRM by měl být hotov do  konce tohoto 
roku. Počítá se samozřejmě i  se zapojením 
veřejnosti, a  to prostřednictvím veřejných pro-
jednávání, která by se měla uskutečnit během 
podzimu.

Lenka Křížová, DiS.
MAS Královédvorsko

V  královédvorských školách a  školkách se během 
letních prázdnin realizovala řada investičních 
projektů. K  těm největším patřily výměna oken 
západní fasády ZŠ Schulzovy sady a  montáž 
ústředního vytápění školní družiny při ZŠ 5. května.

Téměř milion korun město investovalo 
do  výměny oken západní fasády ZŠ Schulzovy 
sady, k  níž došlo ve  druhé polovině srpna. 
„Bylo třeba vyměnit celkem 18 kusů dožilých 
a  tepelně nevyhovujících dřevěných oken 
za nová dřevěná okna z euro profilů s izolačním 
dvojsklem,“ vysvětlil Tomáš Machek, pracovník 
odboru rozvoje, investic a správy majetku Měst-
ského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 
V  případě ZŠ 5. května se jednalo o  dodání 
a  montáž 50 kusů otopných těles opatřených 
termostatickou hlavicí včetně rozvodů po  celé 
budově školní družiny. „Jako zdroj tepla se 
použije výměníková stanice sloužící pro vytá-
pění školy,“ uvedl Tomáš Machek. Celá akce stála 
půl milionu korun, které šly z rozpočtu města. 
Kromě zmíněných akcí se během prázdnin 
uskutečnily také menší opravy. Na MŠ Drtinova 
se dokončila výměna oken, opravil se a  zatep-
lil strop ložnice a  opravilo sociálního zařízení. 
V areálu MŠ Roháčova byl rekonstruován chod-
ník, v  Žirči došlo k  zateplení vchodové části 
budovy a  v  Lipnici k  rekonstrukci sociálního 
zařízení v 1. patře budovy. MŠ Elišky Krásnohor-
ské ve Verdeku má zase rekonstruované sociální 
zařízení v přízemí budovy a na Slunečné oprave-
nou kuchyňku.
Menší opravy se realizovaly také v  ZŠ Schul-
zovy sady. Ve  školní jídelně se částečně opra-
vila dlažba, v  budově v  ulici Legionářská se 
vyměnilo osvětlení ve  třídách a  před budovou 

vznikla stání pro jízdní kola. K výměně osvětlení 
došlo také v tělocvičně v ulici Komenského. ZŠ 
Strž má vyměněná okna u  jídelny a  osvětlení 
ve 2. a 3. patře a v Žirči se vyměnila okna ve tří-
dách a v tělocvičně. 

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

V královédvorských školách  
a školkách bylo i přes léto rušno

Program rozvoje města vstupuje do druhé části

Setkání kandidátů pracovní skupiny zaměřené na  cestovní 
ruch, volný čas a životní prostředí, kterou povede 
místostarostka Mgr. Alexandra Jiřičková, se konalo v zasedací 
místnosti městského úřadu.   Foto: J. Skalický 

Ještě ve středu 19. srpna chyběla na západní fasádě ZŠ 
Schulzovy sady některá okna, o den později již byla všechna 
vyměněna za nová.   Foto: J. Skalický 
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Město zaplatilo přes 3 miliony za porušení 
rozpočtové kázně u projektu z roku 2008

Most v Nedbalově ulici by měl 
být dokončen v polovině září

Nový most přes Hartský potok v  Nedba-
lově ulici by měl být znovu zprůjezdněn  
v polovině září. S  otevřením mostu také 
skončí uzavírka silnice, do  té doby budou 
nadále platit objízdné trasy, jejichž popis 
najdete na www.mudk.cz. Zde jsou také 
zveřejněny objížďkové jízdní řády městské 
hromadné dopravy. 
Letitý ocelový most v  Nedbalově ulici 
nahradil most železobetonový. Stavbaři 
zahájili práce v  květnu, kdy se odvezlo 
mostní provizorium a  realizovaly se práce 
v  korytě potoka. Po  přeložkách inženýr-
ských sítí se demontovala a snesla původní 
ocelová mostní konstrukce. Poté se připra-
vilo bednění na  mostovku, která se vylila, 
a  stavbaři mohli začít pracovat na  nosné 
konstrukci mostu. 
Vysoutěžená částka rekonstrukce činí 
zhruba 5,2 milionu Kč bez DHP a stavební 
práce měly být původně hotové do konce 
července. Během rekonstrukce však došlo 
k  sesunutí nábřežní stěny koryta potoka, 
což mělo za následek prodloužení termínu 
dokončení prací. 

(mik), Foto: J. Skalický

investiční akce v městských 
částech
Během posledních měsíců se v městských 
částech Verdek a  Žireč realizují stavební 
práce hrazené z rozpočtu města.
Až do konce září by měla trvat oprava kul-
turní památky, Sloupu se sochou Panny 
Marie, která se nachází v Žirči, a město při-
jde na tři čtvrtě milionu korun. Dosud byly 
všechny části památky rozebrány, zhotovil 
se nový betonový základ a MgA. Petr Rej-
man z  Litomyšle restauruje vlastní sochu. 
Koncem srpna by se mělo začít se zpětným 
sestavováním všech částí sloupu. Na  pře-
lomu srpna a  září navíc stavbaři v  Žirči 
zahájí opravu části chodníku od křižovatky 
na Zboží směrem na Jaroměř. 
Živo je také ve Verdeku, kde se od června 
opravuje opěrná zeď za  800 tisíc korun. 
Již byly rozebrány zbytky stávající zdi 
a  postupně zde stavební firma dělá nový 
základ, železobetonovou opěrnou zeď 
a  její obložení, k  němuž se využijí pískov-
cové bloky z  předcházejících akcí, napří-
klad z rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, 
z  rekonstrukce ulice Smetanova apod. 
V  závislosti na  čerpání finančních pro-
středků na opravu opěrné zdi se rozhodne, 
zda se opraví i místní komunikace vedoucí 
k horní dřevěné lávce.
Na  drobné stavební úpravy došlo také 
v Lipnici, kde se zpevnily plochy pro sezení 
s  lavičkami a  opravila se komunikace 
u čp. 81. 

(mik)

Dvůr Králové nad Labem podporuje domácí 
kompostování. Máte zájem o kompostér?
V letošním roce se město Dvůr Králové nad Labem 
umístilo na  1. místě v  soutěži společnosti EKO-
KOM „O  křišťálovou popelnici“, za  což obdrželo 
finanční odměnu ve  výši 150 tisíc Kč. Vzhledem 
k  velkému zájmu občanů o  kompostéry bude 
100 tisíc Kč z  této částky využito na  jejich nákup. 
Dále se městu podařilo získat dotaci ve výši 67 tisíc 
Kč na podporu domácího kompostování od Králo-
véhradeckého kraje. Z výše uvedených finančních 
prostředků bude možné zakoupit zhruba 110 kusů 
kompostérů pro občany města. 

Pokud jste si objednávali dřevěný kompostér, 
podali jste žádost v  roce 2013 a  máte o  kom-
postér stále zájem, dostavte se v pondělí 21. 9.,  
5. 10. nebo 12. 10. (8:00–11:00 a  13:00–16:00) 
nebo ve středu 23. 9., 30. 9. nebo 7. 10. (10:00–
13:00 a  14:00–17:00) na  MěÚ, odbor životního 
prostředí (náměstí T. G. Masaryka 59, č. dveří 12), 
k  podpisu nájemní smlouvy. S  sebou přineste 
občanský průkaz a  parcelní číslo pozemku, 
na kterém bude kompostér umístěn. 
Pokud vám žádný z  výše uvedených termínů 
nevyhovuje, lze dohodnout jiný termín telefo-
nicky na čísle: 499  318  289, 499  318  274 nebo 
e-mailem na adrese sirkova.eva@mudk.cz.
Nájemné bude činit 179 Kč za  dřevěný kom-
postér o  objemu 1000 l a  199 Kč za  dřevěný 
kompostér o objemu 2000 l. Jedná se o jednorá-
zové nájemné za celou dobu trvání nájemního 
vztahu. Nájemní smlouva se uzavírá na  dobu 
5 let. Po  ukončení této doby pronájmu přejde 
domovní kompostér z vlastnictví pronajímatele 

do vlastnictví nájemce za symbolickou 1 Kč. 
Tato výzva neplatí pro občany, kteří již mají 
jeden kompostér od  města Dvůr Králové nad 
Labem v pronájmu z minulých let.
V  případě, že jste si kompostér v  roce 2013 
neobjednávali a  máte o  něho zájem, ode-
vzdejte prosím vyplněný kupon na  podatelnu 
městského úřadu (náměstí T. G. Masaryka 38), 
odbor životního prostředí (náměstí T. G. Masa-
ryka 59) nebo na městské informační centrum. 
Kupon lze vyplnit i  v  elektronické podobě na   
www.mudk.cz a  odeslat na  e-mailovou adresu 
klustova.anna@mudk.cz.
Termín dodání kompostérů: do 30. dubna 2016.
Kompostéry budou poskytovány do  vyčerpání 
zásob, přednostně občanům, kteří ještě žádný 
kompostér od města pronajatý nemají.
O  termínu možného vyzvednutí kompostérů 
vás budeme informovat prostřednictvím Novin 
královédvorské radnice, příp. e-mailem (pokud 
jste uvedli svoji elektronickou adresu).
Projekt je realizován s podporou dotace získané 
od Královéhradeckého kraje.

Ing. Eva Šírková
vedoucí odboru ŽP

Rada města na své schůzi v úterý 30. června vzala 
na  vědomí rozhodnutí Odvolacího finančního 
ředitelství v  Brně, které městu uložilo zaplatit 
3  067  500 korun za  porušení rozpočtové kázně. 
Navíc by město mělo zaplatit také penále za pro-
dlení, a  to ve  stejné výši. Radní zároveň odsou-
hlasili podání žádosti o prominutí daně a podání 
odvolání proti vyměřenému penále. 

Uvedené sankce souvisejí s  projektem „Město 
Dvůr Králové nad Labem – reko atletického stadi-
onu“, na který radnice v roce 2008 získala dotaci 
od ministerstva financí ve výši 12 270 000 korun. 
V  roce 2014 však město na  základě kontroly 
obdrželo od  Finančního úřadu pro Královéhra-
decký kraj platební výměr na odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši dotace. 
„Při kontrole podmínek čerpání finančních pro-
středků finanční úřad usoudil, že město nepo-
stupovalo v  rámci veřejné zakázky v  souladu 
se zákonem č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakáz-
kách, a  došlo k  neoprávněnému použití dotace, 
tedy k  porušení rozpočtové kázně,“ vysvětlila 
Mgr.  Alena Petirová, vedoucí právního oddělení 
královédvorského městského úřadu.

K  porušení rozpočtové kázně mělo dojít 
na  základě změn smlouvy o  dílo po  jejím uza-
vření v rozporu s nabídkou vzešlou z výběrového 
řízení. Tím byly porušeny hlavní zásady uvedené 
v zákoně o veřejných zakázkách. „Dvěma dodatky 
ke  smlouvě, kterou město uzavřelo s  vysou-
těženou firmou, se změnil rozsah prací a  pro-
dloužil se termín jejich dokončení,“ podotkla 
Mgr. Alena Petirová. 
Vedení města se proti výši platebního výměru 
odvolalo a  19. června 2015 Odvolací finanční 
ředitelství v  Brně vydalo rozhodnutí, kterým 
upravilo platební výměr na  3  067  500 korun, 
což je čtvrtina původní částky. Zároveň kon-
statovalo, že původní částka byla nepřiměřená.  
„Odvolací orgán zohlednil charakter pochybení, 
který považuje za  méně závažný. Podle vyda-
ného rozhodnutí byl účel dotace splněn,“ uvedla 
Mgr. Alena Petirová.
Proti rozhodnutí o výši odvodu za porušení roz-
počtové kázně se dále již nelze odvolat a město 
částku uhradilo ze svého rozpočtu. V  případě 
penále podalo příslušné odvolání proti tomuto 
platebnímu výměru.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
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opravy, které pracovníci MěvaK 
realizovali v červenci

• 1. 7.:  porucha vodovodu DN50 Krkonoš-
ská ulice; 

• 2. 7.: porucha vodovodu Žireč; 
• 7. 7.: porucha hydrantu Verdek; 
• 9. 7.: porucha vodovodní přípojky 

Tylova; 
• 13. 7.: porucha vodovodu Erbenova; 
• 14. 7.: porucha vodovodu Roháčova; 
• 17. 7.: porucha vodovodní přípojky 

Fügnerova; 
• 17. 7.: porucha vodovodu Žireč; 
• 17. 7.: porucha vodovodu Zboží; 
• 27. 7.: porucha vodovodu Wolkerovo 

nábřeží; 
• 29. 7.: porucha vodovodu Husitská; 
• 31. 7.: porucha vodovodní přípojky 

JASS, Jaroměřská ulice. 
Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku MěVaK

Nový jednatel MěVaKu Ing. Petr Mrázek připravuje změny i novinky
Novým jednatelem společnosti Městské vodovody 
a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., byl 
od  7. července jmenován Ing.  Petr Mrázek. Roz-
hodla o tom valná hromada MěVaK.

MěVaK je společností se stoprocentní majetko-
vou účastí města a  vodohospodářskou infra-
strukturu začala provozovat 9. listopadu 2012.
„Můj úspěch závisí především na tom, jak budu 
schopen komunikovat s  vedením města, které, 
podle mého názoru, chce přispět ke  zlepšení 
stavu vodohospodářské infrastruktury ve Dvoře 
Králové nad Labem. I  proto jsem výzvu stát se 
jednatelem MěVaK přijal,“ uvedl mimo jiné 
Ing. Petr Mrázek. 

