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Upozorňujeme na uzavření všech 
pracovišť městského úřadu
Ve dnech 10. a 12. listopadu 2015 budou 
z  důvodu přerušení dodávky elektřiny 
v ulicích Revoluční, Rooseveltova, náměstí 
Odboje, náměstí T. G. Masaryka, Halíkova, 
Josefa Hory, Palackého a  Přemyslova  
zcela  uzavřena všechna pracoviště MěÚ 
Dvůr Králové nad Labem. Doporučujeme 
tedy občanům návštěvu úřadu plánovat 
mimo tyto dny. Děkujeme za pochopení. 

(mik)

Sucho stále pokračuje
Vodoprávní úřad sděluje, že opatření 
obecné povahy při nedostatku vody 
vydané 6. srpna 2015 je stále v  platnosti  
a  zakazuje v  celém správním území ORP 
Dvůr Králové nad Labem odběr povrcho-
vých vod z  vodních toků, vodních nádrží 
na  vodních tocích a  odběr podzemních 
vod z domovních studní,  za účelem plnění 
zahradních bazénů, zálivky zatravněných 
ploch, kropení zpevněných ploch, mytí 
aut a jiné techniky. S příchodem chladněj-
šího podzimního počasí jsme se nedočkali 
téměř žádných srážek. V  toku Labe pod 
přehradou Les Království k  datu 26. října 
protékají cca 2 m3/s vody, což je méně 
než polovina celoročního průtoku, který 
je obvyklý.  Hladina vody ve  vodní nádrži 
Les Království maximálně poklesla 14. října 
v 7:00 hod. o 436 cm, k 26. říjnu je hladina 
35 cm pod hladinou zásobního prostoru. 
Příčinou sucha je nedostatek srážek 
zejména v  zimě 2014 a  2015. Obdobnou 
situaci můžeme sledovat i na všech drob-
ných vodních tocích ve  správním obvodu 
ORP Dvůr Králové nad Labem.
Vodoprávní úřad nadále vyzývá občany 
k šetření s vodou, dokud se situace na vod-
ních tocích nezlepší. O ukončení platnosti 
vydaného opatření budou občané infor-
mováni veřejnou vyhláškou a na interneto-
vých stránkách města. 

Ing. Světlana Vitvarová, odbor ŽP

facebook.com/ 
mestodknl

Město navštívil ministr dopravy Dan Ťok

Ministr dopravy Dan Ťok navštívil ve  čtvrtek  
15. října Dvůr Králové nad Labem. Spolu s  gene-
rálním ředitelem Ředitelství silnic a  dálnic České 
republiky (ŘSD ČR) Janem Kroupou a dalšími hosty 
včetně poslanců Martiny Berdychové, Ivana Pil-
ného a Pavla Plzáka se na radnici setkal s vedením 
města, aby hovořili o problémech v dopravě, které 
Dvůr Králové nad Labem v současné době tíží. 

Starosta Jan Jarolím připravil pro hosty pre-
zentaci, v  níž poukázal především na  nutnost 
dostavby rychlostní komunikace R11 směrem 
na  Polsko, dále přednesl požadavek na  napo-
jení na dálnici D11 na křižovatku Jaroměř-sever 
kvůli nárůstu kamionové dopravy v  jižní části 
města, kde sídlí významné podniky a kde se roz-
víjí průmyslová zóna Borka. S tím souvisel další 
požadavek, a to překvalifikování silnice č. II/300 

na silnici I. třídy, protože se jedná o spojnici mezi 
silnicemi R35 a budoucí R11. Posledním bodem 
jednání byla možnost elektrifikace železnice 
na  úseku Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem 
včetně stávající vlečky, která vede až do teplárny 
v centru města. 
Ministr dopravy Dan Ťok vedení města sdělil, 
že se jeho resort bude všemi podněty zabývat. 
„Z  mého pohledu byla návštěva pana ministra 
přínosná, protože některé záležitosti jsou pouze 
v jeho kompetenci. Je dobře, že měli pan ministr 
a  jeho doprovod možnost zblízka se seznámit 
se stavem příjezdových komunikací do  města. 
Daleko lépe se pak vnímá každodenní realita 
života občanů ve Dvoře Králové nad Labem, než 
když se problematika pouze popíše na papíře,“ 
uvedl královédvorský starosta Jan Jarolím.

Pokračování na str. 2

Město uspořádalo již druhé setkání podnikatelů 
ze Dvora Králové nad Labem a okolí. Akce se usku-
tečnila ve  čtvrtek 8. října v  sále Hankova domu 
a hlavním tématem byla problematika česko-pol-
ské spolupráce. 

Na  úvod setkání, kterého se zúčastnili zástupci 
zhruba dvacítky firem, pohovořili starosta města 
Jan Jarolím a místostarostka Alexandra Jiřičková 
o  Programu rozvoje města Dvůr Králové nad 
Labem 2016–2022 a  okomentovali výsledky 
SWOT analýz vzešlých ze tří pracovních skupin 
zaměřených na  následující oblasti: podnikání 
a  zaměstnanost, infrastruktura; cestovní ruch, 
volný čas, životní prostředí; školství a  sociální 
oblast. 
Poté místostarostka  Alexandra Jiřičková 
spolu se zástupcem ředitele ZOO Dvůr 

Králové Jaroslavem Hyjánkem představili připra-
vovanou turistickou hru s  pracovním názvem 
„Užijte si Královédvorsko“, která bude propago-
vat region Královédvorska a  do  níž se mohou 
podnikatelé aktivně zapojit. 
Po přestávce vystoupil Roman Klíma z Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje se svým příspěv-
kem na  téma přeshraniční program Interreg 
V–A Česko–Polsko. Představil také další dotační 
možnosti v  období 2014–2020 a  s  tím spojené 
nadnárodní a meziregionální programy. Setkání 
uzavřel František Molík, ředitel náchodského 
jednatelství Krajské hospodářské komory Králo-
véhradeckého kraje, který pohovořil o podpoře 
rozvoje regionálních firem na  česko-polském 
pohraničí a  poukázal na  překážky v  tomto 
rozvoji.

Miroslava Kameníková

Uskutečnilo se druhé setkání podnikatelů

Na radnici mimo jiné diskutovali (zleva) státní tajemník a 1. náměstek ministra Tomáš Čoček, ministr 
dopravy Dan Ťok, starosta Jan Jarolím, místostarostka Alexandra Jiřičková a místostarosta Jan Helbich. 
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Ministr Ťok besedoval v Kině Svět s občanyMáte auto v depozitu? Pozor 
na jeho administrativní zánik
Odbor dopravy a  silničního hospodář-
ství Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem upozorňuje občany, kteří vlastní 
vozidlo, jež bylo před 30. červnem 2013 
dočasně vyřazeno z  provozu (je v  depo-
zitu), aby se do  konce letošního roku 
dostavili na  úřad a  sdělili, kde se vozidlo 
nachází a  jaký je účel jeho využití. Pokud 
se tak nestane, automobil administrativně 
zanikne a nebude možné jej znovu přihlá-
sit. Pokud bylo vozidlo z registru vyřazeno 
po  30. červnu 2013, je třeba údaje také 
nahlásit, jinak hrozí finanční sankce, nikoliv 
však administrativní zánik vozu. „Prosíme 
řidiče, aby návštěvu úřadu nenechávali 
na  poslední chvíli. Tím předejdeme tomu, 
aby se na registru tvořily fronty, stejně jako 
tomu bylo před koncem června letošního 
roku, kdy majitelé vozidel čekali na vyřízení 
své žádosti i několik hodin,“ sdělil vedoucí 
odboru Jan Sedláček.

(mik) 

Projekt ,,Čistá obec, čisté 
město, čistý kraj“ 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství, ve 
spolupráci s MěÚ Dvůr Králové nad Labem, 
odborem životního prostředí, a Městským 
muzeem Dvůr Králové nad Labem v rámci 
projektu ,,Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ 
pořádal 13. října 2015 seminář ,,Odpadové 
hospodářství obcí“, kterého se zúčastnilo 
14 zástupců obcí v rámci ORP. Cílem bylo 
seznámit účastníky s aktuální legislativou, 
připravovaným Plánem odpadového hos-
podářství Královéhradeckého kraje a s čin-
ností kolektivních systémů EKO-KOM, a. s., 
ASEKOL, a. s., a ELEKTROWIN, a. s.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru ŽP

Ministr dopravy Dan Ťok zavítal ve  čtvrtek 15. 
října  na pozvání starosty Jana Jarolíma do Dvora 
Králové nad Labem.  Nejprve s  dalšími hosty 
na  radnici debatoval o  problémech v  dopravě, 
které město tíží, a  poté odpovídal na  otázky 
veřejnosti na besedě v sále Kina Svět. Čas si ale 
našel i na  to, aby odpověděl na několik otázek 
Novin královédvorské radnice.

Jste ve  Dvoře Králové nad Labem poprvé? Co 
říkáte na stav příjezdových komunikací, po kte-
rých jste přijel? 
Určitě jsem městem již v  minulosti projížděl 
a  byl jsem v  místní zoo. Ale Dvůr Králové nad 
Labem jako takový příliš neznám, takže je pro 
mě dnešní návštěva zajímavou zkušeností.  
Do města jsme přijeli po silnicích, které mě příliš 
nepřesvědčily, takže by mohly být lepší. A asi to 
nebylo dáno jen tím, že jsme objížděli Jaroměř 
po vedlejších komunikacích.

Již na radnici jste hovořili o tom, že Dvůr Králové 
nad Labem neleží na žádné komunikaci I. třídy. 
Jak vnímáte pozici takového města? 
To se těžko posuzuje. O  tom, že Dvůr Králové 

nad Labem bude na  silnicích II. třídy, rozhodl 
někdo při přečíslování silnic po  druhé světové 
válce. A  je spíš otázkou, zda občané, jakmile 
se dostaví rychlostní komunikace R11 a  dojde 
k  vyhovujícímu napojení na  ni, nebudou spíše 
rádi, že město na páteřní komunikaci neleží.

Pro rozvoj Královédvorska je klíčová stavba dál-
nice D11, potažmo rychlostní komunikace R11. 
V posledních měsících ale na veřejnost pronikly 
informace o  tom, že na  stavbu nejsou finanční 
prostředky. Je to skutečně tak? 
Není to tak. Sice jsme pro potřeby rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury alokovali 
finanční prostředky na  jiné projekty, ale chtěl 
bych ubezpečit občany, stejně jako jsem ubez-
pečoval hejtmana France, že kdykoliv bude tato 
akce, nebo kterákoliv jiná stavba připravena, tak 
na ni peněžní prostředky určitě najdeme. 

Nehrozí tedy zastavení nebo další zpomalení 
prací na stavbě dálnice D11/R11?
V  žádném případě. Práce pokračují a  jakmile 
budou hotovy, přesunou se na další úsek.

V  jakém časovém horizontu vidíte reálně 
dostavbu této stěžejní komunikace pro celý 
region a kraj?
Myslím si, že by se první dva úseky za Hradcem 
Králové mohly začít stavět v  rozmezí let 2016–
2017 a  pak pokračovat. Zároveň jsme se s  pol-
skou stranou dohodli, že podáme společnou 
žádost na  profinancování společného úseku 
a jeho přípravy tak, abychom mohli ve výstavbě 
pokračovat i  z  druhé strany, tedy od  hranice 
ve směru na Trutnov. 

Miroslava Kameníková
Foto: Jan Skalický

Silnice vedoucí do Dvora Králové nad Labem ministra dopravy 
Dana Ťoka příliš nepřesvědčily. Mohly by být lepší, říká

Dokončení ze strany 1:
Ministr dopravy Dan Ťok se ve čtvrtek 15. října 
zúčastnil besedy s občany, která se uskutečnila 
v  sále královédvorského Kina Svět a  na  níž se 
sešlo asi pět desítek účastníků. 
Zde se mimo jiné hovořilo právě o překvalifikaci 
silnice č. II/300 ze Dvora Králové nad Labem smě-
rem na Hořice do kategorie silnic I. třídy. Ministr 
to na besedě s občany označil za nesystémové 
a státní tajemník Tomáš Čoček, který je zároveň 
1. náměstkem ministra dopravy, k tomu podotkl: 
„Požadavku rozumíme, protože zatímco silnice II. 
a III. třídy jsou mimo režim ministerstva dopravy 
(silnice II. třídy jsou krajské), silnice I. třídy jsou 
ministerstvem dopravy spravovány a  jsou 
na  jejich opravy využívány finanční prostředky 
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). 
Na  druhou stranu je třeba říci, že ministerstvo 
dopravy chce dlouhodobě přijmout koncepci, 
že silnicemi I. tříd budou pouze páteřní komuni-
kace spojující Českou republiku s okolními státy 
tam, kde to není řešeno dálniční sítí. A to hovoří 
proti logice přeřazení silnice č. II/300. Nicméně 
jsme připraveni se bavit o  modelu financování 
těch ´dvojek´, které propojují nadřazenou celo-
státní infrastrukturu.“ 
Ministr dopravy se během besedy zmínil, že 
do  Královéhradeckého kraje zavítal na  pozvání 
hejtmana Lubomíra France, s  nímž jednal 
o  stavbě dálnice D11: „SFDI i  ŘSD ČR počítá 
s  tím, že budeme intenzivně připravovat 
pokračování dálnice D11 až na  polské území. 
Dokonce uvažujeme o  tom, že bychom stavěli 
také ve směru od Polska na Trutnov. S polskou 
stranou jsme se dohodli, že podáme společnou 
žádost na  profinancování společného úseku 
a na jeho přípravu,“ sdělil.
Podle jeho slov bude dálnice D11 dokončena 
nejpozději v  roce 2030, možná i  dříve. „Česká 
republika se zavázala, že do roku 2030 dokončí 
tzv. Koridor TEN-T, což jsou dálnice a silnice, které 

spojují Evropu, a D11 je v tomto koridoru. Kauza 
paní Havránkové a  neschopnost státní správy 
tento problém vyřešit se tak zaryje do  historie 
výstavby komunikací v ČR a není to nic, na co by-
chom mohli být hrdí. Výstavbu komunikace však 
musíme dokončit, je to mezinárodní závazek.“
Co se týká stavebních prací na  dvou úsecích 
dálnice za  Hradcem Králové směrem na  Jaro-
měř, jakmile budou podle slov ministra dopravy 
Dana Ťoka i podle generálního ředitele ŘSD ČR 
Jana Kroupy vyřešeny všechny majetkoprávní 
záležitosti, bude zahájena další výstavba. Stavět 
by se mělo začít v  roce 2017, možná již v  roce 
2016. 
Dále se na  besedě debatovalo o  výstavbě dál-
nice směrem od hraničního přechodu Lubawka 
– Královec směrem na Trutnov a ministr odpo-
vídal i na dotazy starostky Kocbeří Evy Rezkové, 
která poukázala na  to, že její obce se výstavba 
D11/R11 velmi dotkne. V  závěru besedy pak 
jeden z  občanů vyjádřil frustraci z  nedosta-
tečného množství kilometrů dálnice v  Králo-
véhradeckém a  Pardubickém kraji a  ze špatné 
dopravní situace v Náchodě a na dalších místech 
regionu.

