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Upozornění pro občany Zboží
V  souvislosti s  rekonstrukcí silnice II/299 
ze Dvora Králové nad Labem do  Choust-
níkova Hradiště nebude od 23. května do 
5. června 2016 možný příjezd pro místní 
občany do  obce Zboží od  Dvora Králové 
nad Labem. Od 6. června do 24. července 
2016 nebude možný příjezd od  Choust-
níkova Hradiště a Žirče. Do zákazu vjezdu 
bude vjezd povolen pouze místním obča-
nům na základě povolenky, kterou vystaví 
zhotovitel stavby a bude předávána obča-
nům proti podpisu. 
Povolenky bude možné vyzvednout 
na  místní čerpací stanici LPG v  úterý
31. května 2016 od  9:00 do  10:00 hod. 
a  ve  čtvrtek 2. června 2016 od  13:00 
do  14:00 hod. Po  tomto termínu pouze 
po  domluvě na tel.: 498  770  076 ve  firmě 
Eurovia, Horská 133, Trutnov (mezi hote-
lem Davídek a čerpací stanicí MOL).

odbor dopravy a silničního hospodářství

Zveme na zastupitelstvo 
Zveme veřejnost na deváté zasedání Zastu-
pitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 
které se uskuteční ve  středu 8. června 
od  15:00 hod. v  sále Hankova domu. 
Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete si 
audiozáznam ze zasedání poslechnout 
na  stránkách města www.mudk.cz v  sekci 
Město / Orgány města / Zastupitelstvo. 

(mik)

Nabídku práce v regionu 
naleznete i na městském webu
Ve  spolupráci s  portály CityPortals.cz 
a  Prace.cz jsme nejen pro občany Dvora 
Králové nad Labem připravili novinku 
na  stránkách města www.mudk.cz. Jejich 
návštěvníci zde naleznou nový infobox 
s  přehledem aktuálně nabízených pra-
covních pozic v  regionu, až do  vzdále-
nosti 30 km od Dvora Králové nad Labem. 
Nabídka práce se zobrazuje chronologicky 
po  jednotlivých dnech a  kromě ní je zde 
uveden kontakt na místní pracoviště úřadu 
práce a také některé rady a aktuality z pra-
covního trhu. Informační box naleznete 
v sekci Rozvoj / Nabídka práce v regionu.

Jan Skalický
šéfredaktor webových stránek

facebook.com/ 
mestodknl

Královédvorský majáles plný překvapení

První ze zásadních letošních investic Králové-
hradeckého kraje do  oprav komunikací ve  Dvoře 
Králové nad Labem a  jeho okolí začala v  pondělí 
23. května. Rekonstrukce povrchu silnice II/299 ze 
Dvora Králové nad Labem do  Choustníkova Hra-
diště potrvá do konce července a kvůli stavebním 
pracím bude silnice pro tranzitní dopravu zcela 
uzavřena. 

Obyvatelé Zboží byli o  zahájení stavebních 
prací informováni prostřednictvím letáků, které 
dostali do svých schránek.
„V  úseku od  křižovatky s  ulicí K  Rybníkům 
ve  Dvoře Králové nad Labem až do  Choust-
níkova Hradiště dojde k  celoplošné opravě 
asfaltobetonového povrchu vozovky. Stav-
baři po  odfrézování povrchu provedou lokální 
sanaci konstrukčních vrstev vozovky podle 
jejich stavu, opraví propustky, vyčistí příkopy, 
zpevní krajnice, vymění svodidla a  položí nový 
asfaltový koberec. Dále bude vybudována vjez-
dová brána, což je zpomalovací prvek, na vjezdu 
do  Zboží směrem od  Choustníkova Hradiště. 
Chybět nebude ani nové dopravní značení,“ 
uvedl Jan Sedláček, vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem.
Řidiči musejí během stavebních prací počí-
tat s  úplnou uzavírkou silnice. Objízdná trasa 
pro tranzitní dopravu povede po  silnici I/37 
z  Choustníkova Hradiště do  Kocbeří a  odtud 
po  silnici II/300 do  Dvora Králové nad Labem. 