Můžete popsat aktuální situaci ve společnosti?
Společnost zvládla poměrně úspěšně převzetí 
vodohospodářské infrastruktury do  své správy 
a  nastolení nových smluvních vztahů se svými 
odběrateli, tedy s  občany a  firmami. Bohužel 
zůstalo jen u  toho, že MěVaK v  poslední době 
působil jen jako inkasní kancelář vodného 
a stočného a opravárenské středisko poruch. 
Na  co se chcete v  otázce fungování MěVaKu 
zaměřit?
Poté, co jsem se seznámil s  aktuálním stavem 
společnosti, se chci zaměřit především na čtyři 
oblasti, ve kterých vidím hlavní rezervy a nedo-
statky: areál MěVaKu, technické vybavení, které 
bude nutné zmodernizovat, dále vodáren-
skou infrastrukturu a  kalkulaci cen vodného 
a stočného. 
Jaké změny připravujete?
Například v areálu společnosti, který je zázemím 

i vizitkou firmy, bych rád vytvořil klientské cen-
trum, kde budou moci naši odběratelé vyřešit 
své požadavky. Rozšíříme pokladní hodiny pro 
platby v  hotovosti a  zavedeme možnost platit 
platební kartou. Co se týká technického vyba-
vení, bohužel se nevyhneme nezbytným investi-
cím. Vzhledem k tomu, že vlastními silami ročně 
realizujeme zhruba 100 poruch, je stávající tech-
nické vybavení naprosto dožívající a značně nás 
limituje v provádění oprav poruch a investičních 
akcí. Jsme pak nuceni najímat techniku od tře-
tích subjektů, což je zbytečně drahé.
Chystáte nějaké novinky?
Zásadní novinkou, s níž chceme přijít od  ledna 
2016, je platba vodného a  stočného formou 
měsíčních záloh s  ročním vyúčtováním tak, 
jak jsou občané zvyklí u  dodavatelů plynu či 
elektrické energie. Celá věc je nyní v  přípravě 
a bude se o ni v dalších měsících jednat.  Dále 
bych chtěl, aby byla veřejnost více informována 
o  činnosti MěVaKu, k  čemuž bych rád využíval 

i prostor v Novinách královédvorské radnice. 
Hodně diskutované téma ve městě je cena vod-
ného a stočného… 
Je potřeba zdůraznit, že už dávno není pravda, 
že bychom měli ve  Dvoře Králové nad Labem 
nejdražší vodu. V  období sporů s  předchozím 
nájemcem infrastruktury došlo ke  zmrazení 
ceny vodného a  stočného. Dnes je naše cena 
72,74 Kč výrazně pod celorepublikovým průmě-
rem, který činí 81,04 Kč/m3. Nicméně je potřeba 
si upřímně říci, že tato cena je v dalším období 
neudržitelná. 
Předně je tu nález kontroly Finančního úřadu 
včetně vyměřené sankce, podle něhož je 
chybně rozpočítáno nájemné hrazené městu. 
Zřejmě z  důvodu udržení nízké ceny došlo 
k tomu, že 90 % nájemného bylo zakalkulováno 
do stočného a jen 10 % do vodného, což umož-
nilo udržet nižší cenu vody. Rozpočítáme-li totiž 
fixní náklad nájemného na  více m3 (stočného 
je dvojnásob než vodného), získáme nižší cenu 
za jednotku. Toto již takto dál nepůjde, kalkulaci 
musíme vytvořit podle platné legislativy. 
Dále bude třeba promítnout do kalkulace větší 
množství zjištěných skrytých poruch díky zave-
dení monitoringu sítě a nákupy potřebné tech-
niky. Vše je ale třeba brát s  ohledem na  střed-
nědobý časový horizont. Díky důkladnému 
monitoringu, následným opravám a  zpětnému 
investování nájmu ze strany města do vodáren-
ské infrastruktury můžeme takto nově stano-
venou cenu vody dlouhodobě udržet a  podle 
mého názoru bychom se nikdy neměli dostat 
přes celorepublikový průměr. 

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

Do vodovodů a kanalizací je třeba 
investovat, jsou v katastrofálním stavu
Nelehký úkol stojí před novým jednatelem společ-
nosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 
nad Labem, s. r. o., Ing. Petrem Mrázkem. Potýkat 
se bude nejen s kalkulací cen vodného a stočného, 
ale také s  opravou vodárenské infrastruktury, 
do níž bude třeba investovat. 

„Kvalita vodovodů a  kanalizací je v  katastrofál-
ním stavu, což je důsledek minimálních investic 
za  poslední desítky let,“ říká Ing.  Petr Mrázek 
a  dál vysvětluje: „Za  druhé čtvrtletí letošního 
roku bylo celkem vyčerpáno ze všech vodních 
zdrojů 425  648 m3 vody, přičemž fakticky bylo 
fakturováno pouhých 153  071 m3. Tedy 63,3 % 
vody je nefakturované a jedná se o vodu, která 
mizí v  síti, ovšem náklady s  jejím vyčerpáním 
neseme všichni. Celorepublikový průměr nefak-
turované vody za rok 2014 činí 19,2 %.“
Stejná situace je i u odpadních vod, kde do čis-
tírny přitéká 895  135 m3 vody, což je jednou 
tolik, než se vyčerpá. „Samozřejmě se do tohoto 
čísla promítají dešťové vody, nicméně procento 
nefakturovaných odpadních vod činí 77,6 %,“ 
podotýká jednatel MěVaK a  pokračuje: „Tato 
čísla jsou alarmující a  v  konečném důsledku 
zdražují vodné a stočné, neboť se náklady s tím 
spojené promítají do kalkulace.“ 
Hodnota majetku vodovodní a kanalizační infra-
struktury činí zhruba 1 miliardu korun a při pade-
sátiletém odpisu by se mělo ročně minimálně 20 
milionů korun investovat zpět. A jak upozorňuje 
Ing. Petr Mrázek, to se až na výjimky v minulosti 

nedělo. „V  rámci 
této problema-
tiky se tedy chci 
zaměřit přede-
vším na  monito-
ring sítě. V  sou-
časné době totiž opravujeme pouze viditelné 
poruchy, ale celá řada jich je skryta v zemi, kde 
nám voda mizí, například v Labi,“ zdůrazňuje.
Ještě letos společnost plánuje zakoupit tzv. 
úseková měření, aby její pracovníci mohli v hori-
zontu několika měsíců kompletně zmapovat 
vodovodní síť a identifikovat poruchy. Ve spolu-
práci s městem pak chce královédvorský MěVaK 
aktualizovat stávající plán obnovy a naplánovat 
investiční akce podle výsledků tohoto monito-
ringu. „Je třeba si uvědomit, že vlastníkem infra-
struktury a tudíž i nositelem veškerých investic je 
město. Mým úkolem tedy bude přesvědčit před-
stavitele Dvora Králové nad Labem o  nutnosti 
těchto investic a  dosáhnout toho, aby pokud 
možno většinová část nájmu, jenž MěVak hradí 
městu a  který je započítán v  kalkulaci vodného 
a stočného, byl ze strany města investován zpět 
do  vodárenské infrastruktury. Jen touto cestou 
jsme schopni snížit nepříznivá čísla nefaktu-
rované vody a  v  konečném důsledku udržet 
cenu vodného a  stočného na  přijatelné úrovni,“ 
dodává Ing.  Petr Mrázek. Zatím je tato částka 
odkládána jako rezerva v souvislosti se soudním 
sporem s majiteli čističky.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

Na snímcích je vidět stav vodovodu v ulici Josefa Suka  
před výměnou a po ní. Opravu pracovníci MěVak 
provedli na začátku srpna. Foto: MěVaK 
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 „Vše, co je dobré pro město, musí být dobré pro technické 
služby a naopak,“ říká nový ředitel Ing. Jan Horsák
Novým ředitelem Technických služeb města 
Dvora Králové nad Labem se stal na začátku čer-
vence Ing. Jan Horsák. Nahradil tak radního Pavla 
Krause, jehož vloni v prosinci pověřila rada města 
dočasným řízením společnosti. 

O jmenování rozhodli radní na své schůzi a jak již 
dříve vysvětlil královédvorský starosta Ing.  Jan 
Jarolím, o  výběru Ing.  Jana Horsáka rozhodly 
především jeho dlouholeté zkušenosti s řízením 
takového druhu příspěvkové organizace. Více 
než sedm let byl totiž ředitelem Technických 
služeb města Vsetín a  poté jako ředitel vedl 
společnost zaměřenou na  komunální služby 
ve Štemberku. 

Co vás zaválo do Dvora Králové nad Labem? Ví 
se, že pocházíte ze Vsetína.
Je to velmi jednoduché, přestěhoval jsem se. 
V pozici ředitele jste více než měsíc. Seznámil jste 
se již s chodem společnosti?
Myslím si, že jsem se s  chodem TSm seznámil 
velice podrobně. Mám přehled o  zaměstnan-
cích, technice, úkolech i financích, které dostá-
váme za  odvedenou práci. Co ještě musím 
dohánět, je seznámit se s městem jako takovým. 
Přece jen ho nepoznáte za  měsíc a  už vůbec 
nepoznáte mentalitu jeho obyvatel. To, co vní-
mají jako důležité, ostře a kriticky a kde jsou nao-
pak schopni nějaké benevolence.
Jak byste zhodnotil chod TSm?
Protože jsem tu týden neměl kvůli dovoleným 
dva vedoucí, zajišťoval jsem i  osobní kontrolu 
pracovníků na  místech jejich výkonu práce 
a najezdil po městě téměř tisíc kilometrů. Můžu 
říci, že jak kvalifikaci a  provedené práci, tak 
výkonu pracovníků nemám příliš mnoho co 
vytknout. Velmi dobrý pracovní výkon podali 
také pracovníci veřejně prospěšných prací. 
Na začátku července jsem kontroloval množství 
posečené trávy, opravu propustku Žirecko-Pod-
stráneckého potoka, úklidové práce ve  středu 
města, zametání ulic atd. Vše bylo provedené 
dobře. Jestli je co zlepšovat, tak obecně přístup 
k  práci – jedná se o  zpětnou vazbu. Když pra-
covník někde je a vidí problém, měl by zavolat 
svému vedoucímu a  informovat ho, abychom 
měli možnost včas zasáhnout. Může se jednat 
například o  vyvrácené značky, překážky silnič-
ního provozu, černé skládky,… Čím dříve se 
informace dostane k zodpovědnému pracovní-
kovi, tím dříve jsme schopni zareagovat. Pracov-
níci by se měli dívat okolo sebe. Je to 60 očí a jde 
především o to, abychom najednou odvedli co 
nejvíce práce, když už jsme v terénu.
Zmínil jste sečení trávy. Mnozí obyvatelé měli 
na jaře výhrady, že ještě není posečeno na mís-
tech, kde na  to byli zvyklí. Je třeba pracovat 
například na plánování práce?
Uvažujeme o  změně, kterou jsem již projednal 
s místostarostou Ing. Dušanem Sedláčkem, který 
má v  gesci životní prostředí. Jedná se v  pod-
statě o  začátek doby sečení. Obecný problém 
je vždy a všude, ne pouze ve Dvoře Králové nad 
Labem, že další seče, kromě té první, probíhají 
postupně, jak tráva dorůstá. U sečení vše závisí 
na  klimatických podmínkách. Pokud zaprší, 
tráva roste rychleji, když nevysvitne slunko, 
půda je rozbahněná a  nemůžeme na  ni najet. 
Jedná se o  faktory, které nelze ovlivnit. Podle 
mých zkušeností je tedy třeba začít na  jaře, 

jakmile to počasí dovolí, se sečením nejproble-
matičtějších míst.  Penzum práce podstatné pro 
ekonomiku města zůstane stejné, ale pro spo-
kojenost občanů je důležité, aby se maximálně 
zvládla první seč. Raději začneme o týden až 14 
dní dříve, než je obvyklé. Co se týká množství 
techniky a  lidí, počítal jsem to a  je to naprosto 
adekvátní množství sečí, které se v jednotlivých 
oblastech realizují. Navyšovat lidi a stroje nemá 
smysl.
Jaké další změny v činnosti TSm chystáte?
Budu se snažit ze svých zkušeností přesvědčit 
vedení města, radu a  zastupitelstvo, abychom 
práci plánovali koncepčně – tedy abychom měli 
daný rozsah prací za nějaké finanční prostředky 
tak, aby práce navazovaly. A  my byli schopni 
ve větších celcích něco opravit, ne jen řešit pro-
blémy, které aktuálně hoří, například opravy 
chodníků, obrubníků atd. Vedení města by pak 
mělo říct, k čemu a v  jakém horizontu bychom 
se měli dopracovat a pak naplánovat jednotlivé 
kroky, jak toho dosáhnout.
Je něco, co aktuálně „hoří“?
Jsou tři věci, které by bylo dobré realizovat, ale 
za „požáry“ bych to neoznačil. Tou první je zefek-
tivnění sběrného dvora. Je možné použít dotační 
peníze k jeho zvětšení, aby do něho bylo možné 
odkládat biologický odpad. Dnes je dáno záko-
nem, že se obec musí postarat o  likvidaci bio-
logického odpadu, tedy dát občanům možnost 
ho legálně a správně zlikvidovat. Jednal jsem již 
s vedoucí odboru životního prostředí Ing. Evou 
Šírkovou o  tom, jakým způsobem to lze reali-
zovat. Mám dobré zkušenosti, že v  oblastech 
s  individuální zástavbou je vhodné posílit sběr 
druhotných složek pomocí pytlového svozu. To 
se všude odsvědčilo. Dál je možné umožnit likvi-
daci biologického odpadu pomocí kompostérů, 
což se tady děje. Ale tam, kde tyto možnosti ne-
jsou, přichází na řadu svoz z hnědých popelnic, 
který tu zatím není, a na tom se už nějakým způ-
sobem pracuje. 
Druhá věc: jestli má Dvůr Králové nad Labem 
v něčem hendikep, tak je to ve stavu chodníků. 
Zde jde vyloženě o koncepci rekonstrukce chod-
níků a ulic. Dohodl jsem se s panem starostou, že 
se sejdeme se síťaři (pracovníky MěVaKu, ČEZu 
a  plynáren), abychom se domluvili, kde budou 
co rozkopávat a my v těch místech pak napláno-
vali opravu komunikací. 
A ta třetí věc?
Jedná se o  moji srdeční záležitost a  tou je 
veřejné osvětlení. V plánu je rekonstrukce dvou 
ulic – Benešovo nábřeží a  28. října. Pokusím 
se městu nabídnout alternativu k  veřejnému 
osvětlení tak, aby se uspořila energie a přitom to 
nebylo finančně náročné. Jde o nové druhy LED 
osvětlení. Jsem pyšný na to, že Vsetín bylo první 
město v republice, které mělo ledkami osvětlené 