Miroslava Kameníková
Foto: Jan Skalický

Celý text článku o návštěvě ministra dopravy 
najdete na www.mudk.cz.
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Veřejná projednávání programu rozvoje 
města přinesla řadu podnětů

Přijďte podepsat nájemní 
smlouvu na kompostéry
Pokud jste si objednali dřevěný kompos-
tér a  podali jste žádost do  8. září 2015, 
dostavte se v  pondělí 9. nebo 16. listo-
padu (8:00–11:00 a  13:00–16:00) nebo 
ve středu 4. nebo 11. listopadu (10:00–
13:00 a  14:00–17:00) na  MěÚ, odbor ŽP 
(náměstí T. G. Masaryka 59, č. dveří 12) 
k  podpisu nájemní smlouvy. S  sebou při-
neste občanský průkaz a  parcelní číslo 
pozemku, na kterém bude kompostér umís-
těn. Pokud vám žádný z  výše uvedených 
termínů nevyhovuje, lze dohodnout jiný 
termín telefonicky na  tel. č.: 499  318  289, 
499  318  274, nebo e-mailem na  adrese:  
sirkova.eva@mudk.cz.
Tato výzva neplatí pro občany, kteří již mají 
jeden kompostér od  města Dvůr Králové 
nad Labem v pronájmu z minulých let.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru ŽP

Nejen odpadový kalendář 
města Dvůr Králové nad Labem 
pro rok 2016
Společně s  příštím číslem Novin krá-
lovédvorské radnice (NKR č. 11/2015) 
obdržíte obdobně jako v  minulých letech 
čtrnáctidenní stolní kalendář, ve  kterém 
vám poskytneme aktuální ucelené infor-
mace o  možnostech předcházení vzniku 
a  třídění odpadů z  domácností. Dále 
v  kalendáři budou u  jednotlivých dní 
vyznačeny „odpadové akce“, které se usku-
teční v  příštím roce – např. mobilní svozy 
nebezpečných, objemných a  zahradních 
odpadů, textilu, elektrozařízení a  želez-
ného šrotu, provozní doby sběrného dvora 
a  sběrné dny pytlového sběru papíru, 
plastů a  nápojových kartonů v  pilotní 
oblasti a nově i svoz vánočních stromečků. 
Opět v  kalendáři naleznete i  přehled dal-
ších plánovaných akcí (např. kulturních 
a sportovních) na rok 2016.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru ŽP

Zveřejněn seznam nemovitostí 
s nedostatečně určitě 
identifikovaným vlastníkem
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 
na  základě předaných podkladů Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých (dále jen „Úřad“) zveřejnil na  svých 
úředních deskách seznam nemovitostí, 
jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění ne-
jsou označeni dostatečně určitě v  kata-
stru nemovitostí. Zveřejněný seznam 
obsahuje pouze nemovitosti, které se 
nacházejí v  katastrálních územích Dvůr 
Králové nad Labem, Lipnice u  Dvora 
Králové, Žireč Městys, Žirecká Podstráň. 
Společně se seznamem nemovitostí 
je zveřejněna i  výzva a  informace pro 
veřejnost od  „Úřadu“. Kompletní seznam 
všech nemovitostí s  nedostatečně určitě 
identifikovaným vlastníkem je zveřejněn 
na  webových stránkách „Úřadu“ spolu 
s  výzvou a  informací pro občany: www.
uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifiko-
vani-vlastnici-2140-0-85/, v  třídění podle 
územních pracovišť „Úřadu“ a okresů. Uve-
řejněný seznam bude pravidelně čtvrtletně 
aktualizován.

Marie Kadrmasová, odbor OEMM

Vedení města pokračuje v  tvorbě nového Pro-
gramu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 
2016–2022 (PRM). Na přelomu září a října se v sále 
budovy Špýcharu městského muzea uskutečnila 
tři veřejná projednávání analytické části PRM, 
na  něž byla pozvána také široká veřejnost. Ta 
měla na  webových stránkách města možnost se 
dopředu seznámit s pracovní verzí analytické části 
PRM a také s výsledky dotazníkového šetření, které 
se uskutečnilo během letošního července. 

„V  analytické části jsou uvedena data o  městě 
z různých oblastí. Tato data prošla revizí a vypro-
filovalo se sedm klíčových oblastí rozvoje města, 
kterými bychom se měli zabývat: infrastruktura, 
podnikání a  zaměstnanost, volný čas, cestovní 
ruch, životní prostředí, školství a sociální oblast. 
Rada města na  základě těchto vytipovaných 
oblastí jmenovala tři pracovní skupiny tvořené 
členy vedení města, pracovníky jednotlivých 
odborů městského úřadu a odborníky na daná 
témata z různých organizací a  institucí,“ uvedla 
místostarostka  Alexandra Jiřičková a  pokračo-
vala: „Cílem činnosti prvních setkání pracovních 
skupin bylo potvrzení a  upřesnění aktuálního 
znění PRM a vytvoření SWOT analýz, které popi-
sují silné a  slabé stránky, možné hrozby a  pří-
ležitosti v jednotlivých oblastech.“
Během veřejného projednávání pak měli 
občané města stejnou šanci jako členové pra-
covních skupin diskutovat o  aktuální podobě 
PRM. Zároveň dostali možnost definovat silné 
a  slabé stránky města v  dané klíčové oblasti 
rozvoje a  pojmenovat konkrétní projektové 
záměry, které by město mělo ve vybrané oblasti 
realizovat. Zatímco v  úterý 29. září se hovořilo 

na  téma podnikání a  zaměstnanost, infrastruk-
tura (1. pracovní skupina), ve čtvrtek 1. října to 
bylo na  téma cestovní ruch, volný čas, životní 
prostředí (2. pracovní skupina) a v pátek 2. října 
na  téma školství a  sociální oblast (3. pracovní 
skupina). 
„V rámci diskuse mezi zúčastněnými k tématům 
1. pracovní skupiny se podařilo k dříve vytipova-
ným oblastem vygenerovat i další položky SWOT 
analýzy, které byly začleněny do analytické části 
programu rozvoje města. Z tohoto pohledu bylo 
tedy veřejné projednávání přínosem,“ sdělil sta-
rosta Jan Jarolím, jenž je vedoucím 1. pracovní 
skupiny.
„Na naše veřejná projednávání nepřišlo mnoho 
občanů, ale ti, kteří se dostavili, měli o  témata 
velký zájem, pracovali a  diskutovali a  určitě to 
pro ně nebyl ztracený čas. Hodně se hovořilo 
o  potřebě cyklostezky, o  stavu budov, v  nichž 
sídlí školy, a o stavu sportovišť. Dále se probíralo 
financování sociálních služeb, které je řešeno 
využitím dotačních titulů v  rámci státu a  kraje, 
a  to jednotlivci nedokážou ovlivnit. Konsta-
tovali jsme však, že úroveň sociálních služeb 
je ve  městě nadstandardní, město například 
poskytuje sociální byty atd.,“ uvedla dále mís-
tostarostka Mgr.  Alexandra Jiřičková, která je 
vedoucí pracovních skupin 2 a 3.
Nyní bude analytická část PRM uzavřena a začne 
se připravovat část strategická. Ta bude obsaho-
vat konkrétní navrhovaná řešení problémů vyti-
povaných v jednotlivých oblastech.
Další informace o PRM najdete na internetových 
stránkách www.mudk.cz v  sekci Rozvoj města, 
záložka Strategie rozvoje 2016–2022.

Miroslava Kameníková

Město v současné době realizuje projekt, který má 
za  cíl datové propojení všech organizací města 
a zájmových budov. Jedná se o vytvoření tzv. met-
ropolitní sítě. S  přípravou tohoto dlouhodobého 
projektu se začalo již okolo roku 2008 a  první 
významnější etapa se začala realizovat vloni. 

„K  výhodám datového připojení na  metropo-
litní síť patří zrušení bezdrátových spojů mezi 
pobočkami, což garantuje nižší poruchovost 
sítě (například vlivy počasí) a  rychlejší datový 
tok. Dále lze využít centrální telefonní ústřednu, 
takže městské organizace si budou moci mezi 
sebou volat bezplatně, zálohování dat mimo 
napojené organizace, napojení a  rozšíření 
městského kamerového dohlížecího systému 
a v neposlední řadě také možnost poskytování 
internetové konektivy pro všechny příspěvkové 
organizace města a s tím související možnost šet-
ření finančních prostředků. Další služby a využití 
metropolitní sítě budou následovat,“ vysvětlil 
Ing. Ondřej Samek, vedoucí odboru informatiky 
na královédvorském městském úřadě. 
Již v  roce 2014 se k  metropolitní síti připojily 
hlavní budova městského úřadu a  pobočka 
v  Komenského ulici, kde se nachází technolo-
gické centrum. Dále ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Strž, 
MŠ Elišky Krásnohorské, Hankův dům, Kino Svět, 
městská knihovna Slavoj, pečovatelská služba 
a MěVaK. 
„V  současné chvíli se realizuje druhá etapa 

projektu, která skončí v  letošním roce. Práce 
budou probíhat ještě v  ulicích Fügnerova 
a  Tylova a  v  ulici Štefánikova ve  směru k  ZOO 
Dvůr Králové, která bude také na síť napojena,“ 
uvedl informatik Karel Bříza.
Ve  druhé etapě budou kromě zoo k  síti připo-
jeny registr vozidel, další základní a  mateřské 
školy ve  městě, městské muzeum, DDM Jed-
nička, sportovní stadion, SŠIS, gymnázium, 
městská nemocnice, azylový dům a  pobočka 
pečovatelské služby v Sadové ulici. A v roce 2016 
by se mělo jednat o  Lesy města Dvůr Králové 
nad Labem, technické služby, hasičskou zbroj-
nici a další organizace. 
Stavební práce probíhají celoročně na  různých 
místech ve městě. „Tam, kde máme územní roz-
hodnutí, se realizaci metropolitní sítě snažíme 
zkoordinovat s  dalšími investičními akcemi 
města nebo např. s činností technických služeb, 
aby byly během jedněch výkopových prací 
položeny také optické kabely metropolitní sítě. 
Cílem je především snaha ušetřit finanční pro-
středky, protože cena výkopu tvoří význam-
nou část ceny položení optické trasy,“ podotkl 
Ing. Ondřej Samek.
Realizaci prací má na starosti firma, která vyhrála 
veřejnou zakázku. Její pracovníci by měli vždy 
před zahájením výkopových prací kontaktovat 
majitele domů a  obchodů v  dotčených ulicích 
a během prací by měli zajistit přístup do objektů.

Miroslava Kameníková

Městské organizace propojí metropolitní síť
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V Lipnici se opravuje silnice
Pracovníci SÚS Královéhradeckého kraje 
během října dokončili opravu povrchu sil-
nice č. II/300 v okolí Lipnice. Délka oprave-
ného úseku je zhruba 1650 metrů. „Ze strany 
kraje se jedná o plnění ujednání mezi měs-
tem Dvůr Králové nad Labem a Královéhra-
deckým krajem za účasti senátora Ing. Jiřího 
Hlavatého,“ uvedl Bc. Jan Sedláček, vedoucí 
odboru dopravy a  silničního hospodář-
ství na  královédvorském městském úřadu. 
Zhruba čtyřistametrový úsek mezi vlečkou 
v ulici Smetanova a elektrickou rozvodnou 
v Lipnici byl vynechán kvůli velmi špatnému 
stavu ložných vrstev vozovky. „Na  tento 
úsek bude zpracována projektová doku-
mentace a  po  získání stavebního povolení 
bude opravena i tato část,“ upřesnil Bc. Jan 
Sedláček. Je třeba ještě realizovat dokončo-
vací práce jako dosypání krajnic či obnovu 
dopravního značení. Město v  této souvis-
losti vyměnilo v části Lipnice silniční obruby 
a dokončilo také druhou etapu stavby „Pře-
chod pro chodce a  autobusová zastávka 
u restaurace U Antonína“.

(mik)

Připravuje se další vlna 
,,Kotlíkových dotací“ 
Počátkem roku 2016 bude spuštěna další 
vlna tzv. ,,kotlíkových dotací“, které budou 
moci využít majitelé rodinných domů, 
a  to v  podobě finanční podpory určené 
na  výměnu zastaralých zdrojů vytápění 
na  pevná paliva. Na co bude tedy možné 
žádat? Předmětem podpory bude náhrada 
stávajícího nevyhovujícího kotle za  ply-
nový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo 
či nový kotel na  pevná paliva. Dále bude 
možné provést instalaci solárně-termických 
soustav pro přitápění nebo přípravu TV 
a „mikro“ energetická opatření ke  snížení 
energetické náročnosti objektu. Jaké výše 
prostředků bude podpora činit? Celkové 
náklady na  realizaci projektu budou moci 
dosáhnout částky 150 tisíc korun, z čehož 
výše poskytnutých finančních prostředků 
bude: 70 % v  případě kotle spalujícího 
pouze uhlí, 75 % při pořízení plynového 
kondenzačního kotle a  kombinovaného 
kotle (uhlí + biomasa), 80 % u  tepelného 
čerpadla či kotle pouze na  biomasu. Výše 
podpory může být navýšena ještě o  5 %, 
pokud bude výměna kotle realizována 
v  obci, která byla Střednědobou strategií 
ochrany ovzduší označena jako prioritní 
území, což se v  Královéhradeckém kraji 
týká i Dvora Králové nad Labem. Za způso-
bilé výdaje budou považovány též náklady 
na  stavební práce, dodávky a  služby 
bezprostředně související s  předmětem 
podpory. Pokud o  nabízené možnosti 
uvažujete, využijte informačního semináře 
pro veřejnost, pořádaného Krajským úřa-
dem Královéhradeckého kraje. Dozvíte se, 
jak o  dotaci zažádat, včetně potřebných 
náležitostí. Uskuteční se 25. listopadu 2015 
od 16:00 hod. v Hankově domě. Kotlíková 
dotace bude poskytována z  Operačního 
programu Životní prostředí 2014–2020 
prostřednictvím Královéhradeckého kraje. 
Bližší informace najdete na  www.kr-kralo-
vehradecky.cz, odkaz „kotlíkové dotace“.

Bc. Helena Hamanová, DiS., odbor ŽP

Město, zoo a Kuks připravují turistickou hru, 
zapojit do ní chtějí i místní podnikatele
Vedení města spolu se zástupci ZOO Dvůr Králové  
a Revitalizace Kuks připravují turistickou hru, která 
by měla do regionu přilákat návštěvníky, přimět je, 
aby se zde ubytovali, strávili několik dní a prohlédli 
si zajímavé turistické cíle. Do  hry by se jako další 
partneři měli zapojit i místní podnikatelé z oblasti 
cestovního ruchu. Město se při tvorbě produktu 
inspirovalo hrou Play Broumovsko.