Dopravní obslužnost Zboží bude zajištěna buď 
po  silnici od  Kocbeří, nebo od  Dvora Králové 
nad Labem podle postupu stavebních prací. „Je 
třeba sledovat dopravní značení, případně se 
držet informací od pracovníků stavby,“ upozor-
nil Jan Sedláček.
Po dobu stavby bude v omezeném rozsahu zajiš-
těna náhradní autobusová doprava pro Zboží. 
Objížďkové jízdní řády naleznete na webových 
stránkách města www.mudk.cz v sekci Radnice. 
„Náhradní zastávka pro autobusovou dopravu 
bude zřízena na  křižovatce u  bývalé ovocné 
školy u odbočky na Kocbeře a dále bude autobus 
pokračovat přes Zboží nebo Žireč podle aktuál-
ního průběhu stavby,“ podotkl Jan Sedláček.
Stavební práce by měly trvat do konce července. 
Na  opravu povrchu vozovky naváže rekon-
strukce chodníků v  intravilánu Zboží v  délce 
640 m, kterou bude realizovat město Dvůr Krá-
lové nad Labem. „V rozpočtu města pro letošní 
rok jsou na tyto práce vyčleněny 2 mil. Kč včetně 
DPH. Následovat by měly po  ukončení prací 
na vozovce, a  to z důvodu koordinace. V  rámci 
rekonstrukce povrchu vozovky stavbaři totiž 
také položí nové silniční obruby tak, aby město 
už nemuselo do  opraveného povrchu komuni-
kace znovu zasahovat. Již na  přelomu dubna 
a  května provedli pracovníci městských vodo-
vodů a kanalizací ve Zboží výměnu části vodo-
vodu,“ dodal Ctirad Pokorný, vedoucí odboru 
rozvoje, investic a správy majetku.  

Miroslava Kameníková

Rekonstrukce silnice do Choustníkova 
Hradiště potrvá do konce července

Královédvorský majáles letos přilákal 
řadu návštěvníků. Velkým překvape-
ním bylo v sobotu 30. dubna nepláno-
vané vystoupení skupiny Vaťák, která 
„zaskočila“ za kapelu Heebie Jeebies, 
jež kvůli nemoci jednoho z  členů 
nemohla vystoupit. Neplánované 
bylo i vystoupení skupiny April, která 
je druhou kapelou zpěvačky Šárky 
Adámkové. Ta nahradila původní pro-
gram Sarah & The Adams se stejnou 
interpretkou. Večer zakončil tradiční 
ohňostroj. V  neděli 1. května si náv-
štěvníci mohli poslechnout koncerty 
Městské hudby Úpice, skupiny April 
a vystoupení Michala Hrůzy s kapelou 
(na  snímku), kterému tleskalo zapl-
něné náměstí T. G. Masaryka.

Text a foto: Jan Skalický
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Silnice ve verdeku dostala nový 
povrch, nová budou i svodidla
Pracovníci SÚS Královéhradeckého kraje 
během května opravili ve Verdeku povrch 
na  více než dvoukilometrovém úseku 
silnice II/299. Pokračovalo tak plnění 
dohody mezi městem Dvůr Králové nad 
Labem a Královéhradeckým krajem o opra-
vách silnic v  regionu, které realizuje SÚS 
a  na  jejímž základě byla například loni 
opravena silnice okolo Lipnice. 
Opravovaný úsek v  délce 2,2 km vedoucí 
od křižovatky k Lesu Království skrz Verdek 
až po  loni rekonstruovanou opěrnou zeď 
byl nejprve vyfrézován a poté byl položen 
nový asfaltový koberec. V rámci opravy do-
jde také k výměně dožilých silničních svo-
didel a pokládce vodorovného dopravního 
značení.