celé sídliště.
Jak je to s  investicemi 
do TSm? Plánujete koupi nové techniky či rekon-
strukci prostor a podobně?
Rád bych optimalizoval techniku, která zajišťuje 
služby pro město, aby to bylo ekonomické. Jest-
liže máme zameták, který má uklidit 60 kilo-
metrů komunikací, lze jednoduše spočítat, jak 
veliký zameták a  s  jakým výkonem potřebuji, 
aby byl jeho provoz co nejekonomičtější. Tímto 
způsobem bych chtěl postupně optimalizovat 
jak techniku na  údržbu veřejné zeleně, veřej-
ného osvětlení, komunikací, tak techniku, kte-
rou se sváží odpad.
Plánujete také investice do sportovních a veřej-
ných zařízení, které mají TSm ve své správě? 
Otázka investic je na  vedení města, ale mám 
informace, že se plánují. Dohoda mezi panem 
starostou, odborem investic a TSm je, že na kou-
pališti je třeba realizovat opravu záchodků 
a  brouzdaliště pro děti včetně jeho zázemí 
a  pořízení atrakcí pro veřejnost. Co se týká 
zimního stadionu, sám jsem si ověřil, že se zde 
nachází technologie k  chlazení z  roku 1968. 
Z  toho plyne energetická náročnost provozu, 
výroba ledu stojí zhruba dvojnásobek toho, 
co na  zimních stadionech v  okolních městech. 
Koupě nového chladicího zařízení z  vlastních 
zdrojů je ale velmi finančně nákladná. Město 
momentálně trápí čistička a  vodovodní řad, 
který je třeba opravit, protože se do něho dlou-
hodobě neinvestovalo, a to jsou priority. 
Je něco, co mají královédvorské technické služby 
dobře propracované a za co byste je pochválil?
Co má město opravdu dobře udělané, je právě 
veřejné osvětlení. Je až neuvěřitelné, že až 
na výjimky to množství světelných bodů a roz-
vaděčů, které zde jsou, ošetřují pouze dva lidé 
a vše je v pořádku.
Jste spokojen s  jednáními, které jste dosud 
absolvoval s vedením města?
Ano, velmi. S vedením města každý týden komu-
nikujeme o  aktuálních problémech i  věcech, 
které je třeba realizovat v  nějakém časovém 
horizontu. Mám pocit, že mé znalosti a  vědo-
mosti jsou plně využívány. Za  dobu, po  kte-
rou jsem ve  funkci ředitele technických služeb 
ve  Vsetíně působil, jsem poznal řadu jiných 
měst, přístupů a  technologických možností. Je 
třeba si uvědomit, že technické služby jsou ser-
visní organizací města. Nezabezpečují ani výdě-
lek, ani výrobu, ale služby. A servis je vždy dražší 
než výroba. Opravit jeden metr čtvereční chod-
níku je podstatně dražší než jeden metr v kilo-
metru nového chodníku. A ještě něco: vše, co je 
dobré pro město, musí být dobré pro technické 
služby a naopak. Jinak to nemůže fungovat. 
A  co říkáte na  spolupráci s  ostatními organiza-
cemi ve městě?
Setkal jsem se již s  většinou ředitelů, ať už se 
jedná o  MěVaK, městskou policii, Hankův dům 
nebo pečovatelskou službu. Spolupráce je 
na  velmi rozumné úrovni. Konkrétně spolu-
práce s městkou policií je velmi zásadní, protože 
strážníci jsou většinou první u  nějakého pro-
blému, ať jde o dopravní nehodu, vandalismus, 
černou skládku. Ovšem oni to neumějí odstra-
nit, zatímco my ano. Proto je velice důležitá 
návaznost, spolupráce a  domluva způsobu 
komunikace. 

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková
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Zatím to skončilo jen zbouraným plotem...

Trestuhodná demolice bez vize nové výstavby

Po bouřce a slabším nárazovém větru, který se 
přehnal přes naše město dne 12. 8. 2015, zůstalo 
ležet na zemi dost stromů. Všichni jsme jistě rádi, 
že nezpůsobily nikomu újmu na  zdraví. Tento-
krát je to „jen“ pobořený plot a  rozbitý skleník. 
Muselo k  tomu v  případě v  Nedbalově ulici 
vůbec dojít? Odpověď zní: nemuselo.
V mém článku „Výzva pro vedení města“ v dub-
novém čísle těchto novin a v článku přispěvatele 
Katsek „Kácení stromů ve  městě“ na  webovém 
portále Královédvorsko.cz je vedena diskuse nad 
rozhodnutím rady města, která změnila způsob 
povolování kácení stromů v našem městě. 
Na  pokyn místostarosty Sedláčka rada města 
pozastavila výkon vydaných rozhodnutí 
ke  kácení poškozených a  nemocných stromů, 
o  které požádali občané a  organizace našeho 
města. 
Pozastavená rozhodnutí k  pokácení stromů 
byla vydána na  základě odborného posouzení 
zaměstnancem státní správy odboru životního 
prostředí. 
Došlo tak k brutálnímu zásahu samosprávy 
do výkonu státní správy!  
Nyní se žádostmi o  pokácení stromů zabývá 
komise životního prostředí, kterou sestavila 
rada města z občanů ‚ neodborníků. A svá dopo-
ručení dává ke schvální radě města opět “neod-
borníkům“ v oblasti ochrany životního prostředí.
Kdo má rozhodovat o  údržbě ev. pokácení 
stromů v našem městě?
Parta laiků nebo lidé, kteří danou problematiku 

studovali a  získali k  těmto rozhodnutím 
oprávnění.
Ukázalo se to ve své nahotě právě po pádu těch 
několika stromů. Převážně byly již před rokem 
určeny k  pokácení z  důvodů nemoci a  nyní 
padly jen při slabším nárazovém větru, trvajícím 
několik málo minut.
Největší katastrofu se smrtelnými následky 
mohl způsobit padlý strom v  Nedbalově ulici, 
vedle stanice technické kontroly. 
Kdo by za  to nesl odpovědnost? Místostarosta 
Sedláček? Ne, vážení radní, vy všichni, kdo jste 
pro tento postup zvedli ruku! Stačí ke  změně 
vašeho názoru ta hrůza, která se mohla stát 
dítěti vašeho souseda? 
Rada města pozastavila svým rozhodnutím 
pokácení dřevin a  stromů asi v  70 případech. 
Tyto stromy označené jako nemocné, narušené 
v  růstu nebo jinak ohrožující občany, dopravu 
a  majetek, stále stojí. Zatím. Po  horkém počasí 
jsou bouřky a silný vítr jisté. Všichni si budeme 
přát, aby nedošlo k žádnému ohrožení lidského 
života, a budeme čekat na urychlené přehodno-
cení názoru pana Sedláčka a celé rady na údržbu 
zeleně v našem městě.
Zrušte své rozhodnutí a  vraťte pravomoci 
z rukou laiků do rukou odborníků. 
Ne všechna rozhodnutí minulých vedení města 
byla špatná. 
Vaše špatné je. Tato událost to jasně ukázala.

Jan Bém
zastupitel ODS

Vážení čtenáři, 
je mou povinností splasknout bublinu plnou 
polopravd, manipulací a poplašných zpráv, kte-
rou ve  svém příspěvku „Zatím to skončilo jen 
zbouraným plotem…“ vytvořil pan Bém.
Je pravda, že nová rada města vytvořila potřebná 
pravidla pro kácení dřevin na městských pozem-
cích. Ta v  minulém volebním období neexis-
tovala. Bývalé vedení města se bálo v  těchto 
věcech rozhodovat a  nést jakoukoliv odpověd-
nost, a proto o majetku města nechalo rozhodo-
vat někoho jiného – stát. Obdobně lhostejně se 
chovalo i  v  jiných oblastech – příkladem může 
být rušení místního gymnázia nebo likvidace 
kulturního dědictví města v  podobě továrny 
Tiba Zálabí. 
My si ale vážíme odkazu našich předků, hledíme 
na budoucnost našich dětí, nebojíme se rozho-
dovat a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí, 
a  proto jsme v  oblasti zeleně vytvořili zmiňo-
vaná pravidla. Ta navazují na koncepci městské 
zeleně spočívající především v  lepší a  intenziv-
nější údržbě stromů. Systém povolování kácení 
městské zeleně je nyní dvoustupňový – nejdříve 
rozhoduje o svém majetku samospráva (město) 
na  základě podkladů komise ŽP, odborných 
posudků a  názorů externích arboristů a  poté 
rozhoduje státní správa.
Co se týká pozastavení kácení dřevin, k  tomu 
jsme byli nuceni přistoupit po kauze brutálního 
a  neobhajitelného pokácení zdravých mladých 
stromů v  ulici M. Horákové. Revizi bylo během 
krátké doby podrobeno cca 70 stromů určených 
k pokácení. 
Na závěr bych rád uvedl na pravou míru počet 
popadaných stromů, který ve  svém příspěvku 
pan Bém zveličil. Ve skutečnosti spadla na veřej-
ném prostranství jedna lípa, dva další stromy 
spadly na  lesním pozemku za areálem městské 
nemocnice (tyto stromy byly zdravé a  nikdy 
nebyly předmětem kácení). Kácení spadlé lípy 
bylo současnou radou města povoleno s termí-
nem kácení nejpozději do  konce tohoto roku. 
Na základě této zkušenosti budeme přistupovat 
k  realizaci kácení povolených stromů v  co nej-
kratším možném termínu.

Ing. Dušan Sedláček
místostarosta

Reakce na článek 
Jana Béma

Neuvěřitelně rozsáhlou demolici průmyslového 
areálů bývalé Tiby Zálabí dokončuje v současné 
době její vlastník, investiční společnost Textil 
Invest Group, a. s. Demolice probíhá na základě 
platného povolení stavebního úřadu.
Z pozice zastupitele města jsem se rozhodl pro-
věřit, jaká závazná stanoviska dalo město Dvůr 
Králové nad Labem, jako účastník povolovacího 
řízení, v minulém období k tak gigantické demo-
lici. K  mému zděšení mi bylo úředníky staveb-
ního úřadu sděleno, že v  protokolu o  místním 
šetření je zaznamenáno, že se fyzicky nikdo 
za město Dvůr Králové nad Labem na místo míst-
ního šetření nedostavil! Nenašel se jediný úřed-
ník nebo politik, kterého by zajímalo, co chce 
žadatel ve svém areálu zbourat? Demolici měly 
přitom padnout skoro všechny výrobní a  skla-
dové objekty na ploše mnoha desítek tisíc metrů 
čtverečných! Dále jsem zjistil, že se ve  schva-
lovací dokumentaci stavebního úřadu nedo-
hledalo závazné písemné stanovisko odboru 
rozvoje, investic a majetku k navržené demolici! 
Proč asi? V  případě schvalování této demolice 
stavební úřad proto pak vycházel z  názoru, že 
když se město Dvůr Králové nad Labem jako 
účastník řízení písemně nebo jinak nevyjádřilo, 
tak se má za  to, že nemá k plánované demolici 
námitek či připomínek a navíc si neklade žádné 
podmínky. 
Paradoxem tedy je, že rada města se musí v sou-
časné době vyjádřit například ke každé žádosti 
soukromníka o skácení stromu, který je v jeho 
vlastnictví a na jeho pozemku. 
Vážení spoluobčané, zde je jasný důkaz o  tom, 
že úředníkům i  politikům našeho města bylo 

v minulosti absolutně lhostejno, že Textil Invest 
Group, a. s., zbourá největší tovární areál, a  tím 
„vymaže“ svým charakterem nejvýznamnější 
průmyslovou část města, a to bez jakékoliv vize 
nové výstavby v  daném území. K  demolici byla 
investiční společnost vedena jen z  vlastních 
finančních důvodů a  vlastního ekonomického 
prospěchu. Jediným záměrem bylo ušetřit peníze 
za  daň z  nemovitosti za  objekty, které nedo-
kázala jako vlastník obchodně nebo výrobně 
využívat například formou prodeje nebo proná-
jmu. Dále chtěla společnost ušetřit také tím, že 
nebude muset platit za dešťové vody ze střech. 
O  tom, že investiční společnost demoluje bez 
vize nové výstavby a že si s areálem dlouhodobě 
podnikatelsky neví rady, svědčí také skutečnost, 
že před několika měsíci proběhlo jednání i za mé 
účasti, na kterém bylo našemu městu nabídnuto 
slovy zástupce Textil Invest Group, a. s.: „...pro 
případnou nějakou městskou výstavbu nabí-
zíme holou stavební pláň o velikosti 65.000 m2.“ 
Nabízená cena za tuto nemovitost včetně továr-
ního komína, administrativní budovy na nábřeží 
a expedice s  jídelnou je cca 100 milionů korun, 
dle znaleckého posudku.
Nemohu se ubránit dojmu, že máme z minulosti 
stále asi pověst města, které bez problému dovo-
luje na svém území, a to zejména cizím firmám, 
doslova „drancovat a  loupit“ a  ještě si za  toto 
zákonem požehnané „dobrodiní“ nechat králov-
sky zaplatit.
V  žádném případě nebudu souhlasit v  zastu-
pitelstvu s  odkoupením výše uvedeného are-
álu za  nabízenou cenu, když je veřejně známa 
z minulosti celková cena (cca 40 mil. Kč), prodejní 

podmínky (zachování textilní výroby), za co byl 
celý areál investiční společnosti v konkurzu pro-
dán včetně budov podnikového ředitelství, veš-
kerého strojního vybavení a skladových zásob.