„Neustále se hovoří o  spolupráci se ZOO Dvůr 
Králové a  s  Kuksem, tedy místy, kam přijede 
velké množství turistů, zdrží se, ale do města už 
nedojedou. Když se tedy tvořila nová komise 
cestovního ruchu, dbali jsme na  to, aby v  ní 
zástupci zoo i  Revitalizace Kuks byli. Nezapo-
mněli jsme ani na  podnikatele z  oblasti ces-
tovního ruchu,“ uvedla místostarostka Dvora 
Králové nad Labem Alexandra Jiřičková a pokra-
čovala: „Právě v  rámci komise vznikl nápad 
vytvořit společný produkt, kterým by se oblast 
Královédvorska mohla prezentovat. Produkt by 
obsahoval největší zajímavosti regionu a  jako 
bonus hru pro turisty, která by je přiměla v regi-
onu zůstat, ubytovat se, navštívit pamětihod-
nosti, restaurace a něco si u místních podnika-
telů koupit. Vznikl tak nápad vytvořit regionální 
turistickou hru s  pracovním názvem ´Užijte si 
Královédvorsko´, která má tyto ambice.“
Město by rádo získalo pro produkt partnery 
z  řad podnikatelů. „Potřebovali bychom 20 až 
30 partnerů, kteří by do  hry vstoupili,“ sdělila 
místostarostka. 
A  o  co v  produktu jde? Připravuje se brožura, 
v níž bude zveřejněna nabídka turisticky zajíma-
vých cílů v regionu a herní plán. Další část bude 
věnována propagaci jednotlivých podnikatelů, 
kteří se rozhodnou spolupracovat. Propagaci 
lze realizovat formou placené inzerce a přímým 
zapojením do  hry. Turisté budou zase sbírat 
známky, jež nalepí do herního plánu. V brožuře 
pak bude uveden seznam ubytovacích zaří-
zení, restaurací, obchodů a  turistických cílů, 
kde a  za  jakých podmínek tyto známky získají 
(útrata, vstupné, ubytování,…). Po  nasbírání 
určitého počtu známek získá turista nějakou 
cenu. Hrát se bude o okamžité ceny a v závěreč-
ném slosování také o  hlavní výhru, což by měl 

být několikadenní zážitkový pobyt v regionu. 
„V  současné době pracujeme na  grafickém 
návrhu brožury a  na  zařazení památek a  turis-
ticky zajímavých cílů jako přehrada Les Krá-
lovství, Čertovy hrady, Kuks, zoo atd. Do konce 
ledna příštího roku bychom chtěli mít pode-
psané smlouvy s  partnery – podnikateli. Poté 
plánujeme výběrové řízení na tisk a před sezo-
nou bychom chtěli hru spustit,“ nastínila har-
monogram místostarostka Alexandra Jiřičková. 
Hra by měla být k dostání na vybraných místech, 
jejichž seznam bude uveden na  propagačním 
letáku, kterým bude město produkt propagovat 
nejen na Královédvorsku, ale také na veletrzích 
cestovního ruchu po celé ČR.
Místostarostka Alexandra Jiřičková spolu se 
zástupcem ředitele ZOO Dvůr Králové Jarosla-
vem Hyjánkem již na setkání podnikatelů, které 
se uskutečnilo 8. října v Hankově domě, oslovila 
potenciální partnery, ale při jednání nebyl širší 
prostor pro diskuzi. O produktu tedy bude dále 
město informovat, například na  začátku pro-
since na setkání v zoo.
„Město získalo příslib Královéhradeckého kraje 
na  dar ve  výši zhruba 80 tisíc korun, které by 
měly pokrýt grafiku a propagaci. Na hře se bude 
finančně podílet také město, ale bez pomoci 
místních podnikatelů je pro nás hra nerealizo-
vatelná. Pokud tedy nenajdeme partnery, hru 
nespustíme. Proto prosím potenciální zájemce, 
kteří by se chtěli zapojit, ať mě kontaktují,“ 
dodala místostarostka Alexandra Jiřičková. 

Miroslava Kameníková

Letošní extrémně suché a  teplé počasí poskytlo 
vhodné podmínky pro rychlý vývoj kůrovce a způ-
sobilo jeho výrazné přemnožení. Tento hmyzí 
škůdce napadá převážně smrkové porosty, které 
postupně odumírají a  chřadnou. Typickým zna-
kem jsou suché koruny stromů nebo jejich části. 

Kůrovec je zařazen mezi kalamitní škůdce 
a  za  poměrně krátkou dobu je schopen zlik-
vidovat rozsáhlé území lesních porostů. Další 
jeho vývoj bude záležet nejen na  klimatických 
podmínkách, ale i  na  zodpovědném přístupu 
vlastníků lesa. 
Vlastník lesa by měl provádět důslednou kont-
rolu a případně bez zbytečných odkladů odstra-
nit kůrovcem napadené stromy. Orgán státní 
správy lesů doporučuje vlastníkům provést 
kontrolu lesa nejpozději do  konce listopadu 
a poté jí pravidelně opakovat po dvou měsících. 
Rozsah a způsob likvidace poškozených stromů 

je vhodné konzultovat s odborným lesním hos-
podářem. Poté je nutné sledovat zbývající část 
lesního porostu a  případně s  odborným les-
ním hospodářem dohodnout další ochranná 
opatření. 
Pokud nedojde ke  včasnému odvezení kůrov-
cem napadených stromů z  lesa, tak se kůrovec 
následně nekontrolovatelně rozšíří na  okolní 
stromy a  způsobí rozsáhlé škody. Navíc tomu, 
kdo neprovede účinná opatření a nezabrání pře-
množení tohoto hmyzího škůdce, hrozí pokuta 
podle zákona o lesích.
Pokud vlastník lesa neví, kdo v  jeho lese vyko-
nává funkci odborného lesního hospodáře, 
nebo potřebuje jiné upřesňující informace, 
tak se může obrátit na Městský úřad Dvůr Krá-
lové nad Labem, odbor životního prostředí, 
tel.: 499 318 138, e-mail: simek.milan@mudk.cz.

Bc. Milan Šimek, DiS.
odbor ŽP

Kůrovec napadá smrkové porosty
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V  měsíci září naši zaměstnanci dokončili 
pokládku zámkové dlažby na  novém chodníku 
v ulici Odbojářů, kterou jsme nahradili původní 
betonové dlaždice. Nyní je ulice kompletně zre-
konstruována včetně veřejného osvětlení (viz 
fotografie).

Společně s  našimi dodavateli jsme zajišťovali 
výspravy komunikací tryskovou metodou, a  to 
v ul. Borovičky, Raisova, Vrchlického, Sylvárovská, 
a  dále zaasfaltování části komunikace nad pro-
pustkem v  Žirecké Podstráni. Drobné výspravy 
obalovanou směsí se provedly v ul. Sylvárovská, 
Věžní, Přímá a na nábřeží Jiřího Wolkera.
Protože nám počasí přálo i  v  září, mohli jsme 
průběžně natírat lavičky a  herní prvky na  dět-
ských hřištích. Ta se dle harmonogramu upravo-
vala v rámci běžné údržby. Naši pracovníci kom-
pletně opravovali dosluhující tabule na naučné 
stezce v parku Schulzovy sady, kde budou znovu 
osazeny panely naučné stezky v nových dřevě-
ných rámech a ukotveny do betonových patek. 
U  staršího dopravního značení jsme dokončili 
nátěry sloupků. Probíhá čištění odvodňovacích 

kanálů na  chodnících 
a  parkovištích v  rámci 
města.  
V průběhu měsíce každý 
všední den uklízíme odpadky ve  všech loka-
litách a  po  neukázněných občanech zejména 
po víkendech.
Ke  konci měsíce jsme provedli poslední seče 
zelených ploch. Odvezli a  uložili jsme závěsné 
nádoby  z náměstí T. G. Masaryka a mobilní kvě-
tináče, zazimovali jsme květinové záhony. Zapo-
čali jsme úklid listí ze zelených ploch,  z chodníků 
a přídlažeb na hlavních trasách, v ul. 5. května, 
nábřeží Benešovo, nábřeží Jiřího Wolkera, Spoje-
ných národů, Tyršova, Heydukova a dalších.
Na  hřbitově jsme ostříhali živé ploty, dosekali 
trávu a začali uklízet listí.
Bruslení pro veřejnost v listopadu:
Pátek    6. 11.  19:30–21:00 hod.
Sobota 14. 11.  18:00–19:30 hod.
Úterý 17. 11. 13:00–14:30 hod.
Pátek 20. 11. 19:30–21:00 hod.
Sobota  21. 11. 14:00–15:30 hod.
Neděle 22. 11. 14:00–15:30 hod.
Sobota 28. 11. 18:00–19:30 hod.
Neděle 29. 11. 14:00–15:30 hod.
Bruslení s hokejkami:
Úterý 17. 11.    7:45–9:00 hod.
Sobota  21. 11. 11:30–12:30 hod.
Neděle 29. 11. 11:30–12:30 hod.
Více informací najdete na www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová
Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Technické služby informují

Kvalita vody ve Dvoře Králové 
Možná jen málokdo se zamyslí nad něčím tak 
samozřejmým, jako je pitná voda. Vždyť je stále 
dostupná. Stačí jen otočit kohoutkem! Možná si 
neuvědomujeme, jakou máme výhodu oproti 
rozvojovým státům – vodovod, který nám tuto 
vodu dopraví až do našich domácností. Dobrou 
a pitnou. 
Ve  Dvoře Králové nad Labem máme kvalitní 
zdroje podzemní vody. Jedná se o  podzemní 
zdroje vody z  tzv. Královédvorské synklinály, 
což je široké území kolem města, které díky své 
geologii tvoří přírodní zásobárnu kvalitní pitné 
vody. Proto je celé území zahrnuto do  vněj-
šího ochranného pásma hygienické ochrany 2. 
stupně (CHOPAV). 
Vodovod ve Dvoře Králové nad Labem je záso-
ben z několika zdrojů vody. Největší část města 
je zásobena z  podzemních vrtů, které jsou 
rozmístěny na  území města a  odkud je voda 
vedena do  úpravny vody. Z  úpravny vody je 
voda po  úpravě aerací a  hygienickém zabez-
pečení (dezinfekce vody chlorováním) vedena 
výtlakem do vodojemu, odkud je pak rozváděna 
do celého města.
Oblast v  okolí městské nemocnice – ulice Pod 
Lesem, část ulic Purkyňova a Vrchlického – jsou 
zásobeny ze zdroje vody Starý pramen. Toto 
prameniště se nachází severně od  nemocnice 
na březích Hartského potoka. Oblast okolo ulice 
Krkonošská, část ulice Tyršova a ulice Nová Tyr-
šova je pak zásobena z prameniště Jánská stu-
dánka. Z  tohoto prameniště je také zásobena 
obec Kocbeře. Jánská Studánka leží severozá-
padně od Nových Kocbeří u bývalého výletního 
místa a  letního tábora. Samostatný vodovod 

v  Žirči je zásoben z  podzemního vrtu, který se 
nachází na  Borkách. Vody z  těchto zdrojů jsou 
akumulovány ve  vodojemech, kde jsou opět 
dezinfikovány chlorováním a odkud jsou rozvá-
děny do spotřebiště.
Pitná voda dodávaná do  vodovodu musí spl-
ňovat hygienické normy – především vyhlášku 
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na  pitnou vodu. Voda dodávaná 
v  našem vodovodu všechny tyto požadavky 
splňuje. Kvalitu pitné vody sledujeme v  sou-
ladu s touto vyhláškou pravidelně každý měsíc 
a  to na  mnoha místech namátkovými vzorky, 
které se následně zasílají do  laboratoře. Mezi 
hlavní sledované ukazatele kvality vody se řadí 
např. bakteriologický rozbor a počty organizmů 
ve  vodě, dále chlor, zákal, železo, dusičnany 
a tvrdost vody. 
Ve  Dvoře Králové nad Labem je voda měkká, 
s  tvrdostí 0,5 – 1,3 mmol/l. Tvrdost vody způ-
sobuje obsah vápníku a  hořčíku. Těchto mine-
rálů má naše voda obecně málo. Pouze oblast 
zásobená vodou z Jánské studánky se pohybuje 
svou tvrdostí mezi vodou měkkou až středně 
tvrdou s tvrdostí 1 – 1,5 mmol/l.
Zákal je ovlivňován obsahem železa a manganu 
v dodávané vodě. Obsah těchto prvků nepřekra-
čuje limity, ovšem tyto prvky se usazují v potru-
bích a  při poruchách či změně hydraulických 
poměrů v síti může dojít k rozvíření těchto sedi-
mentů. Zákal sám o sobě není škodlivý. Voda je 
však ovlivněna z hlediska barvy a chuti. 
Dvorská voda obsahuje také velice málo dusič-
nanů. Jejich obsah se pohybuje okolo 16–17 
mg/l. Tím se drží jen těsně nad hranicí požadavků 
pro kojeneckou vodu, která udává požadavek 

15 mg/l.
V y h l á š k a 
pro pitnou  
vodu při-
pouští hod-
notu 50 mg/l. Oblasti zásobené z  prameniště 
Jánská studánka a  vodovod v  Žirči se dokonce 
dlouhodobě pohybují pod hranicí 10 mg/l, tj. 
splňují v  tomto ohledu požadavky na  kojenec-
kou vodu. Ostatně, až na  dusičnany a  občasný 
výskyt zákalu, splňuje voda ve  Dvoře Králové 
nad Labem (kromě Žirče) několik posledních let 
dokonce i  všechny ostatní požadavky na  koje-
neckou vodu. Pouze vzhledem k  nízké tvrdosti 
vody neobsahuje doporučený obsah vápníku 
a  hořčíku. Proto se nebojte pít vodu z  vodo-
vodu. Ušetříte nejen peníze, ale i ruce od nošení 
těžkých nákupů.

Ing. Roman Nosek, Ph.D.
technolog, MěVaK Dvůr Králové nad Labem

Opravené poruchy 
7. 9. 2015: ulice Rokycanova – vodovod; 
8. 9. 2015: ulice Husitská – vodovod; 
9. 9. 2015: ulice Klazarova – vodovod; 
11. 9. 2015: Žireč – vodovod; 
18. 9. 2015: ulice Jana Žižky – vodovod; 
22. 9. 2015: ulice Raisova–Sochorova – vodovod; 
24. 9. 2015: ulice Roháčova – vodovod; 
24. 9. 2015: Žireč – vodovod.

Investiční akce
Presslova ulice – dokončení vodovodu; 
Sládkova ulice – vodovod; 
Valová ulička – kanalizace. 

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku   

Městské vodovody a kanalizace informují o činnosti

Město hledá nového pracovníka 
sociálního oddělení
Město Dvůr Králové nad Labem, odbor 
školství, kultury a sociálních věcí, vyhlašuje 
výběrové řízení na  pozici referenta sociál-
ních věcí. Nový pracovník sociálního oddě-
lení bude mít na  starosti např. koordinaci 
tvorby střednědobého plánu rozvoje soci-
álních služeb a zajišťování místní a typové 
dostupnosti sociálních služeb. Zájemci 
mohou své přihlášky zasílat do 6. listopadu 
2015. Bližší informace k výběrovému řízení 
podá vedoucí odboru ŠKS Bc. Kateřina Piš-
torová (tel.: 499  318  293) nebo Mgr.  Dag-
mar Motalová (tel.: 499  318  238). Další 
informace naleznete na internetových 
stránkách www.mudk.cz.