(mik)

Nová autobusová linka 
do Prahy se zastávkou ve Dvoře 
Králové nad Labem
Společnost Student Agency rozšiřuje 
provoz stávající autobusové linky Hradec 
Králové – Praha (a  zpět). Od  23. května 
autobusy nově zajíždějí až do  Trutnova 
a zastavují také v Jaroměři a ve Dvoře Krá-
lové nad Labem. Královédvoráci tak mají 
lepší dostupnost hlavního města a Hradce 
Králové. Denně pojedou autobusy ze 
Dvora Králové nad Labem do Prahy v 8:30 
a 17:29 hod. (zastávka v Hradci Králové 9:15 
a 18:15 hod.). Z pražského Černého Mostu 
vyjedou autobusy na  cestu zpět denně 
v 9:15 a v 17:15 hod. 
Kompletní jízdní řád linky Trutnov – 
Praha (Praha – Trutnov) a  ceník naleznete 
na stránkách www.regiojet.cz.

(mik)

Připomněli si 71. výročí konce 
druhé světové války

V  neděli 8. května se na  královédvorském 
městském hřbitově uskutečnil ceremoniál 
uctění památky válečných obětí u  pří-
ležitosti 71. výročí konce 2. světové války.
Přítomní si vyslechli projev starosty Jana 
Jarolíma a  také státní hymnu v  podání 
pěveckého sboru Záboj zakončenou krát-
kou pietou. Poté členové vedení města 
položili smuteční věnec u  hrobu váleč-
ných obětí. Čestnou stráž držely členky 
královédvorského Sokola a  také Jiří Plu-
hař v  historické vojenské uniformě čes-
koslovenských hraničářů. Následovaly 
krátké vzpomínkové akty také u  váleč-
ného památníku na  nábřeží Jiřího Wol-
kera a u památníku obětí 2. světové války 
u ZŠ 5. května.

(ska)

Českou republiku 
navštívili na přelomu 
dubna a  května 
zástupci peking-
ského Haidian Dist-
rict v  čele se starost-
kou Shuang Chen, 
aby zde hovořili 
o  možné spolupráci 
v  oblasti kultury 
a sportu, a  to přede-
vším se zaměřením 
na lední hokej.
V  úterý 3. května 
zavítala delegace 
s  doprovodem také do  Dvora Králové nad 
Labem a  v  dopoledních hodinách se sešla 
s vedením města. V průběhu setkání byl mimo 
jiné představen klub Československý lev, který 
právě v  oblasti sportu a  kultury spojuje osob-
nosti z  České republiky a  ze Slovenska a  jehož 

česká kancelář sídlí ve Dvoře Králové nad Labem. 
Po  setkání na  radnici následovala exkurze 
do  královédvorské čokoládovny Carla,  
spol. s r. o., spojená s obědem a poté prohlídka 
Hospitalu Kuks.

Miroslava Kameníková

Zástupci pekingského Haidian District 
zavítali také do Dvora Králové nad Labem

První květnový čtvrtek se na  Měst-
ském úřadě Dvůr Králové nad Labem 
sešli na  svém 8. zasedání studentští 
zastupitelé, aby diskutovali o  dět-
ských hřištích a  o  místním akčním 
plánu vzdělávání. 

„Již na  únorovém zasedání jsme 
se věnovali kvalitě veřejných hřišť 
a  vznikl dotazník, který studentští 
zastupitelé po  dohodě s  vede-
ním jednotlivých škol předložili 
svým spolužákům,“ řekla mís-
tostarostka Alexandra Jiřičková. 
Školáci ze všech královédvorských základních 
škol, základní a  praktické školy,  gymnázia 
a  Střední školy informatiky a  služeb vyplnili 
nakonec téměř 700 dotazníků, v  nichž odpoví-
dali na otázky týkající se kvality, vybavení, typu 
či umístění hřišť a  někteří odevzdali i  grafické 
návrhy.
„Vyhodnocování dotazníků provedli sami stu-
dentští zastupitelé a  konstatovali, že drtivá 
většina jejich spolužáků, celkem 650, byla pro 
výstavbu nového hřiště mimo centrum města, 
proti pouhých 41,“ podotkla Alexandra Jiřičková 
a pokračovala: „Hřiště by mělo být sportovního 
typu, což všechny překvapilo, protože předpo-
kládali, že nejvíce hlasů dostane hřiště work-
outové nebo parkurové.“
Školáci mohli volit více typů hřišť, která jim 
ve  městě chybí. Nejvíce hlasů, 202, získalo 
sportovní, 176 hlasů hřiště workoutové,  
163 parkurové, 108 skateboardové, 63 dětské 
a  25 hlasů jiný typ hřiště. „Nové víceúčelové 
sportovní hřiště pro fotbal, volejbal nebo bas-
ketbal by mohlo vyrůst například v  lokalitě 
poblíž letního stadionu. Připravíme návrh spolu 
s rozpočtem a opravdu důležitým úkolem bude 
získat finanční prostředky. V  současné době 
dotace vypsané nejsou, budeme však sledovat 
případné vyhlášení dotačních titulů,“ vysvětlila 
místostarostka. 
Studentští zastupitelé hovořili také o  místním 