Nasik Kiriakovský
zastupitel Východočeši
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Kvůli opravě mostu ev. č. 325-013 v  Souvrati 
je od  pondělí 3. srpna až do  31. října úplně 
uzavřena silnice č. II/325. Doprava je vedena 
po  vyznačených objízdných trasách a  uzavírka 
se dotkla také provozu na  linkách veřejné lin-
kové dopravy.
Jedná se o  linky 690210, 690540, 690550, 
690855 společnosti OSNADO, spol. s. r. o., a linku 
670975 společnosti Busline, a. s. Po  dobu uza-
vírky nejsou obsluhovány zastávky: Horní Brus-
nice – odb. Souvrať, Mostek – Souvrať, u mostu, 
Mostek – Souvrať, hor. zast.
Do  výlukových jízdních řádů jsou zahrnuty 
a  obsluhovány zastávky na  objízdné trase: 
Horní Brusnice – Viadukt, Horní Brusnice – dol. 
zast., Horní Brusnice – U Kostela, Horní Brusnice 

– ObÚ a Mostek – koupaliště.

oBJÍZDNÉ TRASy
osobní doprava do  3,5 t a  do  výšky vozidel 
3,30 m (železniční viadukt)
Objízdná trasa pro osobní vozidla je vedena 
po silnici č. III/32545 z Dolní Brusnice do Horní 
Brusnice, zde doprava na  silnici III/28447 
do Mostku. 

Nákladní doprava
Objízdná trasa pro nákladní vozidla je vedena 
z  Dolní Brusnice po  silnici II/325 dále do  Bílé 
Třemešné, přes Nové Lesy po  silnici III/30012 
do Dvora Králové nad Labem, směrem do cen-
tra ulicemi Štefánikova, nábř. Benešovo, 

na  kruhovém objezdu směr Trutnov, ul. 17. lis-
topadu, Legionářská a u křižovatky silnic II/300, 
II/299 – Oční škola doleva směr na Hostinné, dále 
ulicemi Sladkovského, Fügnerova, Karlov, zde 
doprava do  ulice Jiráskova, Spojených národů, 
dále po silnici č. II/299, Horní Nemojov a v Debr-
ném doprava na Zadní Mostek a Mostek. 

Autobusová linková doprava
Po dobu uzavírky komunikace je objízdná trasa 
pro linkovou autobusovou dopravu vedena 
z Mostku po silnici č. II/325, po silnici č. III/28447 
přes Horní Brusnici, dále po  silnici č. III/32545 
do Dolní Brusnice zpět na silnici č. II/325.

Lenka Brůnová, DiS.
odbor dopravy a silničního hospodářství

Stavbaři opravují most v Mostku, na řidiče čekají uzavírky silnic

MáTE

ZáJEM

iNZERovAT

v NKR?

Pište na:
noviny@mudk.cz
Tel.: 734 178 517

Čtrnácté Svatoanenské slavnosti jsou již minulostí, ať žijí ty patnácté
V  sobotu 25. července se celý barokní areál 
Domova sv. Josefa proměnil již po  čtrnácté 
v kulturní dějiště pro širokou veřejnost. Největší 
středisko Oblastní charity Červený Kostelec se 
stalo hostitelem návštěvníků Svatoanenských 
zahradních slavnosti aneb slavností bez bariér. 
Hlavní ideou největší benefiční a  prezentační 
akce je žít spolu, ne vedle sebe – lidé zdraví 
i  nemocní. Výtěžek, který překročil částku 140 
tisíc, je určen na  pořízení celoplošného trans-
portního zařízení nových pokojů. 
Slavnosti byly zahájeny poutní mší svatou 
v kostele sv. Anny za účasti královéhradeckého 
biskupa Jana Vokála s  hudebním doprovodem 
souboru Krkonošské Collegium a  gambového 
consortia FAGVS. Poté se stal centrem dění nově 
zrestaurovaný oltář sv. Rosalie v  kapli kostela. 
Restaurátorské práce probíhaly 7 let a  autoři 
prací, ak. malířka Hana Vítová a Jan Mach, je hos-
tům přiblížili. Projekt byl financován minister-
stvem kultury. Dále byla dána do provozu slav-
nostním přestřižením pásky bezbariérová cesta 

vedoucí z  Domova do  parku. Na  vydláždění 
cesty přispěli Nadační fond Slunce pro všechny, 
Nadace Občanského fóra a  hosté Benefičního 
večera pro Josefa, který pro nás připravili vloni 
v Kolíně. Biskup Jan Vokál nové prostranství 
posvětil a  pak již mohl začít pestrý program 
na  třech žánrově odlišných scénách. Pro náv-
štěvníky bylo též připraveno bohaté občerst-
vení, možnost komentovaných prohlídek bylin-
kové zahrady, kostela, i  celého areálu Domova 
sv. Josefa. Po celý den probíhal jarmark lidových 

řemesel a chráněných dílen.
Akci finančně podpořilo město Dvůr Králové 
nad Labem a  Královéhradecký kraj a  ostatní 
dárci, projekt Švýcarsko-české spolupráce, 
nadace Divoké husy zdvojnásobila výtěžek akce. 
Záštitu svou osobní přítomností nad slavnostmi 
převzal MVDr. Pavel Bělobrádek, místopředseda 
vlády a předseda KDU-ČSL.
Ohlas jedné dobrovolnice: „...tak to mám s vámi 
velkou radost, že se akce vydařila. Mně se tam 
taky líbilo, nejvíc pohled na trávníky, na kterých 
si hověly skupinky lidí, poslouchaly hudbu, kon-
zumovaly, co nakoupily ve  stáncích... Moje kli-
entka byla nadšená z bylinkové zahrady, já zase 
vykulená, že i když je tu už pokolikáté, byla tam 
poprvé, měla jsem radost, že jsem jí to mohla 
umožnit, šly jsme tam dokonce dvakrát... Novinka 
– had pro pohlazení – měla, myslím, taky úspěch. 
Přišlo mi to tam takové příjemné a přátelské. 

Jitka Holcová
fundraising a P. R.

www.domovsvatehojosefa.cz

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.

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

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

Provádím pravidelný úklid bytových domů. 
Činžovních i panelových.
Spolehlivě, zodpovědně, na ŽL. Tel: 737 480 751.

Pronajmu byt 1+1
ve Dvoře Králové nad 
Labem. Tel: 724 975 301
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Soukromá výuka jazyků 
ve Dvoře králové n. l.

ANGLiČTiNA – NĚMČiNA – RUŠTiNA pro začátečníky, mírně, středně 
a velmi pokročilé v budově SŠIS, Wolkerovo nábř. 131, Dvůr Králové n. L.
Výuka 1x nebo 2x týdně 2 vyuč. hodiny, po a čt od 16:15 nebo 18:00 hod.
Vhodné pro dospělé zájemce nebo středošk. studenty. Zahájení 7. 9. 2015. 
Školné na celý školní rok činí 7 700 Kč (2× týdně) / 4 000 Kč (1× týdně).
 

ANGLiCKá KoNvERZACE S RoDiLÝM MLUvČÍM
Krátkodobé (půlroční) kurzy ve skupině s maximálně 6 účastníky.
Zahájení 7. 9. 2015. Školné na půlroční kurz činí 3 500 Kč.

KURZ PŘÍPRAvy KE STáTNÍ MATURiTĚ Z ANGLiCKÉHo JAZyKA 
Přípravný kurz k písemné i ústní části státní maturity.
Zahájení 15. 9. 2014.  Školné na celý kurz (do 27. 4. 2015) činí 3 500 Kč.

ANGLiCKÝ JAZyK PRo DĚTi (8–15 let) S RoDiLÝM MLUvČÍM
Výuka 1× týdně 60 min. Zahájení 7. 9. 2015. Školné na pololetí 2 800 Kč.

NovÉ: nabízíme též možnost individuální výuky obecné i odborné 
angličtiny na základě požadavků zájemce

iNFoRMACE A PŘiHLáŠKy ke studiu na šk. rok 2014/2015 poskytne:
Milica Nálevková, E. Krásnohorské 2358, Dvůr Králové n. L.
tel: 731 712 147, www.jazykove-studium.cz.

Máte zájem 
inzerovat 

            v NKR?
Kontaktujte nás na: 

noviny@mudk.cz
Tel.: 734 178 517

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

• PRACovNÍK EXPEDiCE vÝRoBKŮ
 Požadavky: vyučen v oboru strojírenství
          oprávnění na VZV výhodou

• 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

Kosmetika „NA voRLECHU“

- ošetření všech druhů pleti zn. Phyris
- formování obočí a barvení řas
- trvalá na řasy

- prodlužování řas
- semipermanentní nátěr na řasy

yvona Novotná Hojná, Vorlech 3025
OBJEDNÁNÍ na tel. č.: 603 464 204Těším se na Vás

PERMANENTNÍ MAKEUP: obočí, horní a dolní linky, rty

ANTi AGiNG: - mezoterapie, chemický peeling, ošetření galvanickou žehličkou

viZáŽiSTiKA: všechny druhy líčení (denní, večerní, svatební)

TREDo s.r.o. Bílá Třemešná
výrobce dřevěných oken a dveří

příjme do rozšířeného provozu v Bílé Třemešné pracovníky do výroby 
na následující pozice:

- oBSLUHA oBRáBĚCÍHo CENTRA 
praxe s obsluhou CNC stroje výhodou, znalost práce na PC 
podmínkou, spolehlivost, samostatnost, technické myšlení, praxe 
ve strojírenském nebo dřevozpracujícím průmyslu výhodou.  
U této pozice 3 směnný provoz.

- LAKÝRNÍK 
ve výrobě dřevěných oken a dveří, manuální zručnost, technické myšlení, 
praxe v oboru lakýrník.

- vÝRoBNÍ DĚLNÍK 
montáž kování do oken a dveří, manuální zručnost, samostatnost, 
technické myšlení, praxe ve dřevozpracujícím nebo strojírenském 
průmyslu výhodou.

- MoNTáŽNÍ TECHNiK
praxe v montáži oken a dveří výhodou, spolehlivost, samostatnost, 
časová flexibilita – montáž zakázek v terénu.

- TRUHLáŘE Do vÝRoBy
- DĚLNÍKy v TRUHLáŘSKÉ vÝRoBĚ
 
Nástup na všechny pozice možný ihned. Možný dvousměnný provoz.
Ohodnocení dle firemních tarifů, motivační bonus.
Adresa pracoviště: Tredo s.r.o., Bílá Třemešná 277.
Kontaktní osoba pro pozice do výroby: Robert Votrubec – vedoucí výroby
Tel.: 731 151 962, mail : r.votrubec@tredo.cz.

Společnost Tredo dále hledá vhodného kandidáta/tku na pozici:

- TECHNiK A MANAŽER PRoJEKTŮ (pro dodávky oken)
zpracování, příprava a řízení projektů. Jednání se zákazníky, komunikace 
se stavbou, zaměření na stavbě a zpracování zakázek, časová flexibilita, 
řidičský průkaz sk. B, samostatný přístup a řešení úkolů, znalost práce na 
PC, technický směr.

- REFERENTKA oBCHoDNÍHo oDDĚLENÍ
zpracování zakázek a obchodní korespondence, obchodní komunikace 
se zákazníky, zpracování cenových nabídek (technické myšlení).

- MiSTR vÝRoBy
zkušenosti s vedením výroby, zkušenosti z oboru dřevozpracujícího 
průmyslu výhodou, časová flexibilita, znalost práce na PC, technický 
směr. 

vaše odpovědi na tři výše uvedené nabídky zaměstnání zasílejte 
formou strukturovaného životopisu na adresu:
Tredo s.r.o., Bílá Třemešná 277, PSČ 544 72, nebo na mail: tredo@tredo.cz, 
v mailu uveďte předmět „ZAMĚSTNÁNÍ“.
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     735 000,- KcDK 10985
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Byt 3+1 v klidné è?sti mìsta 
Dvùr Králové n.L.

Rodinný dùm s zahradou v obci 
Bílá Tøemešná.

Byt 3+1 s balkonem v centru 
mìsta Dvùr Králové n.L.

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

Rodinný dùm v pìkné lokalitì 
Dvora Králové n.L.

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

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

Dvougeneraèní RD v atraktivní 
lokalitì DKnL.

Prodej zavedené restaurace s 

Prodej bytu 3+1 v OV, 
Dvùr Králové n/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

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
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G
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V červnu 2015 se narodilo v našem městě 8 občánků – 3 chlapci a 5 děvčat.
V červenci to bylo narodilo 13 občánků – 8 děvčat a 5 chlapců.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci červnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 27 lidí, z toho bylo  
15 dvorských občanů, 5 mužů a 10 žen.
V měsíci červenci zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 12 lidí, z toho bylo 
6 dvorských občanů, 1 muž a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V  měsíci červnu a  červenci uzavřeli manželství ve  Dvoře Králové nad 
Labem tito snoubenci:
Jaroslav Koudelka a Jitka Benešová  – 6. 6. 2015
Miroslav Bělský a Lenka Mannová  – 6. 6. 2015
Miroslav Donát a Šárka Hrozová  – 12. 6. 2015
Ondřej Kareš a Lenka Němcová  – 19. 6. 2015
Pavel Balcar a Martina Mulačová  – 20. 6. 2015
Zdeněk Kašpar a Zuzana Jarkovská  – 20. 6. 2015
Jiří Drábek a Jana Tomková  – 26. 6. 2015

Jan Flegel a Markéta Jarošová  – 4. 7. 2015
Tomáš Froněk a Hana Horčičková  – 10. 7. 2015
Martin Kolář a Monika Jáklová  – 11. 7. 2015
Pavel Barák a Petra Bašová  – 25. 7. 2015
Josef Řezníček a Pavla Vojtíšková  – 25. 7. 2015
Pavel Kejval a Anna Ponikelská  – 25. 7. 2015

V obci Kuks uzavřeli v měsíci červnu a červenci manželství tito snoubenci:
Ondřej Malý a Alena Řezníčková  – 6. 6. 2015
Petr Skala a Alena Voltrová  – 13. 6. 2015
Martin Hampl a Lenka Texlová  – 13. 6. 2015
Petr Hrubý a Pavlína Veselá  – 13. 6. 2015
Jiří Matuška a Kateřina Osičková  – 27. 6. 2015
Marek Plančík a Marie Hendrychová  – 3. 7. 2015

Ondřej Rezek a Kateřina Frőhlichová  – 18. 7. 2015
Kamil Lukášek a Monika Nováková  – 18. 7. 2015

V obci vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:
Vlastimil Vacek a Zdeňka Stöhrová  – 6. 6. 2015
Tomáš Tomeš a Klára Grindlerová  – 19. 6. 2015

Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.
Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubi-
leích v červnu 28 občanů s gratulací a kytičkou. V  tomto období oslavilo  
10 manželských párů stříbrnou svatbu a 5 párů zlatou svatbu.
V  červenci navštívili členové komise pro občanské záležitosti také  
28 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 4 manželské páry 
stříbrnou svatbu a 6 párů zlatou svatbu.