(mik) 

MŠ Elišky Krásnohorské hledá 
učitelku do speciální třídy
Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, 
Elišky Krásnohorské 2428, hledá učitelku 
do speciální třídy na odloučené pracoviště 
MŠ Slunečná 2. Kvalifikační požadavky 
podle zákona 563/2004 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů, § 6, odst. 2. Nástup v prů-
běhu měsíce února 2016. Žádosti o  místo 
a  strukturovaný životopis zasílejte na  
e-mail: mskrasnohorske@mkinet.cz, nebo 
písemně na výše uvedenou adresu do 31. 
prosince 2015. Vybraní uchazeči budou 
pozváni k dalšímu jednání.

Bc. Jaroslava Dlabolová, ředitelka
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Chtěl bych tímto článkem podpořit záměr již 
druhého ředitele technických služeb a  doufám 
i nové vedení městské policie.  
Zastupitel Jan Štípek je již nějaký čas pověřen 
řízením městské policie (MP). Oceňuji jeho práci 
na  poli prevence a  práci s  mládeží ve  sportov-
ním Self defence teamu. Ale to by měla být pro-
spěšná nástavba činnosti MP. Spousta dobrovol-
níků vede sportovní a zájmové kroužky ve svém 
volném čase a  za  minimální odměnu. Městská 
policie byla zřízena hlavně pro jiné úkoly a pra-
covníci TSm musí chránit výsledky své práce 
a majetek nás všech, a to právě v součinnosti se 
strážníky MP. Vzájemné informování o  vanda-
lech nevnímejme jako žalování na viníky.
Chci poukázat na  jeden z  nešvarů, které se 
dějí v  našem městě. A  to je ničení městského 
majetku vandaly a  neukázněnými řidiči. Budu 
se opakovat již po  sté, ale jinak to nejde, není 
mně to lhostejné. Na schůzce s novým ředitelem 
technických služeb (TSm) Ing. Horsákem jsme se 
kromě jiných věcí shodli na  tom, že je potřeba 
úzká a každodenní spolupráce mezi TSm a MP. 
Je potřeba nastavit pravidla komunikace mezi 
zaměstnanci TSm a strážníky MP. 
Není přece možné nečinně přihlížet ničení 
našeho společného majetku. Jeden den se 
například opraví chodník a  druhý den po  něm 
někdo rajtuje se svým plechovým miláčkem. To 
samé se děje na travnatých plochách. Většinou 
jde o opakované hříchy stejných jedinců. 
Jak mohou strážníci MP přehlížet přímo 
ve  středu města a  navíc pod dohledem kame-
rového systému každodenní stání osobních, 
v tom horším případě i nákladních automobilů 
na  chodnících? Jak může na  chodníku v  místě 
přechodu pro osoby zrakově postižené stát 

dvacetitunové nákladní auto, ze  kterého se 
skládá zboží?! Každý takový přechod z  pískov-
cových desek stál desítky tisíc korun! Náměstí 
a  jeho přilehlé ulice byly zrekonstruovány 
za několik desítek milionů korun. A kudy má jít 
maminka s kočárkem, když na chodníku v Palac-
kého ulici stojí opět zásobovací auto, místo aby 
stálo na druhé straně silnice, kde má vyhrazené 
místo pro zásobování? To, že na  nich celý den 
neoprávněně stojí auta, je opět vizitka práce MP. 
Jak to, že každý den stojí neoprávněně několik 
aut v Přemyslově ulici?
Znáte to jistě i  z  jiných lokalit našeho města. 
Ale zde se to děje pod přímým dohledem MP 
a  jejich kamerového systému. Už slyším argu-
ment, že hlídka někde zasahuje a  nemůže být 
všude. Proto volám po  navrácení jednoho 
strážníka do stálé každodenní služby ve středu 
města. V nedávné minulosti se to osvědčilo. 
Máte-li jinou lepší alternativu, uveďte ji do praxe. 
Chraňte náš společný majetek.  Važme si práce 
druhých. Já vám za to předem děkuji.

Jan Bém, zastupitel (ODS)

Kde to vázne?Co se to 
tady děje?
Za  vedení města odpovídají převážně zástupci 
hnutí ANO. Začínám mít pocit, že razí myšlenku 
svého zakladatele, že demokracie je vlastně 
na obtíž. Ačkoli nové stránky města se povedly, 
na  dotazy občanů se odpovědi v  určené lhůtě 
nedočkáme.
Tak se ptám i za další občany.
Proč stále stojí dům u  mostu v  Nedbalově 
ulici, ačkoli je vydán demoliční výměr. Proč byl 
vybroušen pás asfaltu od  fary kolem kostela 
a obratem vrácen asfalt nový? Možná hladší, ale 
cyklotrasa městem bude asi začínat i  pokračo-
vat po  dlažebních kostkách, nebo přijdou také 
zalít asfaltem? Proč byl dvakrát vyhrabán výkop 
od  Karlova směr Spojených národů, vloženy 
kabely, zadlážděn a za pár dní znovu totéž? Kdo 
to platí? 
Proč začala rekonstrukce chodníků v ulici 28. října 
až na podzim, když to bylo připraveno od loňska 
a obě strany najednou? To aby se občané naučili 
létat. A  to nemluvím o  kvalitě oprav chodníků 
po výkopových pracech. Proč čekají TSm s káce-
ním stromů, které jsou suché nebo nemocné 
a  schválené k  odstranění, na  vegetační klid? 
Vůbec nabývám dojem, že pořádek v  našem 
městě opět upadá. A  co stránky TSm a  Face-
book? Kdo je spravuje? A nakonec. Vedení města 
vůbec neřeší novou ČOV. Proč není možné pově-
řit jednáním o výstavbě třeba zástupce opozice, 
kteří s tím mají zkušenosti, nebo spolupracovat? 
Vždyť jde o prospěch celého města. Nebo mys-
líte, že „Kdo nic nedělá, nic nezkazí?“

Libuše Vonková

Domov důchodců 
– zvláštní spojení 
slov a významů

Pochybení v Nepraktově ulici se nesmí  
opakovat nebo také „Za dobrotu na žebrotu“
Obyvatelé Nepraktovy ulice se na  mne obrátili 
na  konci měsíce září se svým letitým majetko-
vým problémem, který je tíží už bez mála 3 roky. 
Jako nově zvolený zastupitel jsem byl sezná-
men s písemnostmi, které dokumentují, že sku-
pina obyvatel darovala našemu městu v  roce 
2011 své pozemky za  účelem výstavby obecní 
komunikace. Město Dvůr Králové nad Labem se 
na  základě darovací smlouvy na  oplátku zavá-
zalo, že v ulici Nepraktova na svůj náklad vybu-
duje a zprovozní tuto komunikaci k nově roze-
stavěným rodinným domkům, a  to s  termínem 
dokončení prosinec 2012. 
Asi nikoho nepřekvapí, když zde napíšu, že 
město, zastoupené minulým vedením a  pově-
řenými úředníky majetkového a  investičního 
odboru, svůj závazek z  uzavřené smlouvy 
s občany bezdůvodně nedodrželo. Komunikace 
nebyla doposud dokončena a nebyla ani zkolau-
dována a fakticky zprovozněna.
Jinými slovy, proč město své smluvní závazky 
vůči svým občanům neplní, a  to již déle než  
3 roky. 
Ani písemná výzva občanů (stížnost/reklamace) 
z  roku 2013 adresovaná přímo paní starostce 
města k dodržení smlouvy, obsahující také řadu 
faktických námitek a připomínek ke kvalitě, způ-
sobu a termínu prováděné realizace nové komu-
nikace, nebyla nikým vyslyšena. Naopak, paní 

starostka a úřednice investičního odboru, která 
měla celou záležitost na starost a byla pověřena 
věc vyřešit, bez problému občanům dopisem 
sdělila, že komunikace bude dokončena a zpro-
vozněna, až budou dostavěny všechny rodinné 
domky v dané lokalitě! Smluvní závazek města 
k danému termínu jako by nebyl?!?
Nikdo se nemůže proto divit, že obyvatelům 
Nepraktovy ulice po tolika letech nečinnosti ze 
strany města a  úředníků již dochází trpělivost. 
Může se stát, že se budou svých práv domáhat 
i  soudní cestou. Je přece velmi nezodpovědné 
ze strany představitelů města a  úřadu takto 
hazardovat s důvěrou občanů, kteří se rozhodli 
investovat v našem městě miliony korun a spojit 
s ním i svoji budoucnost. 
Písemné materiály, které jsem obdržel od  oby-
vatel ulice Nepraktova a  které jednoznačně 
dokazují má výše uvedená tvrzení, jsem předal 
společně i  s  druhým dopisem – výzvou ze září 
tohoto roku (stížností/reklamací) opět vedení 
radnice k vyřízení panu starostovi a tajemníkovi 
města. Předpokládám, že tentokrát představi-
telé města a  úřadu svůj závazek, který zdědili 
z minulosti, již bezodkladně splní.
Podle mých posledních informací město již začalo 
s občany ulice Nepraktova v dané věci jednat.

Nasik Kiriakovský
zastupitel (Východočeši)

Každý člověk má svůj domov mezi svými blíz-
kými, mezi svou rodinou. Nebo ne? Rodina přece 
drží při sobě, je oázou lásky v divokém světě, je 
čerpací stanicí pro každý života běh. Nebo ne? 
Rodina při sobě drží, podporuje se, sdílí radost 
i starost, zdraví i nemoc. Nebo ne?
To nedobré: „Důchodce“, „senior“, „klient“...   
ČLOVĚK. Neštěstím dnešního světa je, když se 
z  člověka patřícího do  rodiny: z  táty, z  mámy, 
z  babičky, z  dědy, ..., stane důchodce – senior. 
V honbě za pozlátkem pohodlí, peněz a blaho-
bytu vyrábíme občas, my lidé rozumní a  civili-
zovaní, klienty. Klienty ústavů. Jako bychom si 
nechtěli či neuměli uvědomit, že i náš čas plyne. 
Jako bychom neznali moudré myšlenky našich 
předků. Jako bychom zapomněli na  tisíce let 
staré, ale stále platné „Cti matku a otce...“
To dobré: Maminka, táta, děda, babička... ČLO-
VĚK. Jsou milující rodiny. Jsou milující děti, 
které i přes svůj důchodový věk, nemoci či jiné 
indispozice svoje blízké nechtějí opustit, odložit. 
Jsou situace, kdy už nejde jinak. Sociální tíseň, 
zdravotní stav starého člověka, existenční sta-
rosti. Netřeba si v těchto chvílích cokoli vyčítat. 
Tito lidé spolu zůstávají v úzkém kontaktu a i při 
rozdělení se do dvou, stále společně tvoří jeden 
domov a jednu rodinu.
V  nedobrém i  v  dobrém pomáhají a  pomohou 
andělé na  zemi: sestřičky, sociální pracovnice, 
veškerý personál dvou ústavů ve Dvoře Králové 
nad Labem, kam docházím se svou duchovní 
a  duchovenskou službou. Tyto ústavy jsou 
DOMOVEM všem potřebným lidem. V  těchto 
ústavních DOMOVECH nalézají potřební lidé své 
případné rodiny, pomoc zdravotní i sociální, útě-
chu, radost a pokoj pro sebe i své blízké. 
Vyslovuji poděkování a vyprošuji požehnání pro 
Domov důchodců v  Roháčově ulici a  Diakonii, 
středisko ČCE. Pokud by všechny ústavy tohoto 
typu v naší zemi byly takovéto úrovně, pak by se 
lidé svého stáří nemuseli bát. 

Anna Holínská, duchovní Církve československé husitské
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Výsledky dobré práce strážníků jsou již vidět

Pronajmu garáž na Slovanech cena 500 Kč, 
Tel. 604 463 268 

Pronajmu byt 3+1, 84m2 u Oční školy. Cena 
6.000 Kč + energie. Tel. 604 463 268

V  pozici šéfa Měst-
ské policie Dvůr 
Králové nad Labem 
(MPDK) je Jan ŠTÍPEK 
(na snímku) již více než 
půl roku. Jak sám říká, 
za  tu dobu se mnoho 
věcí změnilo. „Přede-
vším došlo k  přehod-
nocení priorit úkolů 
MPDK a  k  posílení hlídkové činnosti v  katastru 
města oproti měření rychlosti a  práci strážníků 
mimo město. Výsledek je vidět v  porovnání 
výsledků například za  období červenec–srpen 
2014 a  2015,“ říká zastupitel pověřený řízením 
městské policie. 

Jak je to tedy s počtem přestupků ve Dvoře Krá-
lové nad Labem ve srovnání s loňským rokem? 
Strážníci řeší okolo 300 přestupků a  trestných 
činů měsíčně a kolem 3000 případů překročení 
povolené rychlosti na  úsekovém měření rych-
losti. V období loňských prázdnin strážnici řešili 
446 přestupků a trestných činů, letos to bylo již 
590 případů, což je více než 30% nárůst. Není 
to tím, že by bylo ve městě méně bezpečno, ale 
výsledkem dobré práce všech strážníků a změny 
nastavení priorit plnění úkolů MPDK.

Co vše se v práci MPDK změnilo? 
Těch změn je více a doufám, že je zaznamenali 

i občané. V ulicích města se objevili noví zaměst-
nanci MPDK, a  to dva strážníci-čekatelé, kteří 
se zaškolují do  budoucí práce strážníka. Dále 
se rozšířily počty zaměstnanců o  pět asistentů 
prevence kriminality, kteří po  všech potřeb-
ných školeních a  rekvalifikaci budou svou hlíd-
kovou činností ve  městě preventivně působit. 
Také začali strážníci opět používat tzv. botičky. 
Osobně věřím, že tento prostředek je daleko 
výchovnější než zaplacení „pouhé“ pokuty.

Jaké připravujete novinky?
Po  zařazení nových strážníků do  služby plánu-
jeme posílení hlídek, a to hlavně o víkendových 
nocích. Dále chceme zapojit asistenty prevence 
kriminality do  hlídkové činnosti a  do  usměr-
ňování dopravy na  vybraných přechodech. 
Chceme také přehodnotit stávající veřejno-
právní smlouvy a závazky z nich plynoucí a záro-
veň otevřeme jednání, zda a za jakých podmínek 
je možné v  budoucnu tyto služby poskytovat. 
Dále plánujeme vytvořit nové pracovní pozice 
operátor kamerového systému a  připravujeme 
i  znovuzavedení cyklohlídek, a  to ve  složení 
strážníků či asistentů prevence kriminality kvůli 
zefektivnění hlídkové činnosti. V  budoucnu 
bych také rád nastavil vzájemnou spolupráci 
ve  výcviku a  praxi strážníků u  složek IZS, např. 
u zdravotnické záchranné služby či u hasičů.

Miroslava Kameníková
Celý rozhovor najdete na www.mudk.cz.