akčním plánu vzdělávání dětí do  věku 15 let, 
který připravuje město Dvůr Králové nad Labem 
a MAS Královédvorsko ve spolupráci s vedením 
obcí ORP Dvůr Králové nad Labem, řediteli škol, 
učiteli a veřejností. „Členové studentského zastu-
pitelstva diskutovali o tom, co podle nich ve ško-
lách funguje a  ne, co by se mělo udržet a  co 
naopak zlepšit. Školáci pracovali ve  skupinách 
a poté prezentovali výsledky své práce, které by 
se mohly promítnout i do připravovaného doku-
mentu,“ uvedla Alexandra Jiřičková. 
Poslední zasedání prvního ročníku studentského 
zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 2. června. 
„Protože se v tomto složení uvidíme naposledy, 
rozhodli jsme se, že se, pokud nám bude přát 
počasí, sejdeme na  zahradě DDM Jednička, 
kde si opečeme buřty a  o  roce společné práce 
si popovídáme. Bude to podobné, jako když 
jsme na  začátku absolvovali stmelovací pobyt 
v knihovně Slavoj,“ prozradila místostarostka.
Studentské zastupitelstvo, které město Dvůr 
Králové nad Labem realizuje v  rámci projektu 
Města vzdělávání, však nekončí. Druhý ročník 
začne zase po prázdninách. „Doufám, že se s vět-
šinou potkáme i na podzim, kdy by se na všech 
školách měly uskutečnit volby a z nich vzejít čle-
nové do druhého ročníku studentského zastupi-
telstva,“ dodala Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková
Foto: Jan Skalický

Studentské zastupitelstvo: ve městě bychom 
chtěli nové víceúčelové sportovní hřiště
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Nová královna věnných měst se 
jmenuje veronika Dostálková
Veronika Dos-
tálková z  Hořic  
(na  snímku) 
bude kralovat 
věnným měs-
tům v roce 2016. 
Pro Veroniku 
hlasovalo 145 
osob z  celko-
vého počtu 1  056. Hlasování probíhalo 
na facebooku a také na webu Královských 
věnných měst. Do  soutěže byly zařazeny 
ženy a  dívky, které se nechaly v  březnu 
vyfotografovat na veletrhu Infotour a cyk-
loturistika v Hradci Králové. O titul královny 
bojovalo celkem 31 soutěžících. Vítězka 
jako hlavní výhru dostala víkendový pobyt 
v  jednom z  Královských věnných měst. 
Slečna Veronika Dostálková si své vítězství 
užije v Chrudimi. Vítězné královně gratulu-
jeme a přejeme krásný královský pobyt.