Bc. Lenka Valášková
Komise pro občanské záležitosti

vzpomínka
Dne 15. 9. 2015 uplyne 15 let, kdy nás opustila maminka a babička, paní Eva 
Mühlová. Všichni, kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dcera Monika Odlová s rodinou
 

Poděkování
Cítím povinnost poděkovat panu doktoru Havlovi za včasnou operaci a tím 
za záchranu zdraví mé manželky, paní Marie Šlisikové. Ať mu pevné ruce 
a dobré zdraví slouží dlouhá léta.

Vladimír Šlisik st.
 
Dlouhodobě se léčím a na všechna vyšetření chodím do Městské nemoc-
nice Dvůr Králové nad Labem. Touto cestou bych chtěla poděkovat  
MUDr. Radku Ginzelovi, MUDr. Haně Volfové a zdravotní sestřičce paní 
Řehákové za lidský přístup, obětavou péči a pochopení vůči mé nemoci v 
uplynulých letech. Málokdy se člověk s tímto přístupem setká, s dvorskou 
nemocnicí mám jen dobré zkušeností a všem za to patří velký dík. 

Marcela Plecháčová, Dvůr Králové nad Labem, Podharť

Vážení spoluobčané, s  hlubokým zármutkem v  srdci vám oznamujeme, 
že nás v pátek dne 7. srpna 2015 ve věku 73 let opustil hudebník, sklada-
tel, vynikající aranžér, hráč na  klávesové nástroje a  náš kapelník, Ing.  Jan 
Neruda. Je to veliká ztráta daleko přesahující hudební scénu Královédvor-
ska. Honza, jak jsme mu důvěrně říkali, svým plodným počínáním stál 
u zrodu několika hudebních souborů (PANDA, TABU, BIG BAND DVORSKÝ), 
ve kterých mnohé z nás hudebníků umělecky vedl a vychovával. Také mno-
hým z nás hrál na tanečních kurzech a na plesech konaných v našem městě 
i v obcích a městech našeho kraje, hrál na svatbách, oslavách, při různých 
příležitostech a  mnohým i  na  jejich poslední cestě, to vše k  hudebnímu 
řemeslu patří. Věříme, že v tomto pokračuje a že již zakládá kapelu s kama-
rády hudebníky, kteří odešli před ním. Děkujeme, že vzpomenete s námi. 

Členové orchestru BIG BAND DVORSKÝ

Odešla osobnost, Ing. Jan Neruda

Veřejnosti se otevřou k  nahléd-
nutí prostory sloužící k  napl-
ňování ideálů služby Sociální 
rehabilitace na  Královédvorsku. 
Pracovníci usilují o  stabilizaci 
osob, které službu využívají, 
a  to zejména v  oblasti bydlení, 
zaměstnání a  vztahů. Prostřed-
nictvím poradenství i  konkrét-
ních praktických činností služba 
usiluje o pozitivní změny v životě lidí, kteří se ocitli na rozcestí nebo proží-
vají nepříznivou sociální situaci. 
Pracovníci se vám budou věnovat v úterý 29. září 2015 od 16:30 do 18:00 
hod. na adrese Štefánikova 1207 ve Dvoře Králové nad Labem a nabízejí 
tento PROGRAM: 
1. Seznámení s činností služby a spolupracujícími organizacemi – vstupní 
bydlení v  Domě sv. Faustyny, podporované zaměstnávání, poradny 
(Mgr.  Martina Krajčíková – sociální pracovnice, Mgr.  Kateřina Litošová – 
vedoucí služby) – 15 min.
2. Jak se nedostat do  pasti (příspěvek Mgr.  Pavlíny Kupkové z  Občanské 
poradny Farní charity Dvůr Králové nad Labem na téma finanční gramot-
nosti a dluhového poradenství) – 20 min.
3. Promítání dokumentu „Šmejdi“ – 40 min.
4. Tvořivý workshop – enkaustika (paralelně s filmem).
5. Prohlídka prostor (během celého programu). 

Mgr. Kateřina Litošová, MISERICORDIA, O. P. S.

Misericordia zve na den 
otevřených dveří v úterý 29. září
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Safari pohár 2015  
a 2. neoficiální mistrovství  
ČR „dvousedadlovek“

Na letišti ve Dvoře Králové nad Labem, jako 
již každoročně, proběhly na  počátku čer-
vence plachtařské závody.
18. ročník Safari poháru a 2. ročník „dvou-
sedadlovek“ proběhly velmi úspěšně.
Safari se zúčastnilo 38 závodníků, dvou-
sedadlovek 10 dvojic. V  Safari závodníci 
uletěli 8 úspěšných disciplín, ve  dvou 
sedadlovkách 7. Vítězkou se stala dlouho-
letá místní reprezentantka Jana Vepřeková 
a ve dvojicích si pohár odnesli Jan Šindelář 
s Petrem Petrlem z Kunovic.
Téměř každý závodník přivezl svoji rodinu 
či kamarády a známé, a tak se obyvatelstvo 
Dvora Králové nad Labem na  čtrnáct dnů 
rozrostlo o  asi 300 spokojených návštěv-
níků. Všichni se již těší na příští ročník.

Ing. Radmila Horáček Fiľakovská

V  úterý 28. července se na  obecním úřadu 
ve  Vítězné uskutečnilo další setkání starostů 
obcí z území ORP Dvůr Králové nad Labem. Jed-
nání se konalo v rámci projektu Podpora mezi-
obecní spolupráce realizovaného Svazem měst 
a obcí, který na přelomu května a června vstou-
pil do další fáze. 
Nová etapa projektu s sebou kromě zúžení rea-
lizačního týmu přinesla i  změnu na  postu tzv. 
motivujícího starosty. Mgr. Dušana Kubicu, mís-
tostarostu a  později zastupitele Dvora Králové 
nad Labem, který již v úřadu nepůsobí, nahradil 
Bc. Štěpán Čeněk, starosta obce Bílá Třemešná.
Jednání bylo zaměřeno na  možné projekty 
s meziobecním přesahem, které řeší problema-
tiku v  jedné z  následujících oblastí – školství, 
sociální oblast, odpadové hospodářství. Zúčast-
nění starostové tak řešili například rozšíření 
terénních služeb poskytovaných Pečovatelskou 
službou Města Dvůr Králové nad Labem na celé 
území ORP nebo možnost společného postupu 
obcí při vyjednávání smluvních podmínek se 
společnostmi svážejícími odpad.
Důležitým tématem pro diskusi byl rovněž poten-
ciální vznik tzv. Centra společných služeb. Toto 
centrum by mělo především starostům menších 
obcí, kteří funkci často vykonávají při svém běž-
ném zaměstnání, pomoci s  rozsáhlou agendou, 
s níž je chod obce spojený. „Především starostové 

malých obcí, kteří nedisponují dostatečným 
úřednickým aparátem, jsou zahlceni administra-
tivou, která navíc vyžaduje mnoho ryze odbor-
ných znalostí,“ uvedl Petr Hrubý, starosta obce 
Vítězná a zároveň motivující starosta projektu. 
„Z  dnešního setkání cítím potřebu větší spo-
lupráce obcí při řešení problémů a  Centrum 
společných služeb je jednou z  možností, jak 
starostům alespoň částečně ulevit, aby se místo 
vyplňování různých výkazů mohli věnovat sku-
tečným problémům v  obci,“ dodal Petr Hrubý, 
který je rovněž předsedou Společenství obcí 
Podkrkonoší.
Další setkání starostů, které bude opět věno-
váno především Centru společných služeb, je 
naplánováno na konec srpna.

Radka Jansová
členka projektového týmu MOS v ORP Dvůr Králové n. L.

Foto: Tomáš Mečíř 

Self Defence Team, to je ve Dvoře synonymum pro výcvik sebeobrany

Projekt Svazu měst a obcí v další etapě

Již šest let se Městská 
policie Dvůr Králové 
nad Labem (dále MPDK) 
pyšní specialitou – Self 
Defence Teamem. Jeho 
instruktoři se zaměřují 
na  výuku a  výcvik sebe-
obrany a  úzce spolupra-
cují na  prevenci proti kriminalitě. Jejich kurzy 
ročně projde okolo stovky občanů a zájem neu-
stále vzrůstá. V  současné době tak tým působí 
v pronajatých prostorech na Slovanech, které se 
upravují.
Self Defence Team založili v  roce 2009 akredi-
tovaní instruktoři sebeobrany a strážníci MPDK 
Petr Karban a  Libor Scholz za  podpory urče-
ného strážníka Jindřicha Haukeho. „Oddíl vznikl 
vlastně náhodou. Pořadatelé dětského dne 
požádali strážníky o  ukázku sebeobrany, která 
lidi zaujala, a  ptali se, kde se mohou na  výcvik 
přihlásit. A  protože jsme velcí nadšenci pro 
bojová umění a  chceme pomáhat veřejnosti 
s  ochranou své osoby nebo rodinných přísluš-
níků, vznikl Self Defence Team MPDK,“ říká 
hlavní instruktor týmu Petr Karban.  
Výuku a výcvik zajišťují akreditovaní instruktoři 
MŠMT ČR a  strážníci MPDK s  dlouholetou zku-
šeností z bojových sportů i ozbrojených složek 
Petr Karban, Jan Štípek a Libor Scholz. Petr Kar-
ban sloužil u elitní jednotky 4. Brigády rychlého 
nasazení Armády ČR a Libor Scholz u pořádkové 
jednotky Policie ČR. Petr Karban navíc v  roce 
2012 získal od prezidenta mezinárodní asociace 
Operational Defence Group licenci k výuce sys-
tému PRO Defence, který má kořeny v Penchak 
Silat z  Filipín a  v  Česku stále není rozšířený. To 
se dosud povedlo pouze dvěma oddílům v celé 
republice. A  za  dobu působení v  asociaci se 
Petr Karban propracoval na  instruktora tohoto 
systému a  instruktora pro teleskopické obušky 

systém ASP.
Činnost týmu je široká. Dotýká se jak laické 
veřejnosti, kde je kromě fyzické sebeobrany 
součástí také výuka právního minima a poskyto-
vání první pomoci, tak výuky a výcviku profesní 
přípravy. Ta je zaměřena na  výcvik sebeobrany 
složek Integrovaného záchranného systému, 
strážníků či pracovníků security. „Realizujeme 
například projekt Safety for rescuers, který je 
určen pro záchranáře a zdravotníky z celé repub-
liky a jeho patronem je senátor Jiří Hlavatý. Pro-
jekt jsme zahájili ve Všeobecné fakultní nemoc-
nici Praha,“ podotýká Petr Karban.
Instruktoři Self Defence Teamu se dále soustředí 
na  výcvik a  výuku dětí a  mládeže v  rámci pre-
vence proti kriminalitě. Oddíl DEMO Team Škor-
pioni má momentálně stálou základnu 35 dětí 
od 7 do 17 let. „Cílem je děti a mládež nejen učit 
sebeobraně, ale zároveň je motivovat ke sportu, 
naučit je disciplíně, pomáhat ostatním a praco-
vat týmově,“ vysvětluje Petr Karban a pokračuje: 
„Nechceme, aby děti seděly u počítačů nebo se 

potulovaly v podivných partách po ulicích. Oddíl 
má jasná pravidla, nevychováváme rváče, jak 
si mnozí myslí. V  případě pochybení nějakého 
člena přichází okamžité napomenutí, při dalším 
pochybení je člen z  oddílu vyloučen.“ Zároveň 
instruktoři připravují děti na turnaje v bojových 
sportech, kde Škorpioni již vybojovali několik 
medailí a pohárů.
Self Defence Team spolupracuje s  MPDK a  je 
dokonce součástí Plánu prevence kriminality 
města Dvora Králové nad Labem. Instruktoři se 
účastní veřejných akcí či besed na  základních 
a  mateřských školách a  podílí se na  výcviku 
strážníků.  „Vrcholem letošní spolupráce byl spo-
lečný 4. CAMP Self Defence Team a Městské poli-
cie Dvůr Králové nad Labem, kterého se účast-
nilo sedmnáct dětí. Ty si mohly zasportovat, 
naučit se týmové práci, základům sebeobrany, 
první pomoci a  poučit se o  rizicích závislostí,“ 
říká Petr Karban.
Kromě MPDK tým spolupracuje v  rámci pre-
vence kriminality například se členy Armády 
ČR na výuce první pomoci, s Hopiky na výcviku 
služebních psů, s  nadačním fondem Dobrý 
anděl nebo se Společností pro podporu lidí 
s  mentálním postižením v  ČR. „Rádi bychom 
poděkovali všem, kteří naši činnost podpo-
rují formou sponzorství a  partnerství – gene-
rálnímu sponzoru sezony 2014/2015 Mepap, 
s. r. o, městu Dvůr Králové nad Labem a MPDK. 
Největší poděkování však patří rodinám instruk-
torů za  jejich obrovskou trpělivost. Instruktoři 
podporují tým nejen investováním svého času, 
ale často i finančně,“ dodává Petr Karban.
Ten momentálně s  Janem Štípkem intenzivně 
pracuje na  zařazení Self Defence Team MPDK 
mezi akreditovaná střediska MŠMT ČR pro výcvik 
sebeobrany, kde budou školit nové instruktory 
s celostátní působností.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

Ukázka výcviku profesní přípravy.  Foto: Self Defence Team
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Lesní klub FURT vENKU!! zve 
na své schůzky
Rozzářené dětské oči, skřítci vykukující 
mezi větvemi, velkolepé stavby a hloubení 
jamek, výpravy a  stopy zvířat, dovádění 
i  poslouchání se zatajeným dechem – to 
vše a  ještě mnohem víc najdete v  Lesním 
klubu FURT VENKU!! v  královédvorském 
Verdeku.
Lesní klub je určen pro tří až sedmileté děti. 
Naše pedagogika je založena na respektu-
jícím a  stimulujícím přístupu. Kromě lesní 
Cornellovské pedagogiky využíváme prvky 
Waldorfské, Montessori, narativní a  intui-
tivní pedagogiky a  pedagogiky volné hry. 
Ve skupině je kolem 10 dětí a doprovázejí 
je vždy 2 lektoři.
Děti se schází každý čtvrtek od  14 do  17 
hodin na  naší základně u  tee-pee ve Ver-
deku. Následují hry, tvoření, spontánní 
aktivity, budování, zpívání, kontakt s  hlí-
nou, rostlinami, dřevem, hrabankou i kap-
kami vody. Větší část schůzky se odehrává 
na cestě – vyrážíme na průzkumné výpravy 
do okolí. Děti si spontánně osvojují a upev-
ňují mnohé znalosti a dovednosti a vyvíjejí 
se takřka před očima. Les se tak ukazuje 
být tím nejpodnětnějším prostředím pro 
harmonický rozvoj dítěte.
Lesní klub letos zahajuje svou šestou 
sezonu. Za  dobu jeho existence se v  něm 
vystřídalo několik lektorů. Letos bychom 
rádi uvítali dalšího nového spolupracov-
níka. Jedná se o  práci dílem dobrovolnic-
kou a dílem placenou na DPP.
Jestli vás téma lesní pedagogiky zaujalo, 
zveme vás na  některou z  našich schůzek 
či akcí.
Náš kontakt: http://furtvenku.webnode.cz, 
furtvenku@volny.cz, tel.: 774 620 888.