Setkání poskytovatelů sociálních 
služeb a praktických lékařů
Dne 7. října 2015 se uskutečnilo 2. setkání 
poskytovatelů sociálních služeb a  prak-
tických lékařů. Akce se zúčastnila většina 
oslovených praktických lékařů působících 
na  Královédvorsku, svou činnost prezen-
tovali poskytovatelé sociálních služeb. 
Vedoucí obvodního oddělení PČR Dvůr Krá-
lové n. L. Mgr. Jiří Popov seznámil přítomné, 
jak postupovat v  případě zjištění či pode-
zření z páchání násilí na  seniorech nebo 
jiných osobách. Zástupkyně Intervenčního 
centra Hradec Králové navázala na  toto 
téma a  objasnila postupy v  případě vyká-
zání agresora a  možnosti pomoci obětem 
domácího násilí. Ředitelka RIAPS Trutnov 
MUDr.  Zuzana Kozáková a  Mgr.  Lucie Skal-
ská, vedoucí sociální rehabilitace, předsta-
vily nabídku služeb a  možnosti zdravotní 
péče pro osoby s duševním onemocněním. 
Své služby nabídli zástupci Centra psycho-
logické podpory Vrchlabí. Věříme, že infor-
mace budou užitečné při další práci všech 
zúčastněných a především přínosné pro lidi 
samotné, ať již mluvíme o uživatelích sociál-
ních služeb či pacientech. Kontakty na soci-
ální služby najdete na  webu města www.
mudk.cz/cs/radnice/socialni-sluzby/komu-
nitni-planovani/. Děkujeme zúčastněným 
za spolupráci a těšíme se na další setkání.

Bc. Kateřina Pištorová, vedoucí ŠKS

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

TENIS NA SLOVANECH
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY I STÁLÉ REZERVACE NA TENIS, 

VOLEJBAL, FLORBAL, NOHEJBAL, PING-PONG

PROVOZNÍ DOBA HALY PO–NE, 6–24 HOD.

CENA OD 200 KČ / HOD.

OBJEDNÁVKY TENISU, HALY NA TEL: 605 388 122

PRONÁJMY VOLNÝCH PROSTOR  - VÝROBNÍCH, 
SKLADOVÝCH A KANCELÁŘSKÝCH – TEL.: 603 703 001

Do ordinace PL přijmu zdravotní sestru na 
½ úvazek, nepravidelná pracovní doba, nástup 
4. 1. 2016. Kontakt pro zaslání profesního 
životopisu, drrak@tiscali.cz

Máte zájem inzerovat v NKR? Kontaktujte nás 
na: noviny@mudk.cz, Tel.: 734 178 517
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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)

Společnost BEAS, a. s.
pekárna Choustníkovo Hradiště
přijme v souvislosti s nárůstem výroby
do trvalého pracovního poměru:

ÚDRŽBÁŘE/ELEKTRIKÁŘE
Náplň práce:
–údržba a opravy technického zařízení pekárny
–preventivní údržba zařízení, odstraňování závad na el. a strojním zařízení

Požadavky:
–vyučení v oboru elektro, platná zkouška dle vyhl. 50/78 Sb., min. §6
–časová flexibilita, řidičský průkaz sk. B, nepravidelný třísměnný provoz
–fyzická zdatnost, zručnost, zodpovědnost, dynamičnost, spolehlivost 
–praxe na údržbě strojů a el. zařízení výhodou

ŘÍDÍCÍHO PRACOVNÍKA PROVOZU
Náplň práce:
–koordinace výroby, řízení pracovníků směny
–výstupní kontrola výrobků, zpracovávání dat v podnikovém systému

Požadavky:
–schopnost řízení kolektivu, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení
–odolnost proti stresu, práce v nepřetržitém provozu

ZAMĚSTNANCE DO VÝROBY
Požadujeme:
–ochotu pracovat, třísměnný provoz, spolehlivost, smysl pro disciplínu
–praxe nebo vzdělání v potravinářství výhodou, vhodné i pro ZTP-P

Nabízíme:
–     dluhodobé zaměstnání ve stabilní společnosti
–     zaměstnanecéké benefity
–     možnost kariérního růstu
–     finanční ohodnocení dle vykonané práce

Strukturované životopisy zasílejte na emailovou adresu:   
          vedouci@beas.cz, info na tel.: 723 019 161
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Byt 1+1 v centru mìsta 
Dvùr Králové n.L.

Rodinný dùm s zahradou 
v obci Bílá Tøemešná.

Prodej bytu, 3+1 ve Dvoøe 
Králové n/L

Prodej dvou bytù 2+KK 
v centru obce Žireè u DKnL

Prodej roubené chalupy se 
zahradou u Dvora Králové n/L.
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Mostek u Dvora Králové n/L
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mìsta Dvùr Králové n.L.
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domu se zahradou ve DKn.L.
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Dvùr Králové n.L.

728 451 040

  

VR 7690

 

KLÍC K VAŠÍ
SPOKOJENOSTI

PROD
NO

Á

    
 Leden

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

728 451 040

724 077 752 728 451 040

G

G

G

G

N N AOVI K

G

G

NOVINKA

DK 11343 949 0000,-Kè

NOVINKA

G N AOVINK

728 451 040

N N AOVI K NOVINKA

SLEVAA

SLEV



10

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE  10/2015

www.mudk.cz

Společenská rubrika
Noví občánci města
V září 2015 se narodilo v našem městě 6 občánků – 4 chlapci a 2 děvčata.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V září zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 18 lidí, z toho bylo 10 dvorských 
občanů, 5 mužů a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V září uzavřeli manželství ve Dvoře Králové nad Labem tito snoubenci:
Jan Dufek a Ilona Hurdálková  – 5. 9. 2015
Milan Brdička a Miroslava Medunová  – 5. 9. 2015
Jan Březina a Jindřiška Kováčová  – 5. 9. 2015
Jan Haisman a Šárka Sophie Brodská  – 5. 9. 2015
Lukáš Klouda a Blanka Rulfová  – 5. 9. 2015
Otto Tasler a Miroslava Široká  – 11. 9. 2015
Lukáš Ešner a Jana Stránská  – 12. 9. 2015

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:
Tomáš Kalous a Veronika Voškerušová  – 4. 9. 2015
Tomáš Blažek a Veronika Prouzová  – 24. 9. 2015
Ctirad Pokorný a Klára Hamplová  – 25. 9. 2015
Martin Jakubský a Petra Derhajová  – 26. 9. 2015
Václav Jindra a Zuzana Řezáčová  – 26. 9. 2015
Petr Hašek a Iveta Hemelíková  – 26. 9. 2015
Pavel Merbs a Zuzana Kašpárková  – 26. 9. 2015 

V obci Kohoutov uzavřeli manželství tito snoubenci:
Jakub Vlk a Barbora Bláhová  – 11. 9. 2015

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

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích 
v září 26 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 14 manžel-
ských párů stříbrnou svatbu, jeden pár zlatou svatbu a  jeden pár svatbu 
diamantovou.

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Dne 29. září 2015 odešel do  muzikantského nebe po  těžké nemoci náš 
kamarád, altsaxofonista, klarinetista a  aranžér, výborný člověk, obětavý 
přítel, Královédvorák, pan Jan Hroch. Zemřel ve svém současném bydlišti 
ve Švýcarsku ve věku 72 let.
Od roku 1966 hrál s námi v orchestru Rudy Messe, prakticky až do odchodu 
do zahraničí, kde působil v  různých swingových kapelách. Exceloval jako 
aranžér repertoáru na koncertu R. Messe po 30 letech, který se konal 19. 
října 2001. Po smrti R. Messe 29. června 2004 zorganizoval vzpomínkový 
koncert v Hankově domě v roce 2006. Nechyběl ani u koncertu u příležitosti 
100. výročí narození kapelníka Jindřicha Vávry 30. 6. 2008.
Honza Hroch patřil k hudebním ikonám a my na něho nikdy nezapome-
neme. Vzpomeňte si všichni, komu jsme hráli v mládí. 

F. Hobl a ostatní členové orchestru Rudy Messe

Zemřel Jan Hroch – člen 
orchestru Rudolfa Messe 

Naše Základní škola speciální 
a praktická škola Diakonie ČCE Vrch-
labí, která vzdělává žáky s  mentál-
ním a  kombinovaným postižením 
více vadami a autismem, získala pro 
svoji činnost další nové prostory 
nacházející se v  těsné blízkosti 
našeho odloučeného pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem. 
K  rozšíření stávajících prostor nás přivedl stále se zvyšující zájem rodičů 
o vzdělávání svých dětí v naší škole. Jsme velmi rádi, že myšlenku získání 
nových prostor podpořila na  naší vzájemné schůzce paní místostarostka 
Mgr.  Alexandra Jiřičková a  následně i  odbor rozvoje, investic a  správy 
majetku (RISM).
Velký dík patří patronu celé akce, panu Tomáši Machkovi, který aktivně 
celou rekonstrukci nových prostor koordinoval a řídil. Všem našim předsta-
vám vyšel s velkou obdivuhodností vstříc.
Díky tomuto pochopení a  vstřícnému přístupu města Dvůr Králové nad 
Labem našli naši žáci svou „Učebnu snů“, na  kterou se s  neskrývanou 
radostí velmi těší.
Přijďte se určitě podívat na Dny otevřených dveří, které se konají v pondělí 
9. listopadu 2015. Najdete nás na adrese náměstí T. G. Masaryka 40, Dvůr 
Králové nad Labem.

Mgr. Magda Kumprechtová, ředitelka školy, a celý pedagogický tým
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí

Ten největší dík patří městu 
Dvůr Králové nad Labem

Vítání občánků
Na  Staré radnici bylo během září slavnostně přivítáno 18 novorozených 
občánků našeho města.

Poděkování
Poděkování všem, kteří se zúčastnili pohřbu pana Jiřího Mencla a za květi-
nové dary. Všichni nám byli velikou podporou v našem hlubokém zármutku. 
Veliké díky patří strážníkům městské policie a  jejich veliteli za  obětavou 
péči, morální i hmotnou pomoc při jeho těžké zákeřné nemoci. 

Rodina Menclova 

Poděkování si jistě zaslouží dobrovolní hasiči z Verdeku za organizaci a rea-
lizaci venkovského posezení ve Verdeku, které se konalo v sobotu 12. září. 
Velmi hojná účast mluví za vše. I přes počet jiných akcí v okolí Dvora Králové 
nad Labem přišla spousta místních občanů i z dalekého okolí. Spokojenost 
vyzařovala jak z  těch nejmenších návštěvníků (zajímavé akce pro děti), 
tak z  těch nejstarších. Malinko přispělo i krásné počasí. Největší dík patří 
pořadatelům, všem, co se podíleli, a  sponzorům. Ještě jednou děkujeme 
za příjemnou akci.

Za účastníky Dana Pavelková

Zleva: Vojtěch Tichý, Stanislav Kortan, Natálie Spejchalová.

Zleva: Jakub Nechanický, Jana Brdičková, Matěj Baše, František Soumar.
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Self defence team MPDK 
prozatím zastavuje nábor

Self defence team MPDK – tým Škorpionů 
prozatím zastavuje nábor členů z  důvodu 
velkého množství nově přihlášených dětí. 
Během prvního měsíce se jich přihlásilo 40. 
V současnosti tak Self defence team – tým 
Škorpionů má již 60 dětí z toho 40 nováčků 
v  přípravce. Instruktory zájem veřejnosti 
o členství moc těší a budou se snažit udě-
lat prostor pro další uchazeče do  týmu 
Škorpionů.

 Self defence team MPDK

Lesní klub FURT VENKU!! nabízí 
dětem volná místa

Lesní klub FURT VENKU!! nabízí volná místa 
tří až sedmiletým (osmiletým) dětem. 
Jedná se o  kroužek orientovaný nevýkon-
nostně a  účinně napomáhající zdravému 
vývoji předškolního dítěte. Děti se pod 
dohledem školených lektorů a  v  bezpečí 
volné přírody mohou vydovádět a  reali-
zovat – každé podle svých potřeb. Zafixují 
si přirozený pohyb na  zdravém vzduchu 
a s kamarády jako způsob trávení volného 
času. Na  schůzkách se nenásilně seznámí 
se základy přírodovědy, pohybu v  krajině 
a  ochrany přírody. Průběžně se učí přá-
telské komunikaci a  spolupráci. V  malé 
skupině zažívají přijetí a  individuální péči. 
ADHD nepředstavuje žádný problém. Člen-
ství v Lesním klubu pomůže dítě orientovat 
v budoucnu do dalších sportovních a příro-
dovědných kroužků (zejména skauting).
Scházíme se každý čtvrtek od  14:00 
do  17:00 hod. na  naší základně u  tee-pee 
ve Verdeku. GPS souřadnice: 50°27‘0.975“N 
15°46‘38.600“E. Jestli vás aktivity Lesního 
klubu zaujaly, zveme vás na  některou 
z našich schůzek či akcí.
Kontakt: http://furtvenku.webnode.cz, 
e-mail: furtvenku@volny.cz, tel: 774 620 888.

Mgr. Martina Pecnová

Město Dvůr Králové nad Labem spolu s  měst-
ským kulturním zařízením Hankův dům pořádaly 
1. října v Hankově domě již pošesté Den seniorů. 
Jako každý rok, i  letos se oslavy nejvýznam-
nějšího svátku seniorů setkaly s  obrovským 
zájmem nejenom starší generace. Hankův dům 
praskal ve  švech. Prodalo se všech 423 lístků. 
Po  úvodním přivítání Bc.  Kateřiny Pištorové, 
vedoucí odboru školství, kultury a  sociálních 
věcí, a Mgr. Alexandry Jiřičkové, místostarostky 
města, přišel ke  slovu připravený kulturní pro-
gram zpěváků Marie Hanzelkové & Jiřího Škváry 
a Dechové hudby Přívoranka (na snímku). Seni-
oři tak mohli nejenom poslouchat, ale i zazpívat 
si písničky milé jejich srdcím.
Den seniorů je však mimořádný i  z  dalšího 
pohledu. Sociální služby působící v  našem 
městě mají možnost prezentovat své činnosti, 
potkávat se s kolegy a kolegyněmi. Podobně to 
vnímají i mnozí senioři. Nejde totiž jenom o kul-
turní zážitek, jde o mnohem více – o setkávání 
lidí, kteří díky svým hendikepům a stáří zůstávají 
převážně doma a  mají velmi málo příležitostí 
potkávat se se svými vrstevníky. Jedna náv-
štěvnice mi řekla, jak se do Hankova domu moc 
těšila, že se opět po roce shledá s těmi, které celý 

rok neviděla... Ve tvářích všech přítomných bylo 
vidět radost a spokojenost. O  tom, že se jedná 
o výjimečnou událost, svědčilo i  sváteční oble-
čení většiny přítomných. 
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 
Labem je pravidelným návštěvníkem těchto Dnů 
seniorů. Letos zajišťovala 70 lístků pro ty, o něž 
pečuje. Mnozí z  nich by se bez potřebné pod-
pory a  nutného doprovodu nemohli této akce 
zúčastnit. Děkuji tak nejenom organizátorům 
důstojných oslav, ale i  svým zaměstnancům, 
kteří po  celou dobu více než dvouhodinového 
programu poskytovali potřebnou pomoc našim 
seniorům a zajistili jim bezpečný návrat domů. 

Mgr. Marcela Hauke
ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové n. L.