Naďa Šauerová, Královská věnná města

Řekněte nám, jak vybíráte školu 
pro vaše děti. Ovlivněte rozvoj 
místa, kde žijete
Na  území 
obce s  roz-
š í ř e n o u 
působností 
Dvůr Krá-
lové nad 
L a b e m 
a okolí (celkem 27 obcí) je aktuálně ve spo-
lupráci s  vedením obcí, řediteli škol, učiteli 
a  veřejností zpracováván Místní akční plán 
pro oblast vzdělávání dětí do  věku 15 let. 
Tento strategický dokument bude dokon-
čen v pololetí roku 2017 a umožní další roz-
voj mateřských a  základních škol ve  městě 
a  okolí. Při té příležitosti nabízíme rodičům 
možnost podílet se na rozvoji těchto vzdělá-
vacích zařízení. Pro tyto účely však potřebu-
jeme zjistit důvody pro volbu konkrétní školy 
(MŠ a ZŠ), kam jejich děti docházejí. Nezáleží 
na tom, zda dítě nástup do školy teprve čeká 
a  vy se nyní rozhodujete, která z  možností 
bude nejlepší, či zda již školu navštěvuje a vy 
přemýšlíte, zda jste se rozhodli správně.
Poskytněte nám, prosím, prostřednictvím 
dotazníku informaci o  tom, jaké pod-
mínky považujete jako rodiče pro volbu 
školy za  důležité. Dotazník můžete vypl-
nit buď na  webu  www.maskd.cz/Default.
asp?ID=137, popř. ho během června 
obdržíte v papírové podobě od vedení vaší 
školy nebo si ho vyzvednete na recepci MěÚ 
Dvůr Králové nad Labem, kde budete moci 
také do 30. června 2016 vyplněné dotazníky 
odevzdávat do  připravené schránky. Vypl-
nění nezabere více než 10 minut. Výstupy 
z  tohoto šetření poslouží školám, aby 
věděly, na co při výběru jako rodiče kladete 
důraz a co mají zlepšit, aby se pro děti stala 
docházka do školy radostí. Informace budou 
také jedním z  důležitých podkladů právě 
pro přípravu místního akčního plánu vzdě-
lávání. Pokud se budete chtít zapojit více, 
sledujte možnosti spolupráce na  webu 
www.masdk.cz. Děkujeme za spolupráci.

Jan Machek, Silvie Pýchová a Martin Šimáček
 zpracovatelé Místního akčního plánu

V galerii pod širým nebem, která se nachází před 
budovou B ZŠ Schulzovy sady, mohou občané 
i návštěvníci Dvora Králové nad Labem obdivovat 
tři nově nainstalované sochy, které připomínají  
70. výročí založení místní zoologické zahrady. 
Slavnostní odhalení se uskutečnilo v  neděli  
8. května.

Pískovcové sochy, jejichž autorem je kameník 
Jan Brož z královédvorské firmy SB Kámen, která 
se zabývá kamenictvím a  kamenosochařstvím, 
tak nahradily výtvory studentů hořické Střední 
průmyslové školy kamenické a sochařské, které 
téměř rok odkazovaly k  výročí upálení mistra 
Jana Husa.
„Královédvorská firma SB Kámen v loňském roce 
pro město zajišťovala přepravu a  instalaci soch 
zapůjčených z Hořic a při té příležitosti nám její 
majitelé nabídli možnost zapůjčení svých soch. 

Této nabídky jsme využili právě letos,“ uvedla 
místostarostka města Alexandra Jiřičková.
Vernisáže se kromě zástupců města Dvůr Krá-
lové nad Labem zúčastnil i ředitel ZOO Dvůr Krá-
lové Přemysl Rabas a majitelé firmy SB Kámen.

Miroslava Kameníková
Foto: Jan Skalický

Galerie pod širým nebem pokračuje, nové 
sochy připomínají kulaté výročí zoo

Dvůr Králové nad Labem připravuje v  rámci pro-
jektu Města vzdělávání další akci. V pátek 24. června 
se uskuteční první Královédvorské sportovní hry.

„Akce je určena pro žáky 6. až 9. tříd základních 
škol. Zapojí se do  ní nejen ZŠ Schulzovy sady,  
ZŠ Strž, ZŠ 5. května a  ZŠ Podharť, ale také 
Základní a praktická škola Přemyslova a studenti 
primy a  sekundy místního gymnázia,“ uvedla 
místostarostka města Alexandra Jiřičková.
Každá ze zúčastněných škol nominuje smíšená 
čtyřčlenná družstva, a  to ve  dvou kategoriích: 
mladší (6. a 7. třída) a starší (8. a 9. třída). Družstva 
se pak utkají v různých sportovních disciplínách 
na stanovištích zřízených v jednotlivých školách: 
gymnázium – gymnastika; ZŠ Schulzovy sady, 
budova A  – přehazovaná a  ringo; budova B – 
kin-ball; ZŠ Strž – opičí dráha; ZŠ Podharť – horo-
lezectví a ping-pong; ZŠ 5. května – šplh na tyči 
a přetahovaná lanem.
Soutěže budou zahájeny v  8:30 hod., slavnostní 
vyhodnocení proběhne na náměstí T. G. Masaryka 
ve  12:00 hod. Všichni účastníci her se tak setkají 
na  jednom místě, kde budou předány diplomy 