Mgr. Martina Pecnová
Lesní klub FURT VENKU!!

Děvčata na Sardinii dělala 
reklamu dvorskému softballu
Ve  dnech 29. 
června až 4. 
července se 
konalo mis-
trovství Evropy 
kadetek v soft-
ballu ve  městě 
Nuoro na  Sar-
dinii. Český národní tým měly tu čest repre-
zentovat i  dvě dvorské hráčky Adéla Lin-
ková a Anežka Bartoňová. Pro nás v těžkých 
klimatických podmínkách si tým ČR vedl 
opravdu skvěle a  postupně se vypořádal 
se soupeři ze Španělska, Británie, Belgie 
a Ruska. Jediným velkým soupeřem se tak 
stal národní tým pořádající Itálie, se kte-
rým jsme se museli poprat hned třikrát. 
Po velmi vyrovnaných utkáních, kde rozdíly 
byly pouze jednobodové, jsme podlehli 
ve finálovém klání výsledkem 4:3. Bohužel 
na  ostrově splněných přání nevyšlo vše 
podle našich představ a  slzičky zklamání 
tak stékaly na  stříbrné medaile, které jsou 
pro nás skvělým výsledkem. Důležité je, že 
dvorské hráčky byly opět při tom a jsou tak 
motivací pro své mladší spoluhráčky, které 
budou jistě dobrým příslibem pro udržení 
tohoto sportu v našem městě.

Pavel Link

Skautské středisko hlásí
Letošní léto bylo ve  skaut-
ském středisku Zvičina 
bohaté na oddílové tábory.
Pátý oddíl vodácký uspo-
řádal na  přelomu června 
a  července pro své členy 
putovní vodácký tábor. 
Skauti spluli sjízdné úseky 
jak Tiché, tak Divoké Orlice. 
Každý den plnili Výzvu – přespání v  lese, pod-
plavání lodi apod. I  na  putovním táboře měli 
etapovou hru Ostrov pokladů, který byl spojen 
s plněním skautských odborných zkoušek.
1. roj světlušek a 1. smečka vlčat byly společně 
počátkem července na táboře na Kateřině. Tábo-
rová etapová hra světlušek byla na téma Broučci. 
Každý den plnily dvě soupeřící skupiny světlušek 
na základě příběhu z knihy Broučci dané úkoly 
– stavěly obydlí pro broučky, musely jim nano-
sit vodu, vyráběly vlajku apod. Na závěr tábora 
byla vyhodnocena lepší skupina Broučků, která 

obdržela odměny.
Celotáborovou hrou vlčat byl Nalezený deník 
po  dědovi. Během táborových her, soutěží 
a výprav do blízkého okolí získavala vlčata chy-
bějící texty dědečkova deníku. Deník do konce 
tábora vlčata doplnila a jeho obsah jim poskytl 
informace, kde je ukryt poklad. Zpestřením 
jejich tábora byla návštěva Horské služby.
Ve  druhé polovině července proběhl rodinný 
skautský tábor na  Kateřině. Tábor byl veden 
v  duchu hledání skřítčího pokladu. Děti dostá-
valy za  splněné úkoly části mapy, kterou 
postupně skládaly, a  na  konci tábora podle ní 
našly ukrytý poklad skřítků.
Nejmladší členové 2. a 3. oddílu byli 3. červen-
cový týden na  táboře v  Chotěborkách. Celo-
táborová hra byla na  téma pohádky O  ptáku 
Ohniváku a  lišce Ryšce od  K. J. Erbena. Děti 
během pobytu měly získat ptáka Ohniváka, 
koně Zlatohříváka i  princeznu Zlatovlásku, což 
se jim podařilo. Děti se také koupaly na koupa-

lišti v Lanžově, projely se na koních 
v Dubenci. Tři vlčata složila na závěr 
pobytu vlčácký slib.
Tábor 3. oddílu se uskutečnil 
na  přelomu července a  srpna spo-
lečně s  2. oddílem vodních skautů 
z Mostku. Díky výborné partě zažili 
táborníci hodně dobrodružství, 
tématem celotáborové hry byli 
Vikingové. Zahráli si různé hry, 
v  noci hlídali tábor, měli strach 
z  přítmí a  nad ránem se děsili ště-
kotu srnce. Po několik nocí nad nimi 
svítily hvězdy, a tak pozorovali sou-
hvězdí a měsíc v úplňku. V parných 
dnech jim poskytlo útočiště místní 
koupaliště. I přes časté náštěvy vos, 
které jim ztrpčovaly táborový život, 
se nedali a zůstali stateční.
Všechny tábory se vydařily, byly 
skvělé díky obětavosti vedoucích, 
za což jim patří velké poděkování, 
a proto se děti těší na další tábory.

Ing. Martin Stránský

Jakkoli je církev v mnohém jednou z nejkonzer-
vativnějších skupin, což není vždy špatně, a má 
i svůj vlastní církevní rok, jedna novodobá sku-
tečnost její život ovlivňuje velmi výrazně. A tou 
je rok školní. Proto se po prázdninách v září opět 
rozeběhnou i pravidelné akce v týdnu, jež jsou 
určeny pro skupiny, které jsou si věkově blízké. 
Zvláště se tak opět začnou scházet děti na vyu-
čování náboženství, mladší mládež – tzv. konfir-
mandi, i  dospělí, a  to jak střední generace, tak 
senioři. Každý věk si žádá své, svůj přístup a způ-
soby vyjadřování, každá skupina má také jiné 
časové možnosti, jak často se scházet a v kterou 
denní dobu.
Dovolujeme si tedy i vás pozvat k následujícím 
pravidelným setkáním:
• Náboženství pro děti od  první do  sedmé 

třídy – každý týden v pátek od 15:30 do 16:30 
hodin na evangelické faře, poprvé se s dětmi 
sejdeme 11. září.

• Setkání konfirmandů (zhruba osmá a devátá 
třída) – každý týden na  evangelické faře, 
přesný termín bude domluven podle časo-
vých možností účastníků.

• Setkání střední generace – čtrnáctidenně 
ve  čtvrtek od  17:15 hodin na  evangelické 
faře, termín prvního setkání bude teprve 
určen.

• Biblická hodina pro dospělé – čtrnáctidenně 
ve středu od 17:15 do 18:15 hodin ve spole-
čenské místnosti Diakonie na  Benešově ná-
břeží, poprvé se sejdeme 9. září.

Všechna tato setkání jsou veřejně přístupná 
a otevřená všem zájemcům, účast na nich není 
podmíněna členstvím v  evangelické ani v  jiné 
církvi. Za  účast se také nic neplatí, je zcela 
zdarma. Náplní těchto setkání, jak je pro evan-
gelíky typické, je poznávání biblického svědec-
tví a  hledání jeho aktuálnosti i  pro nás dnes. 
Srdečně vás k účasti na vám vyhovujícím a pro 
vás příhodném setkání zveme.
Nejčerstvější a  aktuální informace o  termí-
nech konání jednotlivých setkání naleznete 
buď na  internetových stránkách našeho sboru  
http://dvur-kralove.evangnet.cz/, nebo na vývěsce 
před kostelem na náměstí Odboje.

Mgr. Aleš Mostecký
farář

Evangelická církev ve Dvoře Králové nad Labem
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Střední škola informatiky a  služeb již 20 let 
pořádá vždy v červnu sportovně turistický kurz 
v  Itálii. Výjimkou nebyl ani letošní rok, studenti 
z druhých ročníků a pár dalších zájemců se v ter-
mínu 19.–28. června vypravili do  malebného 
městečka Porto San Giorgio na  pobřeží Jader-
ského moře.
Po dlouhé cestě jsme uvítali první dva dny odpo-
činku, vychutnávali krásy mořského pobřeží, 
seznámili se s  koloritem života místních trhů 
a  s  rozmanitými italskými specialitami a  čerst-
vým ovocem.
Náplní třetího dne byla cesta do  historického 
jádra Říma. Poznávání započalo v nejvýznamněj-
ším katolickém místě, v samostatném státě Vati-
kán. Nejdříve jsme navštívili baziliku sv. Petra, 
následovalo putování k Andělskému hradu, dále 
pak k proslulé Fontáně di Trevi, k  Pantheonu 
až do  jádra antické říše římské – Fora Romana, 
Imperialu a  Kolosea. U  každého objektu si stu-
denti oboru Cestovní ruch vyzkoušeli práci 

průvodce a  stručně naši skupinku seznámili 
s  památkou. Návrat do  kempu Spinnaker pro-
běhl v pozdních večerních hodinách.
Čtvrtý den byl dopoledne věnován odpočinku 
na  pláži a  večerní prohlídce městečka Torre di 
Palme, zde si žáci užili atmosféru úzkých uliček 
a chuť pravé italské pizzy. 
Pátý den studenti strávili v největším aquaparku 
na Jaderském pobřeží v Riccione. Tam vyzkoušeli 
množství atrakcí vhodných pro děti, ale i pro pří-
znivce adrenalinu. Cestou do Riccione proběhla 

zastávka v  druhém nejvýznamnějším poutním 
místě Itálie, v Loretě, kam podle legendy andělé 
přenesli chýši Panny Marie. Podle zdejší Lorety 
se pak stavěly lorety po  celém světě včetně 
třeba pražské Lorety na Hradčanech.
Následný den byl převážně odpočinkový, pro-
běhlo vyhlášení výsledků volejbalového turnaje, 
který probíhal po celý týden. Studenti 2. C zažili 
netradiční předávání vysvědčení – pan  učitel 
Bláha jim ho rozdal v italské restauraci u pizzy.   
Zpáteční cesta byla zpestřena zastávkami 
v republice San Marino a v Benátkách. Po večerní 
plavbě kanálem Grande už zbývala jen cesta 
domů.
Za  celou třídu hodnotíme tento kurz velmi 
kladně, získali jsme mnoho nových nezapome-
nutelných zážitků a  poznatků o  italském ráji. 
Děkujeme všem učitelům a obzvlášť panu učiteli 
Bláhovi za organizaci.

Denisa Brokešová a Pavlína Dítětová
2. C SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Studenti královédvorské SŠIS v Itálii

Novinkou od září 2015 je jazykové vzdělávání, 
konkrétně výuka anglického jazyka, které obo-
hatí naši nabídku. Bude probíhat v obou třídách 
a účastnit se budou všechny děti.
Podle evropských a  národních vzdělávacích 
koncepcí, ale také dle převažujícího vědeckého 
názoru, by se mělo zahájit jazykové vzdělávání 
– za podmínky správných metodických přístupů 
– již v  předškolním věku. Při seznamování dětí 
s  jinou řečí správnými metodickými přístupy 
dochází k  využití obrovské výhody – přiroze-
ného potenciálu předškolních dětí osvojovat si 
základy řeči.
Jazykové vzdělávání je koncipováno jako 
příloha ŠVP (školního vzdělávacího pro-
gramu) a  bude probíhat formou hravých lekcí 

a jazykových chvilek s využitím velmi kvalitních 
metodických materiálů „WOW!“ (Wattsenglish). 
Materiály Wow! jsou totiž stavěné tak, aby se 
konverzace v angličtině stala naprosto přiroze-
nou záležitostí, žádný ostych, ale zábava a velká 
motivace – děti se samy chtějí zapojit, napodo-
bit, reagovat a  snadno tak začnou probíranou 
látku zcela přirozeně používat v konverzaci.
Naše učitelky absolvovaly třídenní stáž v  Libe-
recké jazykové mateřské škole, kde získaly 
i  mnoho konkrétních zkušeností a  budou tedy 
kompetentní k  vedení kvalitního jazykového 
vzdělávání.

Mgr. Dita Pacáková
Mateřská škola JUTA

Jazykové vzdělávání – Mateřská škola JUTA vzpomínka na konec školního roku
Dne 16. června 2015 se vydala třída 6. A  
ZŠ Schulzovy sady s paní učitelkou Fléglo-
vou a Baudischovou na výlet do Pardubic. 
Vyjížděli ze Dvora Králové nad Labem auto-
busem. V Jaroměři museli přestoupit na 
vlak, který je odvezl do Pardubic. Zúčast-
nili se Vědecko-technického jarmarku 
uprostřed města, který se konal na třídě 
Míru. O půl desáté se vydali do Východo-
českého divadla na představení Bláznivé 
nůžky. Dále se přemístili k přístavišti na 
řece Labi a absolvovali plavbu lodí Arnošt. 
Odpoledne navštívili střední potravinář-
skou školu a školní mlýn. Potom se vrátili 
zpět na náměstí, kde probíhaly různé sou-
těže. Jarmark končil v pět hodin. Žáci se šli 
občerstvit do McDonald´s a do KFC. Domů 
jeli opět vlakem a autobusem. Výlet se 6. A 
líbil a vydařilo se i počasí.

Martin Hak, 6. A ZŠ Schulzovy sady

Školáci ze ZŠ Schulzovy sady 
vyhráli pingpongový stůl!