Foto: Jan Skalický

Den seniorů očima pečovatelské služby

V neděli 4. 10. 2015 se do Hankova 
domu sjelo 15 nominovaných dětí 
z Královéhradeckého kraje, aby pre-
zentovaly své dovednosti a bojovaly 
o hodnotné ceny, finanční podporu 
a  postup do  celorepublikového 
finále soutěže Zlatý oříšek.
Soutěž má mnohaletou tradici. 
Pořádá ji již 18. rokem nadační fond 
Zlatý oříšek. Cílem je systematické 
vyhledávání a podpora talentovaných dětí v nej-
různějších oborech. V  posledních letech klade 
projekt důraz na vytvoření sítě krajských předkol 
Zlatého oříšku pod záštitou celonárodní sou-
těže. Záměrem je informovat a  vzbudit zájem 
regionální veřejnosti, která má často k nadaným 
dětem nejblíže, a  tím dosáhnout dlouhodobé 
podpory a  pomoci při budování jejich kariéry 
za podpory kraje i města, které dítě reprezentuje. 
Letos poprvé se k síti krajských předkol připojil 
i  kraj Královéhradecký a  centrem se stal Dvůr 
Králové nad Labem. Pod záštitou radní Králové-
hradeckého kraje Mgr.  Táni Šormové a  ve  spo-
lupráci s  městem Dvůr Králové nad Labem se 
Dům dětí a  mládeže Jednička pustil do  organi-
zace. Přihlásit se mohly děti ve věku od 6 do 14 
let. Z  necelé třicítky dětí bylo předvýběrovou 
komisí vybráno a do finále nominováno 15 dětí, 
které se formou videomedailonku, rozhovorem 
s moderátorem a ukázkou svých dovedností pre-
zentovaly 4. října v Hankově domě před porotou 
složenou z  osobností celého kraje. Po  těžkém 
rozhodování porota vybrala tři nejúspěšnější, 
kteří získali hodnotné ceny, sošku ptáčka 
od  akademického umělce Jaroslava Homoly, 
finanční částku ve výši 10 tisíc korun a zároveň 
postoupili do  celonárodního kola, jehož finále 
bude na Nový rok přenášet Česká televize.
Jako první získala hlavní cenu taneční dívčí sku-
pina Druhá realita ze SVČ Déčko Náchod, která 
se věnuje street dance. Dalšími výherci byla 
dvojice dívek vystupujících pod názvem „Jsme 
tým” (Eliška Cermanová a  Alžběta Teperová 

z  Třebihoště), které spojuje hudba, tanec, lite-
rární tvorba, recitace a  účast na  charitativních 
akcích v  obci. Poslední oceněnou se stala Bar-
bora Kafková z Hradce Králové, která se věnuje 
moderní gymnastice. Kromě toho byly uděleny 
ještě ceny vedlejší: cena hlavního organizátora 
DDM Jednička, kterou získal Matouš Hojný 
za  skvělé výsledky ve  vlastivědě a  orientaci 
na mapách. Cenu krajské radní – Mgr. Táni Šor-
mové – získala Eliška Šebková z Dubence, která 
se věnuje včelařství, a  cenu Českého rozhlasu 
Michal Rozínek z  vesničky Vršovka za  literární 
činnost. Gratulujeme nejen vítězům, ale také 
všem ostatním dětem, které se Zlatého oříšku 
zúčastnily. Prezentovat se před diváky, to 
vyžaduje odvahu a také čas na přípravu. 
Je třeba připomenout, že soutěž, jakou krajský 
Zlatý oříšek je, nelze zorganizovat bez pomoci 
a  participace ostatních subjektů a  sponzorů, 
stejně jako bez finanční podpory Královéhra-
deckého kraje a města Dvůr Králové nad Labem. 
Další poděkování patří všem, kteří věnovali ceny: 
Partners, Carla, s. r. o., Allegria, ZOO Dvůr Králové, 
krámek u  Gazely Kamily Špačkové, Cukrárna-
kavárna Gloria, letecká škola Řehák, Vánoční 
ozdoby Dvůr Králové nad Labem a další. Poděko-
vání patří také mediálním partnerům: Český roz-
hlas, Náchodská Prima sezóna a Královédvorsko, 
za  sponzorský tisk letáčků vděčíme firmám VH 
Print a Integraf. Děkujeme i všem pomocníkům, 
dobrovolníkům, učitelům a rodičům, kteří věno-
vali svůj čas přípravě dětí a vlastní soutěži. 

Sylvie Černotová, DDM Jednička

Zlatý oříšek ve Dvoře Králové nad Labem
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Dle platných předpisů došlo ke  změně názvu  
z občanského sdružení na zapsaný spolek. V čin-
nosti těchto neziskových organizací nedochází 
prakticky k  žádným výrazným změnám. Jedi-
nou změnou je směřování činnosti zejména na  
Královéhradecký kraj s  těmito depozity (útulky 
s  domácí péčí ve  Dvoře Králové nad Labem, 
v Hradci Králové a ve Svatoňovicích).
Do našeho depozita bylo letos přijato 10 dospě-
lých koček a 16 koťat, umístěny byly 4 dospělé 
kočky a  9 koťat, dalším 6 jsme adopci zpro-
středkovali. Zúčastnili jsme se projektu Tesco 
„Pomáháme s  vámi“ a „Velikonočního kočičího 
přání“. Spolupracujeme s  Nadací na  ochranu 
zvířat a  s  Městským úřadem ve  Dvoře Králové 
nad Labem, díky němuž jsme získali finanční 
dar určený výhradně na  kastrace volně žijí-
cích a  opuštěných koček. K  30. září 2015 bylo 
z  tohoto příspěvku vykastrováno 25 koček, 
do původní lokality jich bylo vypuštěno pouze 
7, ostatní byly převezeny do spřízněných depo-
zit, kde budou nabídnuty k adopci. 
Protože jsme nezisková organizace, která čerpá 
jen z  příjmů zúčastněných osob a  z  drobných 
sponzorských darů, je udržení existence vzhle-
dem ke  zvýšenému příjmu zvířat v  posledních 
měsících, k výdajům za krmivo a veterinární péči 
opravdu nemožné. Děkujeme tímto za  pomoc 

soukromým osobám 
a  jediné společnosti 
ve  Dvoře Králové nad 
Labem – Jutě, a. s., jejichž  
podpory si velmi vážíme.
Také letos jsme byli přizvání do  celostátního 
projektu „Vánoční kočičí přání“, chystáme natá-
čení pořadu „Chcete mě“ a na Facebooku kočičí 
aukci. Zažádali jsme o  zřízení dárcovské DMS. 
Registrace je však administrativně i  časově 
náročná záležitost, proto vás budeme o  jejím 
zavedení informovat.
Podrobnější informace k  naší činnosti s  nabíd-
kou koček k  adopci najdete v  prodejně Hobby 
centrum Jiranová (více www.dalsisance.cz). Dou-
fáme, že jsme důvěru našich příznivců nezkla-
mali, věříme nadále v jejich pomoc i v pomoc dal-
ších, které se snažíme oslovit. Naše působení je 
nejen v zájmu opuštěných zvířat, ale i veřejnosti, 
která by se časem začala potýkat s  důsledky 
nezodpovědných lidí, kterým je osud  jejich 
zvířat lhostejný. Chcete-li nám pomoci,  
č. ú. je: 236897918/0300, VS 248 (symbol pro 
Dvůr Králové nad Labem). V případě, že chcete 
váš příspěvek zveřejnit, zvolte transparentní 
účet:  2400810343/2010, VS 248. Děkujeme!

Beatriz Motalová
předsedkyně

Další šance, z. s., informuje

Uplynulý měsíc byl v naší škole 
ve  znamení změn. Po  měsíci 
společného učení jsme se 
rozdělili a  polovina žáků se 
přestěhovala do  nově zrekon-
struovaných prostor v přízemí. 
Máme tedy již dvě třídy: žlutou 
a tyrkysovou. A aby nás nebylo 
najednou tak málo, hned nám 
přibyli dva noví žáci.
S  nadšením pokračujeme 
v  plaveckém kurzu a  již nyní 
víme, že po jeho skončení budeme i nadále jez-
dit plavat do  trutnovského bazénu. Pokud měl 
někdo zpočátku nějaké obavy, byly již dávno 
překonány a  děti se na  každé úterý velmi těší. 
Důkazem je i to, že jsme se přestěhovali na vět-
šinu hodiny do velkého plaveckého bazénu.
Odpoledne, po vyučování, se většinou všechny 
děti účastní zájmových kroužků. Výrobky „Šikov-
ných ručiček“ si můžete prohlédnout na  nás-
těnce v  šatně, nebo na  náměstí v  naší vitrínce. 
Také naše divadelní představení již začíná dostá-
vat konkrétnější podobu. Při jeho nacvičování se 
vždy velmi nasmějeme. Každý pátek naše kroky 

směřují do  městského útulku za  pejsky. Spo-
lečně dovádíme na Hrubých lukách a užíváme si 
to my i pejskové.
Ve  středu 7. října jsme s  dětmi navštívili ZOO 
Dvůr Králové, kde pro nás byl přichystán inter-
aktivní program se zvířátky. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavostí ze zvířecí říše a  mohli si 
podržet hady, želvu, leguána a jiná zvířátka.
I  tento měsíc nás čeká kromě učení i  mnoho 
báječných aktivit, ale o tom zase až příště!

Bc. Veronika Rapáčová
ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí,

odloučené pracoviště Dvůr Králové nad Labem

Barevný podzim plný zajímavých aktivit

Farní charita Dvůr Králové nad Labem provozuje 
bezplatnou občanskou poradnu. Své služby 
nabízí třikrát týdně především v  oblasti majet-
koprávní a  dluhové problematiky. Cílovou sku-
pinou jsou občané, kteří se dostali do  obtížné 
životní situace a  nedokáží ji vlastními silami 
řešit. Další službou charity je domácí péče, 
která nabízí účinnou pomoc dětem a  dospě-
lým s  tělesným, mentálním a  kombinovaným 
postižením. Dále také seniorům, kteří z důvodu 
věku nebo onemocnění mají sníženou soběstač-
nost a jsou závislí na pomoci druhých. 

A právě na podporu provozu bezplatné občan-
ské poradny ve  Dvoře Králové nad Labem 
a pokrytí služeb osobní asistence – domácí péče 
na  Královédvorsku se 12. listopadu uskuteční 
v kostele sv. Jana Křtitele Svatomartinský bene-
fiční koncert. Koncert pořádá Farní Charita Dvůr 
Králové nad Labem ve spolupráci s římskokato-
lickou farností pod záštitou senátora Ing. Jiřího 
Hlavatého. Účinkují Kamila Nývltová a Josef Vág-
ner. Začátek je v 18:00 hodin, vstupné je dobro-
volné. Přijďte podpořit dobrou věc! 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Podpořte bezplatnou občanskou poradnu 

Večer sokolských světel podruhé

Ve  středu 7. října uspořádal královédvor-
ský Sokol Večer sokolských světel. Akce se 
konala v předvečer Památného dne Sokola. 
Tímto dnem si připomínají členové České 
obce sokolské oběti, které položily život 
v  obou světových válkách. 8. říjen není 
náhodně vybraným datem. V  tento den 
byli roku 1941 pozatýkáni činovníci Sokola 
a  následně zakázána sokolská organizace 
jako nepřítel Velkoněmecké říše.
Památný den Sokola se uskutečnil již 
počtvrté, Večer sokolských světel podruhé.
Po  loňském dobrém ohlasu cvičitelé při-
pravili 110 lodiček se svíčkami a  čekali, 
jaká bude letošní účast na  této akci. 
U sokolovny se sešla stovka lidí od malých 
dětí po  seniory. Nejprve jsme se poklonili 
památce královédvorských sokolů, kteří 
nepřežili 2. světovou válku. Vzdělavatelka 
Pavlína  Špatenková připomněla, že právě 
před 73 lety nacisté zakázali Sokol a poza-
týkali činovníky Sokola na  úrovni ústředí 
a  žup. Tito sokolové byli posláni do  kon-
centračních táborů, odkud se ve  většině 
případů již nevrátili. Potom jsme zapálili 
svíčky u pomníku na stadionu. Odtud jsme 
pokračovali k  řece a  poté po  Labi poslali 
110 lodiček se světélky. Sokolská světla 
za sokolské duše.
Pan Balihar vzpomínal na  sestru svého 
kamaráda skauta Pepíka Schütze, Idu 
Schützovou. Vzpomínali jsme na další krá-
lovédvorské sokoly, a  nejen na  ně. Také 
třeba na  čtrnáctiletou Jindřišku Nová-
kovou, která zaplatila životem za  to, že 
odvezla z místa atentátu na Heydricha kolo, 
které tam zanechali parašutisté. Světélka 
klidně plula po Labi a svítila nejen v očích 
dětí. Děkujeme všem, kdo si přišel připo-
menout ty, jimž vděčíme za naši svobodu!

Mgr. Pavlína Špatenková
vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

SPCCH zve na posezení v Lipnici
Základní organizace Svazu proti civilizač-
ním chorobám (SPCCH) ve Dvoře Králové 
nad Labem zve své členy do Lipnice na 
podzimní posezení s hudbou. Akce se koná 
12. listopadu od 16:00 hod. Vstupné činí  
20 korun. Autobus zajištěn.

Jitka Šmelhausová
místopředsedkyně SPCCH Dvůr Králové nad Labem
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Běluňáci ani v říjnu nezaháleli
Nastala první říjnová neděle a dvě desítky 
běluňákú (táborníků 1. běhu) se vydalo 
na cyklovýlet. Den zpočátku vypadal dosti 
zataženě, ale přesto jsme svá kola naložili 
na  auta vedoucích a  rozjeli se do  Jan-
ských Lázní. Zde jsme rychle připravili kola 
na  cestu lanovkou na  Černou horu. Pro 
některé první jízda. Mlha – vypadalo to, 
jako když se vznášíme nad mraky. A  bylo 
tu první velké překvapení. V polovině cesty 
lanovkou na nás vykoukly sluneční paprsky, 
které nás pak již provázely po  celý den. 
Na vrcholu Černé hory naše kroky nejprve 
směřovaly na  rozhlednu Panorama, kde 
nás ohromil překrásný výhled na Krkonoše. 
Cestou jsme zastavili i  u  Černohorského 
rašeliniště a proběhla zde i malá svačinka. 
A  pak naše cykloskupina společně vyjela 
do Pece pod Sněžkou, kde nemohla chybět 
zastávka na bobové dráze. Z jedné jízdy se 
nakonec staly čtyři ohromující jízdy plné 
zážitků, jásotu a  výkřiků. Domů se nám 
moc nechtělo, ale čas rychle ubíhal a  my 
se museli vrátit zpět do Janských Lázní, kde 
nás čekali naši motorizovaní oři. Naložili 
jsme sebe i  kola a  hurá zpátky do  Dvora 
Králové nad Labem. Den byl bezva, užili 
jsme si ho za krásného slunečného počasí 
všichni. Tak ahóój na další akci.

Jana Paulusová Fišerová

Týden s Civilkami

Tak jako každý rok se začátkem října koná 
,,Týden s Civilkami“, kdy se Svaz proti civi-
lizačním chorobám (SPCCH) prezentuje 
na různých akcích a různé osvětové akce 
pořádá. Naše ZO se zúčastnila „Dne seni-
orů“, pořádaného královédvorským měst-
ským úřadem, kde se prezentovala naše 
celoroční činnost. Dále jsme šli pochod 
kolem Labe a ušli 42 kilometrů.
SPCCH v ČR, z. s., děkuje za podporu akcí 
„Rozchoďme to“ a „Týden s Civilkami“ 
generálnímu partnerovi Lesům ČR, s. p.