a medaile. Vyhlašování bude spojeno s kulturním 
programem, těšit se můžete na  koncert rockové 
kapely Unikorn z  Jaroměře, který začne okolo  
13. hodiny. Do projektu je zapojena i královédvorská  
ZUŠ R. A. Dvorského, jejíž žáci navrhovali pamětní 
listy, které obdrží každý účastník akce, a  také 
diplomy pro medailisty jednotlivých disciplín. 
„Chtěla bych touto cestou poděkovat tělocviká-
řům z  jednotlivých škol, které koordinuje ředitel 
ZŠ 5. května Radan Černý, za  přípravu celé akce. 
Sestavili program disciplín a  během her budou 
s  dětmi nejvíce pracovat. Děkuji také ředitelům 
škol a dalším učitelům za pomoc,“ uvedla Alexan-
dra Jiřičková a dodala: „Doufáme, že se první roč-
ník vydaří a na akci navážeme v budoucnu. Úče-
lem je především posílení spolupráce jednotlivých 
škol a setkání žáků, kteří tak budou mít možnost 
poznat prostředí ostatních škol.“  
V  rámci Měst vzdělávání se Dvoru Králové nad 
Labem podařilo úspěšně realizovat již tři pro-
jekty: šachový stolek na náměstí T. G. Masaryka, 
dvě on-line naučné stezky a právě končící první 
ročník studentského zastupitelstva. 

Miroslava Kameníková

První Královédvorské sportovní hry 
cílí na spolupráci škol i školáků

Také letošní prázdniny zpříjemní obyvatelům 
i  návštěvníkům města tradiční Královédvorské 
hudební léto, které pořádá Hankův dům ve spolu-
práci s městem Dvůr Králové nad Labem. Těšit se 
můžete na jazzový, folkový i rockový večer. 

Celkem se uskuteční čtyři koncerty – 23. června 
(Hudba bez hranic), 13. července (jazzový 
večer), 3. srpna (folk a  country) a  17. srpna 
(rockový minifestival). Detailní programy budou 
postupně zveřejňovány na  stránkách Hankova 
domu www.hankuv-dum.cz, v  kalendáři akcí 
na  webu města www.mudk.cz, na  turistickém 
portálu www.dvurkralove.cz a v Novinách králo-
védvorské radnice. 
První koncert s  názvem Hudba bez hranic se 

odehraje ve  čtvrtek 23. června od  16:00 hod. 
na náměstí T. G. Masaryka. 
Sérii vystoupení jako tradičně zahájí žáci 
královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského a  před-
staví se také dětský houslový soubor Perpe-
tum a  Mládežnický folklorní soubor Chceme 
z  partnerského města Kamenná Hora (Pol-
sko). „Jedná se tak o  další akci v  rámci part-
nerství obou měst. Již v  dubnu se zástupci 
Dvora Králové nad Labem zúčastnili v  Polsku  
5. ročníku běhu Dobývání Parkové hory 
a  v  sobotu 4. června zahraje královédvorská 
kapela Green Day Revival na rockovém festivalu 
v  rámci Dnů Kamenné Hory,“ uvedla místosta-
rostka města Alexandra Jiřičková. 