Žáci 8. C ZŠ Schulzovy sady se v  únoru 
zapojili do  soutěže „Jeden za  všechny, 
všichni za  stůl!“. Natočili vtipné minutové 
video, jehož prostřednictvím ukázali, jak 
je možné hrát ping-pong bez použití stolu 
a  pálek na  stolní tenis (výsledek můžete 
zhlédnout na  internetových stránkách 
školy). Poté se uskutečnilo hlasování 
veřejnosti, ve  kterém naše video uspělo 
a vyhráli jsme pro školu pingpongový stůl. 
Začátkem června jsme se dočkali dlouho 
očekávaného balíku a  žáci mohli svůj stůl 
hned otestovat během spaní ve škole.

Mgr. Lucie Kučerová, ZŠ Schulzovy sady
Foto: Mgr. Tomáš Nosek, ZS Schulzovy sady

Vzpomínka na červnový projektový den
Jsou sice prázdniny, ale přesto bychom chtěli 
připomenout poslední akci našeho gymnázia 
– projektový den pro žáky i  učitele základních 
škol, tentokrát na  téma „Významná výročí roku 
2015“. Proběhl 26. června a  byl pokračováním 
tradice červnových programů, na  nichž vždy 
pracují naši studenti a učitelé a věnují je žákům 
základních škol. 
Letos jej opět organizovali učitelé dějepisu 
a vybrali důležitá výročí, ať tzv. „kulatá nebo půl-
kulatá“, která by naší mládeži připomněla jevy, 
jež by neměly upadnout v zapomenutí a přitom 
byly zajímavé či dokonce zábavné. V každé třídě 
jsme se pak všichni buď dobře bavili, nebo se 
trochu rozesmutnili, protože šlo o závažné věci. 
Pro vaši představu můžeme jmenovat program 
s  tematikou života ve  středověku, i  s  rytířskou 
zbrojí, k  tomu přibyl svatý Václav a  Mistr Jan 
Hus (jedno ze zastavení si vzal za své Mgr. Aleš 
Mostecký, za což mu děkujeme). Dále se objevili 
Habsburkové i  Jagellonci, Napoleon v  poslední 
bitvě u  Watterloo a  vojáci z  války Severu proti 
Jihu. Nejtěžším a  nejcitlivějším tématem i  jeho 
zobrazením byl konec druhé světové války 
v  Evropě a  ve  světě, bohužel také  s  bombami 
na  Hirošimu a  Nagasaki, a  holokaust, koncen-
trační tábory i  osvobození Osvětimi, což mnozí 
chápali jako nejdrastičtější akci, která jim byla 

předvedena. Ale to se také připomenout musí. 
Doufáme, že se akce líbila, děkujeme všem učite-
lům a žákům, ať z naší školy nebo ze základních 
škol, a doufáme, že příští rok ve stejnou dobu...
Na  závěr ještě dovolte připomenout akci 
budoucí, kterou již dlouhodobě avizujeme, 
a  tou je 125. výročí naší školy, jehož hlavní 
oslavy jsou spojeny se 4.–5. 9. 2015. Podrobné 
informace vyhledejte na našem webu gym-dk.cz 
či na školním Facebooku, který najdete tamtéž. 
Těšíme se na vás! 
Jinak přejeme všem krásný zbytek prázdnin či 
dovolené a v září na shledanou. 

PhDr. Ivana Syrovátková
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
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Běluň ožila pohádkou 

Prázdniny nám konečně začaly a  jako 
každoročně se na  Běluni sjelo na  1. běh 
letního tábora na  sto táborníků. Letos 
jsme se vydali na  putování z  pohádky 
do  pohádky. Plnili jsme jednotlivé úkoly, 
abychom osvobodili princeznu Běluňku 
z  dračí sluje. Získat klíče od  jeskyně však 
nebylo jednoduché. A  jaké pohádky jsme 
navštívili? Pomohli jsme Popelce přebrat 
hrách a  čočku, Marfuše nachytat husy 
a  obelstít Babu Jagu, oškubali jsme pírka 
ptáka Ohniváka, přejedli se u  Otesánka, 
pro kterého nám pomohli napéct ochotní 
rodiče i prarodiče (děkujeme). Marně jsme 
se snažili něčemu přiučit Hloupého Honzu. 
Jiříkovi jsme pomohli ulovit zlatou rybku 
a navléknout perly, aby získal Zlatovlásku. 
S  Dlouhým, Širokým a  Bystrozrakým jsme 
lezli na  dub, rozbíjeli skálu a  přenášeli 
moře. Polibkem jsme probudili Šípkovou 
Růženku a  Jeníčkovi s  Mařenkou pomohli 
vrátit ukradené perníčky na  chaloupku. 
S Karkulkou jsme se snažili ulovit co nejvíce 
vlků a dotáhnout je do ohrady. Nechyběla 
záchrana Plaváčka a  taneček trpaslíků 
a Sněhurky.

Naším pohádkovým dobrodružstvím nás 
provázel šašek Vašek a my mu na oplátku 
ukázali, jak dokážeme být kamarádští, 
držet pospolu, do každé soutěže jít naplno, 
zazpívat si společně u  táboráku, uvařit si 
na  kotlíku dobrou večeři anebo vyrazit 
na noční dobrodružství mimo tábor. Draka 
Šmaka, který věznil Běluňku, jsme úspěšně 
společnými silami přemohli. Nakonec 
byla velká svatba, stoly jídlem přetékaly, 
všichni se radovali, tancovalo se a  zpívalo 
až do rána. A  jestli neumřeli, tak tam slaví 
dodnes. A  zazvonil zvonec a  pohádky je 
konec (alespoň pro letošní léto).
Za  celé léto se na  Běluni vystřídalo více 
než 230 táborníků na čtyřech bězích, které 
pořádala naše královédvorská Pionýrská 
skupina J. Wolkera.
Nezbývá než poděkovat všem dobrovol-
ným vedoucím a  instruktorům, všem těm, 
co se starali o  naše zdraví i  žaludky. Díky, 
díky, díky. Poděkování patří i  městu Dvůr 
Králové nad Labem za  finanční pomoc 
na  obnovu táborového inventáře. Děku-
jeme. Za účastníky

Renata Pokorná a Jana Paulusová Fišerová

Ve dnech 16.–17. srpna navštívil královédvorský 
tenisový klub předseda německého tenisového 
oddílu TG Rheinau, Bernd Kortüm. V  rámci své 
návštěvy si prohlédl město a jeho okolí a samo-
zřejmě zavítal také do tenisového areálu Hrubá 
luka. Obdivoval krásné prostředí klubu a disku-
toval se členy výboru o různých problémech, se 
kterými se při řízení spolku setkali.
Hlavním bodem jeho návštěvy bylo slavnostní 
podepsání smlouvy o partnerství mezi kluby TC 
Dvůr Králové a TG Rheinau, které stvrdili před-
sedové obou spolků Michal Vágner a  Bernd 
Kortüm svým podpisem. 
Pro Královédvoráky to znamená logické vyús-
tění přátelství a dalšího přibližování obou klubů, 
protože Michal Vágner za TG Rheinau nastupuje 
v soutěži dospělých již 22 let. Za tuto dobu zís-
kal spoustu přátel a životních i jazykových zku-
šeností. Také proto je dobré, že tuto příležitost 
mohou nyní využít i jiní, hlavně mladí hráči. Prv-
ním krokem by tak mělo být jarní soustředění 
v Německu, které by se mělo uskutečnit v dubnu 
2016. A možností spolupráce je spousta, jen mít 

chuť a odvahu je realizovat. 
Bernd Kortüm k podpisu smlouvy o spolupráci 
dodal: „Oba kluby trápí stejný problém. V našem 
případě je to žádná vlastní kapacita hraní v zimě, 
ve vašem případě nedostatečná kapacita. My si 
musíme halu rok dopředu najímat a vydáváme 
na to obrovské finanční prostředky. Proto je pro 
náš klub nezbytně nutná investice do zastřešení 
venkovních dvorců. Rádi bychom využili vašich 
zkušeností a kontaktů, protože vím, že se tímto 
problémem již delší dobu intenzivně zabýváte.“

Mgr. Michal Vágner
TC Dvůr Králové, z. s.

Královédvorský tenisový klub uzavřel 
partnerství se zahraničním oddílem

Ohlédnutí za prázdninami v ZOO Dvůr Králové
Letošní prázdniny ve  dvorské zoo byly nabité 
událostmi, akcemi i novinkami. 

otevření lvího safari
V neděli 12. července krátce před polednem byl 
slavnostně otevřen provoz lvího safari. Návštěv-
níci v něm ve vlastních autech nebo ve speciálně 
upravených vozech zoologické zahrady pro-
jíždějí mezi volně vypuštěnými lvy. Jde o jediné 
lví safari ve střední Evropě. Lví safari je součástí 
klasického okruhu po  Africkém safari Josefa 
Vágnera. Na  konci trasy je možné projet dvoji-
tou branou do  lvího výběhu a z něj pak pokra-
čovat k  výjezdu ze safari. Lví safari tak vzniklo 
ve  svahu nad bývalým pavilonem lvů a  nástu-
pem na safaribus, tedy velice blízko místa, kde ho 
před několika desítkami let plánoval vybudovat 
Josef Vágner.

Festival Africa Live
Zoo se naplnila africkými rytmy a  uměním při 
festivalu Africa Live. Ve dnech 17. až 26. července 
zde probíhal jedinečný festival plný hudebních 
a  tanečních vystoupení, poutavých vyprávění, 
afrických specialit, afrického umění a nostalgic-
kého promítání v letním kině. Hvězdou festivalu 
byla oblíbená taneční a hudební skupina IYASA 
a  poprvé v  ČR zde vystoupilo věhlasné zimba-
bwské trio vokalistů INSINGIZI. Během dese-
tidenního festivalu však vystoupili také  další 
hudebníci z  různých koutů Afriky i  z  České 
republiky. 

Festival vrcholil křtinami dvou mláďat nosorožců 
dvourohých s českou Miss Earth 2013 Monikou 
Leovou a  spisovatelem Michalem Horáčkem, 
kteří věnovali mláďatům krásná jména Josef 
a Molly.

otevření expozice a výběhu pro 
nově chovaný druh primátů – drilů 
černolících
Jedním z nových druhů chovaných v ZOO Dvůr 
Králové se stal respekt budící dril černolící. Celou 
skupinu o sedmi kusech zoo přivezla z frankfurt-
ské zoo. V České republice i na Slovensku je tak 
jedinou zahradou, která má v chovu tyto vzácné 
opy. Jedná se o ojedinělou skupinu, kde se tole-
rují dva samci. Nová expozice a výběh se nachází 
v bývalém pavilonu lvů, který zoo stavebně upra-
vila pro chov drilů. 

Rozloučení s prázdninami 
a slavnostní otevření jihoafrické 
vesničky
S  prázdninami se v  zoo rozloučili slavnostním 
otevřením jihoafrické vesničky, kterou si návštěv-
níci už mohli vychutnávat v průběhu celého léta. 
Ve vesničce můžete najít opuštěný zlatokopecký 
důl, kde má doupě dikobraz, dále nádrž na vodu 
a  větrný mlýn, africkou školu, různé stánky 
a  samozřejmě domácí africké zvířectvo, mezi 
kterým děti mohou volně pobíhat. Jihoafrická 
vesnička byla vystavěna s podporou Nadace ČEZ.

Simona Jiřičková, ZOO Dvůr Králové
Foto 1: Lukáš Pavlačík, Foto 2: Simona Jiřičková
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Žákům ZŠ Strž začaly prázdniny, přesto dál dobrovolně chodili do školy

Poslední předprázdninový víkend 
obsadili kurty u  podharťské 
„Tramvaje“ hráči mölekk. Mölkky 
pocházejí z Finska a nejlépe by se 
daly přirovnat ke  hrám jako jsou 
kuželky nebo pétanque. Dvou či 
tříčlenné týmy se snaží dřevěným 
kolíkem trefovat kuželky, označené 
čísly. Trefí-li právě jednu, získají 
tolik bodů, kolik je její číslo, trefí-li 
kuželek více, dostanou za  každou 
z  nich bod. Cílem je dosáhnout 
přesně padesáti bodů, a proto je třeba nejen dovednosti, ale i rozvahy. Pře-
sto je hra vhodná pro celou rodinu, od nejmladších až po nejstarší.
Podharťský turnaj byl skvěle obsazený, zúčastnilo se 14 týmů, přestože 
počasí hráče střídavě propékalo a promáčelo.  V napínavém finále, hraném 
na tři vítězné zápasy, nakonec podlehly Dvě panenky týmu Chaloupky B. 
Jeho členové si, podobně jako další účastníci, odnesli ceny, které poskytl 
distributor hry a sponzor turnaje, firma Albi. Účastníci hojně využili mož-
nost osvěžit se v občerstevní U Tramvaje. Poděkování patří místnímu teni-
sovému klubu, který poskytl hrací plochu. 
Brzy ale budou muset Chaloupky B svůj triumf obhajovat – další turnaj je 
naplánován na sobotu 19. září a zúčastnit se může každý. Stačí do 15. září 
poslat na  e-mail molkkydvur@email.cz přihlášku, která bude obsahovat 
název týmu (dvou až tříčlenného) a  jména jeho členů. Klání se uskuteční 
opět na  kurtech U Tramvaje, a  to od  9:30 hod. Kdo mölkky nezná, může 
přijít již na devátou a pořadatelé jej hru rádi naučí.