Jitka Šmelhausová
místopředsekyně SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Další úspěch Apoleny Výborné

Královédvoračka Apolena Výborná se  
10. října stala ve svých 17 letech mistryní ČR 
v softballu žen s týmem SK Joudrs Praha. Ve 
finálové sérii extraligy žen družstvo pora-
zilo Eagles Praha 3:0 na zápasy!!!

Alan Výborný
Foto: Miroslav Zajíc 

Studentské září jako listí 
na javoru, tedy pestré!

Žáci ZŠ Podharť na ekologickém pobytu

Začátek školy vidí někteří studenti jako začátek 
desetiměsíční nudy. Ne však ti z  královédvor-
ského gymnázia! Školní rok jsme započali osla-
vami 125. výročí vzniku našeho gymnázia, ihned 
po  nich jsme se vydali na  sedmidenní zájezd 
do Anglie a během září jsme zvládli ještě projekt 
EDISON.
Po  vyčerpávajících oslavách a  ještě více vyčer-
pávající cestě do  Anglie jsme zavítali nejdříve 
do  Londýna, kde nás překvapilo teplé a  slu-
nečné počasí, které nám vydrželo celý týden. 
Po  odpočinku v  hostitelských rodinách jsme 
se jali prozkoumávat významná anglická místa 
a  města. Nemohli jsme vynechat např. proslu-
lou katedrálu v Canterbury, dále Hastings, místo 
známé jednou z  nejdůležitějších bitev v  Anglii, 
doverský hrad či krásné bílé útesy Seven Sisters 
(na snímku). Studenty však také potěšila návštěva 
Brightonu, kde se podívali do  akvária Sea life 
centre, ale hlavně za vysněnými nákupy. Protože 

zahálet se 
nemá, mohli se zájemci zúčast-
nit kurzu anglické konverzace, 
což také mnozí z  nich udělali. 
Velkou výhodou bylo ubyto-
vání v  hostitelských rodinách, 
neboť i  ostýchaví jedinci se 
museli zapojit do hovoru a navíc 
měli možnost si na  vlastní kůži 
vyzkoušet trochu toho běž-
ného a opravdového anglického 
života.
Po  návratu domů a  týdenním 
vyučování jsme narušili rutinu 
projektem EDISON. Stejně jako 
loni naši školu navštívilo šest 

vysokoškoláků z různých končin světa (Írán, Gru-
zie, Brazílie, Rumunsko, Vietnam, Indie), jejichž 
kulturní odlišnost nám poskytla možnost k růz-
ným diskuzím a  navíc nám všem ukázala, že 
pokud jsou lidé tolerantní, mohou vedle sebe 
žít a přátelit se, ač někteří z nich nejedí vepřové 
a jiní hovězí.
Těmito akcemi neříká angličtina v  současném 
pololetí poslední slovo. Už v  říjnu jedou stu-
denti za  angličtinou do  Německa, kde pokra-
čuje projekt Erasmus+ s  tématem „Po  stopách 
J. A. Komenského“, a před podzimními prázdni-
nami vyráží někteří opět do  Anglie – tentokrát 
za  vzděláním. Deset vyvolených dostalo totiž 
díky získanému grantu možnost jet na  týden 
studovat do Oxfordu. Studenti dvorského gym-
názia prostě nemají na nudu čas.

Mgr. Lucie Heilová
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Krásné podzimní dny 16. až 18. září prožily dvě 
osmé třídy naší školy v  malebném místě Horní 
Maršov. Nehledaly tu ani drahé kovy, ani nepři-
šly těžit dřevo, jak bylo od  pradávna zvykem 
v  této obci, která patří k  jedné z  nejstarších 
v  Krkonoších. Prožili jsme však 3 srdečné dny 
na maršovské faře, abychom se dotkli místních 
tradic a  prostřednictvím praktické ekologické 
výchovy, vzdělání a  osvěty prohlubovali své 
chování a jednání a měnili je v odpovědné vůči 
přírodě, planetě a mezi sebou navzájem.
Děkujeme za zážitky, z kterých budeme dlouho 
čerpat, děkujeme za  ekomonitoring, mul-
tikulturní divadlo, simulační hry v  přírodě, 

ukázku šetrné domácnosti, výlet na Aichelburg 
i biostravu.

Mgr. Codrová a Mgr. Lahučká
třídní učitelky osmých tříd

Základní škola Podharť byla úspěšná ve  svých 
žádostech o  dotační prostředky. Z  Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost získala hned tři dotace. V  rámci Výzvy  
č. 51 „Dotkněme se budoucnosti“ 271.892 Kč 
na  zakoupení 20 mobilních dotykových zaří-
zení pro pedagogické pracovníky. V další Výzvě 
č. 56, v  níž byla dotace zaměřena na „Podporu 
jazykového vzdělávání pedagogů a žáků“, škola 
obdržela 328.987 Kč na  zahraniční jazykově-
vzdělávací pobyt pro 20 vybraných žáků a dvou 
pedagogů v Londýně ve Velké Británii a zahra-
niční intenzivní jazykový kurz pro tři učitele 
anglického jazyka v Irsku. Posledním úspěchem 

v  získávání mimorozpočtových financí bylo 
v rámci výzvy č. 57 „Rozvoj technických doved-
ností žáků na  druhém stupni základní školy“ 
obdržení 204.112 Kč na vybavení školních dílen, 
pro „Rozvoj profesních dovedností učitelů pro 
výuku zaměřenou na  zlepšování technických 
dovedností žáků“ 8.369 Kč a na zlepšení jazyko-
vých dovedností žáků i pedagogů formou blen-
ded-learningu 112.808 Kč. 
Celkem tedy škola během roku 2015 získá 
vlastní aktivitou více než 900 tisíc korun pro roz-
voj praktických dovedností žáků. 

Mgr. Edita Vaňková
ředitelka školy ZŠ Podharť

ZŠ Podharť získala statisícové dotace
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Dobrovolnické aktivity také 
ve Dvoře Králové nad Labem

V pátek 9. října 2015 se nám podařilo splnit 
cíle našeho projektu „Pomáháme lesu“. Pra-
covně naladěni jsme se sešli u nemocnice.  
Prošli jsme určenou část lesa. Nalezené 
odpadky jsme sebrali do přinesených ige-
litových pytlů. S pocitem dobře vykonané 
práce jsme se po poledni vrátili do školy.
Do našeho pátečního úklidu lesa se zapo-
jilo 43 žáků a 11 pedagogů Základní školy 
a  Praktické školy, Přemyslova 479, Dvůr 
Králové nad Labem.

Mgr. Jana Vojtěchová
koordinátor projektu

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové n. L. 

Veselé dvacetiny ZŠ Strž

Dotace, průzkum i akcemi nabité babí léto – to je dění na ZŠ 5. května

Oslava 20. výročí ZŠ Strž ve Dvoře Králové nad 
Labem proběhla 1. října 2015. Od rána si zájemci 
mohli prohlédnout celou školu v rámci dne ote-
vřených dveří, odpoledne se konala celoškolní 
akademie a  následně společné setkání součas-
ných a bývalých zaměstnanců školy. Akademie 
se zúčastnili všichni žáci i  učitelé školy. Děti  
z 1. stupně tančily, zpívaly, recitovaly a  sporto-
valy. Žáci z  2. stupně vyjeli na  Sibiř (a  do  ves-
míru), do  Afriky a  na  sportovní kurzy (které 
na  naší škole tradičně probíhají v  jednotlivých 

ročnících 2. stupně). Učitelé zpívali a  sehráli 
scénku.
Akademie měla úspěch. Účinkující byli spo-
kojeni se svými výkony a  diváci, kterých bylo 
opravdu hodně, potleskem nešetřili, proto si 
myslíme, že i jim se líbilo, co viděli a slyšeli.
Také podvečerní posezení zaměstnanců pro-
běhlo v  příjemné atmosféře. Sešlo se nás 
poměrně dost, což dokazuje společná fotografie.

Mgr. Šárka Šantrochová
ředitelka ZŠ Strž

Babí léto nabité akcemi
V polovině září si krásných dnů babího léta 
naši žáci 5. třídy užívali na  stmelovacím 
pobytu v srdci Krkonoš v Horní Malé Úpě. 
Třídenní pobyt pomohl dětem a jejich nové 
třídní učitelce k  vzájemnému poznávání 
v  neformálním prostředí, zároveň posílil 
vztahy ve skupině, které vedou k příjemné 
atmosféře v  kolektivu na  půdě školy. Pěší 
turistika, skupinové hry v přírodě a deskové 
hry byly hlavní náplní výjezdu.
První den se všichni prošli na  Pomezní 
boudy, odkud měli možnost na  malou 
chvíli překročit hranice, a navštívit tak pol-
ské sousedy. Ten druhý den se vrátilo léto, 
tedy ideální počasí k  výstupu na  Sněžku. 
V  pátek se žáci s  Horní Malou Úpou rozloučili 
okružní procházkou po okolí.
Do  Borovničky se na  podobně laděný adap-
tační výlet vydala začátkem října i  letošní  
6. třída. Dvoudenní pobyt zahájili žáci procház-
kou na hrad Pecka, který v současné době nabízí 
dvě prohlídkové trasy. Nechyběly sportovní 
aktivity, večer u táboráku, a dokonce ani stezka 
odvahy. Děti si společně strávený čas patřičně 
užily, spokojená byla zároveň paní třídní učitelka 
s paní vychovatelkou, které dohlížely na hladký 
průběh po oba dva dny.
Nezaháleli ani žáci 7. třídy, kteří na  konci tře-
tího zářijového týdne strávili noc ve  škole se 
svým třídním učitelem. Dobrodružná byla nejen 
stezka odvahy na cestě z učebny přírodopisu …
První říjnovou sobotu uspořádala paní učitelka 
Culková pro žáky 2. stupně kulturně-poznávací 
zájezd do  hlavního města. Po  příjezdu navští-
vili nádvoří Pražského hradu, kde mohli v pravé 
poledne (někteří poprvé) spatřit výměnu hradní 
stráže, dále pokračovali procházkou po Karlově 
mostě. Hlavní zastávkou v podzimní Praze však 
bylo Divadlo Kalich. Vytoužený disco muzikál 
Horečka sobotní noci si všichni zúčastnění velmi 
užili. Velkým zážitkem byla také autogramiáda 
na konci představení.
Děkujeme žákům za vzorné chování a těšíme se 

na další společné akce.
Mgr. Markéta Haasová, vyučující ZŠ 5. května

Průzkum studenta Masarykovy 
univerzity na škole
Na ZŠ 5. května probíhal od května do října prů-
zkum, jehož se zúčastnily všechny třídy, kromě 
letošních prvňáčků, kteří se teprve začínají učit 
číst, tedy přes 200 dětí. Průzkum se týkal čte-
nářství a  čtenářské recepce žáků a  byl veden 
studentem české literární vědy a  jazykovědy 
na Masarykově univerzitě v Brně Janem Rainem. 
Výzkum je pro svůj rozsah velmi neobvyklý. 
Zpravidla se kvůli nárůstu informací zařazuje 
méně respondentů. Takovéto průzkumy jsou 
vedeny pouze na  1. nebo 2. stupni ZŠ, niko-
liv na  celé škole, neboť jsou i  časově náročné 
na sběr informací. Jedná se tedy o jeden z mála 
projektů vedený celoplošně, do  kterého byli 
nově začleněni i  lonští prvňáčci, kterým se 
v minulých letech dotazující vyhýbali. 
Samotný výzkum nebyl náročný pouze pro 
vedoucího, ale i pro žáky. Ti museli projít dvěma 
částmi: vyplněním dotazníku a  rozhovorem 
s vedoucím výzkumu. Pro loňské deváťáky byla 
do výzkumu zahrnuta i hodina věnovaná inten-
cionální literatuře. Většina deváťáků si při rozho-
voru stěžovala, že nenachází knížky, které by je 
oslovovaly. To je v jejich věku zcela běžné, neboť 

se spisovatelé věnovali a stále věnují přede-
vším dětem na 1. stupni ZŠ. 
Veliké poděkování patří ředitelství školy, 
učitelům i žákům, kteří vytvořili přátelskou 
atmosféru. Výsledky výzkumu pomůžou 
zkvalitnit výuku, učitelům budou například 
doporučeny knihy, které by odpovídaly 
zájmům žáků. Důležitá byla i zpětná vazba 
žáků ohledně vyučovacích hodin, která až 
na pár výjimek byla pozitivní. 
Z některých rozhovorů vyplynulo, že pojetí 
literárního světa žáků v  mnohém překra-
čuje jejich skutečný věk. To nás s vedoucím 
celého projektu docentem Vlastimilem 
Válkem, předním brněnským literárním 
vědcem, mile překvapilo. Velikou zásluhu 

na tom mají učitelé českého jazyka, ale i všichni 
ostatní pedagogové, kteří děti výborně připra-
vují na jejich budoucí život.

Jan Rain

Čerpání dotací z EU 
V roce 2014 se ZŠ 5. května zapojila jako partner 
do projektu Škola na dotek v KHK, který zaštítila 
SŠIS  Dvůr Králové nad Labem. Díky němu škola 
získala 15 moderních dotykových notebooků 
a  mohla nastartovat modernizaci vnitřní sítě 
pomocí zařízení, která umožňují bezdrátové při-
pojení k  internetu. Tímto děkujeme ředitelství 
SŠIS za nemalou podporu při realizaci projektu 
a  za  možnost dosáhnout na  výše jmenované 
vybavení. 
V  letošním školním roce se naše škola účastní 
projektu, známého pod označením Výzva 57. 
Umožní nám využít blended-learningu – kom-
binace prezenční výuky s  e-learningem a  sou-
časně bude díky finanční pomoci docházet 
k modernizaci a vybavení dílen. Na škole byl pro-
jekt spuštěn koncem září, zapojeni byli žáci 7.–9. 
ročníku v  rámci výuky anglického jazyka. Díky 
dotaci budou moci začít se studiem, nebo pro-
hlubováním svých dosavadních znalostí cizího 
jazyka i učitelé.