Miroslava Kameníková

Tradiční Královédvorské hudební léto 
láká na jazz, rock, folk a country
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Hledá se redaktor 
vlastivědného čtení
Město Dvůr Králové nad Labem hledá 
nového redaktora pro Vlastivědné čtení 
o  našem městě i  jeho okolí. Jeho úkolem 
bude vyhledávání témat, komunikace s při-
spěvateli, psaní příspěvků, jednání s  tiskár-
nou a předtisková příprava. Uvítáme ucha-
zeče se zájmem o historii města a jeho okolí. 
Písemné nabídky obsahující stručný životo-
pis, ukázku publikační činnosti (není pod-
mínkou) a návrh koncepce časopisu od roku 
2017 (max. 2 stránky A4) zasílejte nejpozději 
do  31. srpna 2016 na: MěÚ Dvůr Králové 
nad Labem, nám. T. G. Masaryka 38. Obálku 
označte „Redaktor vlastivědného čtení“.

(red)

Pozor na nabídky katalogových 
společností na uzavření 
smlouvy o úplatné registraci
Na  živnostenské úřady se v  poslední době 
obrátilo s  podněty a  dotazy několik osob, 
které obdržely od  různých společností 
konkrétní nabídky, spočívající v  úplatném 
zápisu podnikatele do  určitého registru 
nebo evidence, tedy činnost provedení 
zápisu za  poplatek. Ministerstvo průmyslu 
a  obchodu, odbor živností, upozorňuje 
české podnikatelské subjekty, že předmětem 
správního poplatku souvisejícího se vzni-
kem živnostenského oprávnění je ohlášení 
živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento 
správní poplatek je vybírán pouze obcí, která 
vykonává státní správu v  oblasti živnosten-
ského podnikání. Samotné provedení zápisu 
podnikatele do živnostenského rejstříku není 
zpoplatněno! Uvedený typ nabídek podni-
katelům tedy může vést k mylnému názoru, 
že se jedná o  další zákonem stanovený 
poplatek, což není pravda. Žádná takováto 
zákonem stanovená povinnost neexistuje. 
V daném případě se jedná výlučně o soukro-
mou podnikatelskou aktivitu těchto společ-
ností a  z  tohoto důvodu na  ni lidé nemusí 
v žádném ohledu reagovat.

Hana Pokorná
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (OŽÚ)

Upozornění podnikatelům 
v silniční motorové dopravě 
Obecní živnostenský úřad upozorňuje 
podnikatele na  povinnost prokázat trvání 
finanční způsobilosti, která je stanovena 
v  § 8 zákona č. 111/1994 Sb., o  silniční 
dopravě, ve  znění pozdějších předpisů 
(dále jen silniční zákon). Všichni podnika-
telé, kteří mají oprávnění k provozování sil-
niční dopravy velkými vozidly (nad 3,5 tuny 
a nad 9 osob včetně řidiče) mají povinnost 
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, 
odboru dopravy a silničního hospodářství, 
prokázat finanční způsobilost na  kalen-
dářní rok 2016 nejpozději do 31. července 
2016. Neprokáže-li podnikatel trvání 
finanční způsobilosti ve  stanovené lhůtě, 
podá Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje, odbor dopravy a  silničního hospo-
dářství, Obecnímu živnostenskému úřadu 
Dvůr Králové nad Labem návrh na zrušení 
nebo změnu rozsahu koncese v  souladu  
s § 35b silničního zákona.

Hana Pokorná
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (OŽÚ)

Město Dvůr Králové nad Labem využívá pro infor-
movanost občanů v  krizových situacích, např. 
během povodní, SMS InfoKanál, který umožňuje 
zasílání důležitých informací na  zaregistrovaná 
čísla mobilních telefonů v  krátkých textových 
zprávách (SMS). V současné chvíli je ve spolupráci 
se společností Konzulta Brno, a. s., která je posky-
tovatelem služby, prováděna aktualizace systému, 
připravuje se rozšíření služeb, přeregistrace stáva-
jících uživatelů a registrace nových zájemců o ode-
bírání SMS zpráv. 