David Rozsíval

Od 29. června do 6. července se v ZŠ Strž konalo 
poslední mezinárodní setkání dvouletého pro-
jektu Art Snapshots of the Past and Present – 
Comenius 2013–2015. Celkem se setkání zúčast-
nilo 64 zahraničních učitelů a  žáků z  9 zemí 
Evropské unie. Společně s našimi žáky a kolegy 
nás byla téměř stovka.
I  když cesta ze vzdálených koutů Evropy 
do  Dvora Králové nad Labem byla dlouhá 
a  únavná, první den oficiálního programu to 
vůbec nebylo na  nikom znát. Všichni se vrhli 
do  tvůrčí práce s  vervou. Účastníci byli roz-
děleni do  tří týmů, na  které během dvou dnů 
postupně čekaly 3 výtvarné dílny. V  Základní 
umělecké škole R. A. Dvorského věnovali svůj 
volný čas Mgr. Ivana Černá a Mgr. Jiří Holan, aby 
děti seznámili se základní technikou – kresbou. 
Námětem jim bylo naše město. Zdobení vánoč-
ních ozdob proběhlo ve škole ve spolupráci s fir-
mou Vánoční ozdoby, DUV. Poslední tým vyráběl 
brože z filcu. Dospělí zástupci partnerských škol 
byli přijati přestaviteli města na  radnici, setkali 
se s  panem starostou. Po  obědě na  všechny 
čekal výlet za krásami zdejší krajiny na přehradu 
Les Království.
Druhý den dopoledne jsme ukončili „kolečko 
uměleckých workshopů“ a odpoledne se vydali 
na krátkou prohlídku města.
Ve středu jsme vyrazili do Adršpachu. Zahraniční 
kolegové byli okouzleni pohádkovou krajinou 
i  neobvyklými skalními útvary. Protože teplota 
prudce stoupala, ochlazení ve  skalách nám 
přišlo vhod. A  co teprve, když Krakonoš pustil 
vodu do  vodopádu. Ani po  návratu nebyl čas 
na odpočinek. Na zahradě školy se totiž konala 
zahradní párty. Každá země si připravila krátké 
vystoupení. Vyslechli jsme několik pěveckých 
a  hudebních čísel, naučili se různé národní 
tance, zajímavá byla ukázka svatebních zvyků 
z  Turecka a  pobavilo nás vystoupení tančícího 

trpaslíka. Samozřejmě, že nechybělo ani občer-
stvení, o  které se postarali rodiče žáků a  naši 
kolegové ze školy. Zlatým hřebem večera bylo 
typicky české opékání buřtů. A protože tradice 
je tradice, obešli jsme se bez grilovací mřížky 
i kovových vidlic. Není nad přírodu. A jak všem 
chutnalo! Získané kalorie neměly vůbec čas se 
uložit, protože je děti hned vypotily při závě-
rečné diskotéce. O tu se postaral Antonín Šturm, 
z prodejny hudebních nástrojů, hudebnin a zvu-
kové a osvětlovací techniky RONDO. 
Ve čtvrtek byl v ZOO Dvůr Králové připraven pro 
žáky i jejich učitele speciální program v pavilonu 
Vodní světy. Poté jsme se vydali klasickou částí 
k  safaribusům. Nechyběly zastávky u  výběhů 
i nezbytná selfies. Zajímavým zážitkem byla pro-
jížďka po safari, neboť zvířata byla velmi blízko. 
Stačilo by natáhnout ruku a... Atmosféru místa 
dokonale dotvořily opravdu horké sluneční 
paprsky, takže jsme si připadali jako v  Africe. 
Odpoledne se konala v  Kuksu vernisáž výstavy 
týkající se našeho projektu. Její součástí byly 
nejen výsledky naší dvouleté práce, ale také 
výtvarné práce některých pedagogů. Po  krát-
kém hudebním vystoupení, o  které se posta-
rali naši žáci Anička Šturmová, Dominik Totka 
a  Adam Horáček, pronesla krátkou řeč mís-
tostarostka Dvora Králové nad Labem, ředitelka 
školy a zástupci jednotlivých zemí. Úvodní část 

zakončila píseň portugalské studentky. Pak už 
si všichni mohli prohlédnout výstavu. Nechyběl 
ani malý raut, který si užily hlavně děti.
Také v pátek se už od rána teplota šplhala k tro-
pické třicítce, a  proto jsme se přidali k  davům  
směřujícím na  koupaliště. Hosté byli unešeni 
tím, že je v  přírodě plné stromů, keřů, travna-
tých ploch. Děti se samozřejmě těšily na  spor-
tovní soutěže – zahrály si volejbal a košíkovou, 
zaplavaly si štafetu. A vítězi se stali všichni, kdo 
si dopoledne na koupališti báječně užili. Páteční 
večer a sobotní dopoledne se nesly v duchu lou-
čení. A věřte, že nechyběly ani slzičky.
Doufáme, že všem se v naší zemi i městě líbilo 
a pobyt zde si užili. Byl to prima týden. Vznikla 
spousta nových přátelství, zažili jsme mnoho 
zábavy, dozvěděli se zajímavosti o různých kul-
turách i životních stylech. Nechybělo ani procvi-
čování angličtiny a dalších jazyků. 
Děkujeme všem hostitelským rodinám za jejich 
pohostinnost a péči o zahraniční studenty.

Mgr. Vlasta Mertlíková, ZŠ Strž

Zvláštní poděkování patří starostovi Ing.  Janu 
Jarolímovi a místostarostce Mgr. Alexandře Jiřič-
kové za  velmi vřelé a  přátelské přivítání našich 
zahraničních kolegů a za účast na oficiálním pro-
gramu našeho projektu.

Mgr. Šárka Šantrochová, ředitelka ZŠ Strž 

Mölkky oživily podharťské 
kurty – a na podzim se vrátíUtekl jen týden, kdy se dvě 

dvorské hráčky vrátily z  ME 
Kadetek na Sardinii, aby nabraly 
nové síly. Posíleny o  další dvě 
kamarádky ze svého domá-
cího týmu odjely do  italského 
Caronno Petrusella nedaleko 
Milána na evropskou kvalifikaci 
Little League Softball. Celkem 
čtyři dvorské kadetky doplnily 
tým sestavený z hráček východ-
ních Čech a severní Moravy.
Celým turnajem naše děvčata prošla hladce, vyhrála základní část a i semi-
finále dopadlo dobře. Probojovali jsme se tak do finále, kde se holky utkaly 
s  týmem Holandska. Toto utkání je pro mne jako trenéra, ale hlavně pro 
děvčata, velké zklamání. Jako trenér mládežnických kategorií jsem dopo-
sud žil v  mylné představě, že rozhodčí přece nemůžou jednomu týmu 
nadržovat, a  tím poškodit tým druhý, jak se to někdy děje v  dospělém 
sportu. Neviděl jsem za  dobu svého působení v softballu tolik špatných 
rozhodnutí, která byla v rozporu s pravidly. Nejsmutnější je však na tomto  
fakt, že si touto zkušeností musela projít i naše děvčata. Podrobnější infor-
mace je možné si přečíst na  ,,Trutnovinky – sport – ostatní sporty.“ I přes 
velké zklamání náš tým skončil na druhém místě a při vyhlašování vítězů si 
nebylo možné nevšimnout, že byl velký potlesk obsazené tribuny věnován 
našim děvčatům.
Dvorský softball reprezentovaly: Adéla Linková, Anežka Bartoňová, Adéla 
Buřvalová a Lenka Mráčková.
Rád bych poděkoval městu Dvůr Králové nad Labem za  upomínkové 
reklamní předměty, které jsme použili jako dárky v jednotlivých utkáních.

Pavel Link

Prázdniny plné softballu
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Stomatologická pohotovost 
září 2015
5. a 6. 9.: MUDr. Miroslava Landová, Spoje-
ných národů 743, Dvůr Králové nad Labem, 
tel: 499 321 931.
12. a 13. 9.: Prouzovi, s. r. o., Šafaří-
kova 1105, Dvůr Králové nad Labem, 
tel.: 499 321 028.
19. a 20. 9.: Prouzovi, s. r. o., Šafaří-
kova 1105, Dvůr Králové nad Labem,  
tel.: 499 321 028.
26. a 27. 9.: Prouzovi, s. r. o., Šafaří-
kova 1105, Dvůr Králové nad Labem, 
tel.: 499 321 028
28. 9.: MUDr. Jana Zimková, zubní ordinace 
čp. 31, Bílá Třemešná, tel.: 499 396 444.
Během sobot, nedělí a státních svátků jsou 
ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Hlasujte v anketě o nejlepší 
sběrný dvůr, můžete vyhrát 
chytrý telefon

Jste spokojeni se službami sběrného dvora 
ve  Dvoře Králové nad Labem? Pokud ano, 
tak pro něj hlasujte ve  2. ročníku ankety 
o  nejlepší sběrný dvůr. Soutěž vyhlásila 
nezisková společnost ASEKOL provozu-
jící kolektivní systém zpětného odběru 
elektrozařízení. 
Má podpořit právě sběrné dvory, na  kte-
rých je pořádek, příjemná a  pracovitá 
obsluha a odebírají komodity všeho druhu. 
Soutěž se koná do října letošního roku 
a hlasovat můžete na  internetových strán-
kách www.sberne-dvory.cz. 
Pomocí vyhledávače si najdete sběrný dvůr 
ve  Dvoře Králové nad Labem, který sídlí 
v  Seifertově ulici a  jehož provozovatelem 
jsou technické služby města. Ohodnotíte 
ho v  každé z  pěti kategorií příslušným 
počtem bodů a bodové hodnocení můžete 
doplnit i komentářem. 
Výsledky ankety budou vyhlášeny v  říjnu 
a cena je připravena pro dva vítězné sběrné 
dvory. Zatímco vítězný sběrný dvůr v obci 
do 10 tisíc obyvatel získá finanční odměnu 
30 tisíc korun, vítězný sběrný dvůr v  obci 
nad 10 tisíc obyvatel, kam spadá právě Dvůr 
Králové nad Labem, získá 50 tisíc korun. 
Zajímavé odměny čekají také na  hlasující. 
Pokud se totiž zaregistrujete a  zařadíte 
do slosování, máte šanci vyhrát. Připraveny 
jsou dva chytré telefony a  šest moderních 
powerbank, tedy záložních zdrojů energie 
pro chytrá zařízení.

 (mik)

Psí útulek v  našem městě je plný fajnových 
psích parťáků, kteří čekají na svůj nový domov. 
Přechodně je tu ale také ubytováno mnoho psů, 
kteří kvůli nezodpovědnosti nebo lenosti svých 
předchozích majitelů neprošli dostatečnou 
socializací nebo výcvikem poslušnosti, což nyní 
snižuje možnost jejich rychlého umístění k no-
vým majitelům. Zároveň také bude nutné vyna-
ložit více času, energie i financí do opětovného 
„restartování“, aby se ze psa stal bezproblémový 
kamarád. Bohužel, u některých míra zanedbání 
výchovy v  raném věku, odložení v  seniorském 

věku nebo z  důvodu nemoci jsou takovou 
překážkou v  dalším osvojení, že u  nás tito psi 
dlouhodobě zůstávájí a  útulek je jejich dalším 
domovem. 
Proto, než se rozhodnete pořídit si psa, zvažte 
prosím, zda jste schopni a  ochotni se o  něho 
starat nejen v  dobách dobrých, ale i  zlých... 
A  pokud nastane doba zlá, tak zda dokážete 
problém řešit jinak, než vypuštěním svého 
kamaráda na ulici.

Daniela Hoblová
Psí útulek Dvůr Králové n. L., www.utulek-dknl.estranky.cz

Psi umístění v královédvorském útulku

Chcete uspořádat akci na veřejném 
prostranství? Zajistěte si příslušná povolení
Vedení města si velmi cení snah královédvor-
ských občanů, kteří na veřejných místech pořá-
dají kulturní a  jiné akce. Vzhledem k  tomu, že 
organizace každé akce se neobejde bez před-
chozí přípravy, plánování a  zařizování, přiná-
šíme vám přehled povolení a souhlasů, které by 
si organizátoři měli před akcí zajistit na jednotli-
vých odborech Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem. Příslušná povolení a  souhlasy je 
nutné zajistit v  dostatečném časovém před-
stihu, nelze je řešit ze dne na den.
Chcete-li tedy uspořádat nějakou akci pro veřej-
nost na  veřejném místě (místní komunikaci, 
silnici), je nutné mít povolení odboru dopravy 
a silničního hospodářství – tzv. zvláštní užívání 
komunikace. V  případě, že by prováděním čin-
nosti na  pozemní komunikaci byla ovlivněna 
bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, 
je třeba k žádosti doložit vyjádření policie, kon-
krétně Dopravního inspektorátu Trutnov, a  to 
v  dostatečném časovém předstihu. Informace 
získáte na tel.: 499 318 135.
Pokud je vlastníkem dotčeného pozemku, 
na  kterém chcete akci uspořádat, město Dvůr 
Králové nad Labem, je nutný souhlas vlast-
níka pozemku, který vydá na  základě podané 
žádosti odbor ekonomiky a  majetku města,  
tel.: 499 318 152. 

Náměstí T. G. Masaryka mají ve  správě Tech-
nické služby města Dvora Králové nad Labem 
a před konáním akce je nutné mít protokolárně 
předané využívané prostranství. Obdobně 
je řešeno připojení k  elektrické síti. Případné 
vystavování zboží na  veřejném prostranství – 
na  náměstí T. G. Masaryka, v  ulicích Revoluční, 
Palackého, Švehlova, Přemyslova, J. Hory, Hav-
líčkova – je zakázán. Výjimku z obecně závazné 
vyhlášky města č. 1/2008 o  veřejném pořádku, 
může povolit rada města na  základě písemné 
žádosti, záležitost řeší právní oddělení kanceláře 
tajemníka úřadu, tel.: 499 318 286.
V  neposlední řadě je nutné oznámit užívání 
veřejného prostranství („zábor“) správci míst-
ního poplatku, a to na základě obecně závazné 
vyhlášky města č. 1/2014, o  místním poplatku 
za  užívání veřejného prostranství. Záležitost 
vyřizuje odbor všeobecné vnitřní správy,  
tel.: 499 318 221.
Pokud chcete uspořádat akci, která se protáhne 
do pozdních večerních hodin, je nutné požádat 
o výjimku z vyhlášky č. 9/2011, o ochraně noč-
ního klidu. Záležitost opět vyřizuje právní oddě-
lení kanceláře tajemníka úřadu.
Podrobné informace najdete na  internetových 
stránkách www.mudk.cz.

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková

Honzík – velmi 
t e m p e r a m e n t n í , 
středně velký psí 
puberťák, který 
bude vyžadovat 
absolvování výcviku 
základní poslušnosti.

Jack – mladý pes, 
kříženec, budoucí 
páníčci by se mu 
měli celodenně 
věnovat, aby 

nemusel rozvíjet své útěkářské sklony.

Bob a  Bobek – dva velcí psi, hlídači zahrady, 
kteří jsou však ke svým lidem hodní a poslušní, 
doporučujeme jejich společné osvojení.

Daniela Hoblová