Mgr. Radan Černý, ředitel školy 
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Návštěva v knihovně Slavoj 

ZŠ Schulzovy sady se zapojila do  projektu, 
který by měl posílit čtenářskou gramotnost dětí 
na  základních školách. Jedná se o  výuku pro-
střednictvím tzv. čtenářských dílen. Na  tento 
projekt jsou uvolňovány finanční prostředky 
z  Evropské unie – výzvy č. 56 OPVK. Předpo-
kládáme, že z  nich budou financovány knihy 
do  školní knihovny a  několik čtecích zařízení. 
To mě inspirovalo, abych žáky vzala do Městské 
knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, 
kde by se mohli seznámit se čtením e-knih.
Ve  dnech 17.–18. září 2015 absolvovali žáci  
8. tříd ZŠ Schulzovy sady v knihovně přednášku 
na  téma e-knihy. Zajímavý program připra-
vila ředitelka Marta Staníková. V  malém sále 
knihovny jsme měli možnost dozvědět se, co je 
e-kniha, jak se k takové knize dostat, jak se v ní 
orientovat, jaké jsou výhody takového čtení. 
Měli jsme možnost vidět i  různá čtecí zařízení, 
tzv. čtečky. Prvotní informace se nám promítaly 
na interaktivní tabuli a potom si mohli žáci sami 
vyzkoušet, jak se taková e-kniha stahuje. Pra-
covali se svými telefony a tablety pod vedením 
paní Staníkové a jeden z nich postup prezento-
val na interaktivní tabuli. Žáci byli novými infor-
macemi nadšeni, přesto však na  otázku, zda-li 
papírové knihy zaniknou, odpovídali překvapivě 
a k naší spokojenosti, že určitě ne. Před odcho-
dem si mnozí z nich ještě půjčili knížky a ti, kteří 
nejsou zvyklí si zde půjčovat, se zaregistrovali 
a těšili se, že si vypůjčí nějakou e-knihu. „Možná 
že naše digitální generace alespoň začne číst,“ 
zněl jeden z komentářů našich žáků.
Děkuji tímto paní ředitelce za  velmi vstřícné 
a profesionální uvedení do světa elektronického 
čtení. Těším se na připravované setkání se spiso-
vatelkou Petrou Braunovou.

Mgr. Jitka Baudischová

3 333 km k Jakubovi ve Slavoji
To je název knížky pro děti, kterou napsala Petra 
Braunová. Inspirací jí byl deník malého Mirka, 
který jel na  kole z  Prahy do  španělské Com-
postely. Zdaleka se ale nejedná o deník z cesty.
Žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Schulzovy sady měli mož-
nost seznámit se s knížkou i s paní spisovatelkou 
na besedě, kterou uspořádala Městská knihovna 
Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem  6. října. 
Autorka velmi poutavě mluvila o setkáních s Mir-
kem, která vedla ke  vzniku knížky. Žáci slyšeli 
i několik ukázek. Řeč byla také o dalších knížkách. 
K  milému překvapení paní spisovatelky se žáci 
hlásili, že některé knížky již četli, dokonce se ptali 
na několik detailů z četby. Otázky se jen sypaly 
a atmosféra byla velice přátelská.
Mladí čtenáři se neradi loučili. Paní Braunová 
ocenila jejich zájem, vyměnily jsme si kontakty 

a  budeme sledovat její stránky na  internetu. 
Třeba nás zase navštíví s nějakou další novinkou.
Děkuji Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Krá-
lové nad Labem za velmi zdařilou akci.

Mgr. Jitka Baudischová

Běh Schulzovými sady

Dne 6. října 2015 se uskutečnil v  Schulzových 
sadech již 15. ročník vytrvalostního běžeckého 
závodu „Běh Schulzovými sady“. 
Tento závod je určen pro děti z  celého našeho 
města. Pro děti od  1. do  9. třídy jsou v  pod-
zimním parku připraveny tratě dlouhé od  500 
do 1500 metrů. Pořadatelé z řad učitelů se každý 
rok snaží závod dětem zatraktivnit, a  to se jim 
naštěstí za  podpory města Dvůr Králové nad 
Labem, firmy Carla a DDM Jednička daří. Svědčí 
o tom i letošní účast, když se na start postavilo 
rekordních 660 dětí! Svým rozsahem je to nej-
větší sportovní akce pro děti v širokém okolí.
Děti jsou rozděleny do  deseti kategorií. 
Jejich výsledky jsou na  místě zpracovávány 
a  po  doběhnutí každé věkové kategorie jsou 
vyhlašováni 3 nejlepší. Ti získají pohár za první 
místo, medaile pak za  druhé a  třetí. K  tomu 
diplomy a tašku sladkostí od firmy Carla. Od té 
mají sladkosti všichni startující.
Atmosféru dokresluje i  ozvučení celého parku 
firmou Rondo a  množství dalších srandasou-
těží, které pro ně měla připravené moderátorka 
Sabina Široký a zaměstnanci DDM Jednička. Uvi-
díme, jak bude dobře zaběhnutá akce pokračo-
vat v dalších ročnících. Přijďte se se svými dětmi 
podívat! 

Mgr. Jiří Baier, ředitel závodu 

Podzimní listování 

V  sobotu 10. října se opět otevřely dveře naší 
školy pro všechny zájemce o  ruční tvoření. 

Některé třídy a  školní družiny v  budově B se 
proměnily na  umělecké dílny pro další ročník 
tradičního Podzimního listování. Přes 120 dětí 
spolu s  dospěláky pilně vyrábělo z  převážně 
přírodních materiálů dekorace a  obrázky pro 
radost. Ze šišek vznikaly například sovičky, 
z  papíru stromy, z  listí podzimní koruna či slu-
níčko, z  textilu taštičky, z  podzimních plodů 
náhrdelník a nechyběla ani figurka podzimního 
skřítka. Školní jídelna se postarala o  to, aby se 
každý návštěvník mohl posilnit buchtou a  ča-
jem. Závěrečná zastávka patřila opět opékání 
buřtů na školní zahradě.
Další vydařená dílna je za námi a děti se mohou 
těšit na  Martina na  bílém koni a  Mikulášský 
karneval.

Mgr. Diana Kotová

Matematický orienťák 2015
V  pondělí 12. října se žáci naší školy zúčastnili 
soutěže Matematický orienťák. Pro dvoučlenná 
družstva ze základních škol a  odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií ji pořádá každo-
ročně Gymnázium J. K. Tyla v  Hradci Králové. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 33 týmů  z Krá-
lovéhradeckého kraje.
Ve slunečném, ale pěkně mrazivém počasí plnili 
účastníci soutěže různé matematické úkoly, 
které si vyzvedávali podle mapy na jednotlivých 
stanovištích v Jiráskových sadech. Hodina a půl 
v  nepříznivých podmínkách naplněná počítá-
ním a běháním byla završena velkým úspěchem 
našich žáků.
Vynikající 5. místo získalo družstvo děvčat z 8. B 
ve složení: Alžběta Blažková a Petra Šotolová, 13. 
místo získalo družstvo chlapců z 9. B ve složení: 
Jan Janeček a Lukáš Jirka. 
Děkujeme všem účastníkům Matematického 
orienťáku za  vzornou a  úspěšnou reprezentaci 
školy.

Mgr. Alena Zlámalová a Ing. Iva Tlamichová

Úspěch žáků na „Přírodovědném 
víceboji“

Dne 14. října 2015 se uskutečnila již tradiční sou-
těž „Přírodovědný víceboj“ na VOŠ obnovy a roz-
voje venkova v  Hořicích, na  nově otevřeném 
přírodovědném lyceu. Soutěž družstev žáků  
8. a 9. tříd prověřila jejich znalosti v přírodověd-
ných oborech. Žáci prošli stanoviště, kde plnili 
přírodopisné, chemické, fyzikální a matematické 
úkoly. Po výsledném sečtení bodů naše družstva 
obsadila vítězná místa. Družstvo ve  složení 
Veronika Kamenická, Marie Jiřičková a  Tomáš 
Brokeš vybojovalo 1. místo a družstvo ve složení 
Alžběta Darvašová, Tereza Dederová, Lucie 
Fléglová a Kateřina Seitlová skončilo na 3. místě. 
Žáci si moc užili nejenom samotnou soutěž, ale 
i sladkou výhru v podobě výborného dortu. 

Mgr. Pavlína Fléglová 

Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady – nechybí akce v knihovně a soutěže
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Stomatologická pohotovost 
listopad 2015
7. a 8. 11.: MUDr. Věra Hrabyová, Fügnerova 
519, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 320 795.
14. a 15. 11.: MUDr. Jana Kacetlová, Roo-
seveltova 474, Dvůr Králové n. L., tel.: 
499 320 495.
17. 11.: MUDr.  Ludmila Tomášková, zubní 
ordinace č. p. 55, Mostek, tel: 499 691 320. 
21. a  22. 11.: MUDr.  Miroslava Landová, 
Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 
Labem, tel.: 499 321 931.
28. a  29. 11.: MUDr.  Miriam Valentová, 
Riegrova 328, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 
499 622 533.
Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Na radnici se schází studentské 
zastupitelstvo. Má svého starostu
Do  zajímavého projektu se zapojili žáci 
a  studenti základních a  středních škol 
ve  městě včetně žáků Základní školy 
a Praktické školy Dvůr Králové nad Labem. 
Od října tak funguje studentské zastupitel-
stvo, které vzniklo v rámci projektu Města 
vzdělávání a  má 28 členů. Poprvé se čle-
nové studentského zastupitelstva sešli 23. 
září na stmelovacím pobytu v knihovně Sla-
voj a na městském úřadě. Ve čtvrtek 1. října 
se na  prvním zasedání uskutečnily volby. 
Starostou studentského zastupitelstva 
byl zvolen Tomáš Větvička (ZŠ Schulzovy 
sady), místostarosty Ondřej Vaněk (Gymná-
zium) a Diana Kopcha (ZŠ Strž). Studentští 
zastupitelé se budou scházet každý první 
čtvrtek v měsíci, nejbližší zasedání se usku-
teční 5. listopadu a na programu je jednání 
o bezpečnosti ve městě. 

(mik)

Upozornění pro občany
Dne 29. listopadu se u  příležitosti roz-
svícení vánočního stromu na  náměstí  
T. G. Masaryka uskuteční malý ohňostroj. 
Žádáme vlastníky nemovitostí na náměstí, 
aby z  důvodů zamezení vzniku škod 
na  majetku uzavřeli u  svých nemovitostí 
střešní vikýře. Při odpalování ohňostroje 
vzniká také hlasitý zvukový efekt, který 
některá zvířata (zejména psi) obtížně sná-
šejí. Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu odboru VÚP
Upozorňujeme občany, že bude ve  dnech 
od 13. do 20. listopadu z  technických 
důvodů výrazně omezen provoz odboru 
výstavby a  územního plánování (stavební 
úřad a úřad územního plánování). Dopo-
ručujeme tedy návštěvu odboru plánovat 
mimo tyto dny. Děkujeme za pochopení.

Zhruba 140 poplatníků od ledna 2016 
za daň z nemovitých věcí připlatí
Pozdvižení mezi obyvateli vyvolalo rozhodnutí 
vedení města novelizovat obecně závaznou 
vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně 
z nemovitých věcí. Na zářijovém zasedání pro to, 
i  když nejednotně, hlasovali zastupitelé. Někteří 
občané tak od  1. ledna 2016 za  daň z  nemovi-
tosti připlatí. Změna se však týká jen zhruba 140 
poplatníků v katastrálním území Dvůr Králové n. L. 

K  situaci došlo především na  základě dílčích 
změn v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemo-
vitých věcí, a  novela obecně závazné vyhlášky, 
kromě jiného, unifikovala koeficient pro celou 
vnitřní část území města Dvůr Králové nad 
Labem. 
O  co konkrétně jde? Území Dvora Králové nad 
Labem se sestává z  celkem 8 katastrálních 
území: Dvůr Králové nad Labem, Lipnice, Syl-
várov, Zboží, Verdek, Žireč Městys, Žireč Ves 
a  Žirecká Podstráň. Vše dohromady tvoří tzv. 
řešené území z  hlediska územního plánu. „Při 
výpočtu daně z  nemovitých věcí je jedním z kri-
térií hodnota koeficientu, kterým se násobí tzv. 
základní sazba daně u  pozemků, budov obyt-
ných domů a  u  ostatních budov tvořících pří-
slušenství k budovám obytných domů a u ostat-
ních zdanitelných jednotek,“ říká Ing.  Martin 
Plecháč, vedoucí odboru rozpočtu a  financí 
na královédvorském městském úřadu.
Dosud platilo, že v katastrálním území Dvůr Krá-
lové nad Labem byly zvláštní mapou vymezeny 
okrajové části, v nichž platil nižší koeficient než 

na  ostatním území katastrálního území Dvůr 
Králové nad Labem. „Od  ledna příštího roku 
ale dojde k unifikaci koeficientu pro katastrální 
území Dvůr Králové nad Labem bez výjimky 
a na celém tomto území bude platit koeficient 
podle příslušných ustanovení zákona o  dani 
z nemovitých věcí, který je pro velikostní kate-
gorii obce od 10 do 25 tisíc obyvatel stanoven 
v hodnotě 2,“ upozorňuje Ing. Martin Plecháč. 
Vzhledem k  tomu, že se jedná pouze o  jednu 
část, z níž se tvoří daň z nemovitých věcí, a navíc 
jde o koeficient, kterým se násobí základní sazba 
daně podle příslušných ustanovení zákona, 
ovlivní to pouze část výpočtu celé částky. Kromě 
koeficientu totiž výši daně ovlivňují například 
výměra pozemku či zastavěná plocha stavby 
a jednotky, způsob využívání atd. 
Změna se od  ledna 2016 dotkne zhruba 140 
poplatníků daně z  nemovitých věcí, u  kterých 
se daň zvýší řádově o stokoruny. Ve zbývajících 
sedmi katastrálních územích – Lipnice, Sylvárov, 
Zboží, Verdek, Žireč Městys, Žireč Ves a  Žirecká 
Podstráň zůstává hodnota koeficientu 1 a je tedy 
snížená oproti základní sazbě platné pro město.  
Město Dvůr Králové nad Labem ročně vybere 
na  dani z  nemovitých věcí zhruba 15 milionů 
korun a  celá tato částka je příjmem rozpočtu 
města. Vzhledem k tomu, že změna koeficientu 
se dotkne zanedbatelného množství objektů, 
nepovede tak k markantnímu zvýšení celkového 
výnosu z daně.

Miroslava Kameníková

I  v  méně příznivém podzimním počasí vítáme 
všechny, kteří přijdou vyvenčit opuštěné psy 
z  místního útulku. Pokud o  něčem takovém 
přemýšlíte, ale zatím jste ještě nenašli čas nebo 
vhodnou příležitost, zveme vás na adventní pro-
cházky, které proběhnou 4 víkendy před Vánoci. 
Bližší informace najdete na internetových strán-
kách www.utulek-dknl.estranky.cz, stejně tak 
aktuální nabídku u nás umístěných psů.

Izzie – mladá velká 
a temperamentní fenka 
vhodná k  aktivním 
lidem, kteří ji poskytnou 
dostatek prostoru pro 
vybití energie a  třeba 
se s  ní budou věnovat 
i  některému ze psích 
sportů.

Jožin – středně velký 
drsnosrstý uštěkaný 

kříženec, který dokáže být dobrým hlídačem 
před cizími lidmi, ale i kamarádem pro známé lidi.

Davídek – malý střa-
patý psík nervóznější 
a  méně důvěřivé 
povahy. Potřebuje 
klidný a citlivý přístup, 
pak se stává milým 
a vítacím psem. Bude vyžadovat páníčka, který 
s  ním bude co nejčastěji, samotu „zastrašuje“ 
štěkáním.

Maggie – klidná 
a  nenáročná fenka, 
kříženec možná 
boxera a  staforda. 
Vhodná ke  starším 
lidem, kteří ji poskyt-
nou pohodlí v teple a pravidelné procházky.

Daniela Hoblová
Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Psi umístění v královédvorském útulku