SMS InfoKanál mohou využívat občané poté, 
co do  systému zaregistrují své telefonní číslo. 
Při registraci není nutné uvádět jméno, důležitá 
je adresa s  číslem popisným nebo evidenčním 
(vzor registrační SMS zprávy naleznete v  infor-
mačním letáku vloženém do  aktuálního čísla 
NKR). Služba není určena pouze pro obyvatele 
Dvora Králové nad Labem, ale pro všechny, 
kteří ve  městě vlastní nemovitost (dům, chatu 
či garáž), nebo mají na  ochraně těchto nemo-
vitostí zájem (patří např. jejich starším příbuz-
ným). Pod jedním telefonním číslem může být 
navíc zaregistrováno i více nemovitostí.
Registrovat telefonní číslo je možné třemi způ-
soby: SMS zprávou (cena registrační SMS je 
zpoplatněna podle tarifu odběratelova ope-
rátora, příchozí SMS jsou zdarma), vyplněním 
dotazníku na  internetových stránkách města 
www.mudk.cz či vyplněním papírové přihlášky, 
která je k  dostání na  recepci Městského úřadu 

Dvůr Králové 
nad Labem 
nebo v  měst-
ském  infor-
mačním centru 
na  náměstí  
T. G. Masaryka. 
Občané, kteří 
nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, si 
mohou registrovat pro doručení SMS zprávy 
v hlasové podobě také číslo pevné linky. Regis-
trace v  tomto případě probíhá buď telefon-
ním hovorem na  tel.: 499  318  111, nebo zaslá-
ním e-mailu s  žádostí o  registraci na  adresu:  
info@infokanal.cz. V žádosti je třeba uvést stejné 
údaje jako v registračních SMS. 
V současné době je v systému evidováno zhruba 
1  500 telefonních čísel, která byla automaticky 
převedena z původního informačního systému. 
Z  toho důvodu budou jejich majitelé zaslanou 
SMS zprávou vyzváni k přeregistraci či doplnění 
údajů, které je třeba provést jedním ze tří výše 
uvedených způsobů: SMS zprávou, vyplněním 
on-line dotazníku nebo papírové přihlášky. 
Nově budou prostřednictvím SMS InfoKanálu 
zasílány také  informace týkající se např. mimo-
řádných změn v  provozní době úřadu města 
nebo informace o  plánovaných odstávkách 
vody, plánovaných přerušení dodávek elektrické 
energie, uzavírek ulic a  místních komunikací, 
a to na základě adresy uvedené při registraci. 

Miroslava Kameníková, Pavel Lev

Nabízíme nové služby SMS InfoKanálu, 
dozvíte se také o odstávkách elektřiny

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahra-
ničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co 
vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli 
jste například, že i děti mohou do členských států 
Evropské unie a  dalších vybraných evropských 
zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Blíží se čas dovolených a  s  ním čeká mnohé 
rodiny cesta k  moři či do  hor za  hranice České 
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již 
čtvrtým rokem platí, že i  dítě musí mít vlastní 
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo naří-
zením Evropské unie ke  zrušení možnosti ces-
tovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro 
rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli 
pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená 
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě 
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má 
stanovenou na 5 let. 
Vzhledem k  nestabilní bezpečnostní situaci 
v některých zemích, které byly dlouhodobě turis-
tickými destinacemi, jako například Egypt nebo 
Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o ces-
tování po  Evropě, a  proto jistě potěší možnost 
cestovat po většině států Evropy pouze s občan-
ským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat 
do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny 
a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, 
Srbska, Švýcarska a  na  Island. Cena za  vydání 
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč 
a doba jeho platnosti 5 let.
O  vyřízení cestovního pasu nebo občanského 
průkazu pro dítě do  15 let žádá zákonný 
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí 
s  dítětem zajít na  nejbližší obecní úřad obce 

s  rozšířenou působností. K  žádosti, kterou 
na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat 
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo 
na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti 
zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totož-
nosti a  rodný list dítěte. V  případě, že má dítě 
vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní 
doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občan-
ského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě 
vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné 
požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené 
lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem 
u  dětí zpoplatněn poplatkem ve  výši 2.000 Kč. 
Bližší informace k vyřizování osobních dokladů 
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
V  případě, že má dítě cestovat mimo Evrop-
skou unii, doporučujeme se předem informovat 
u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou 
podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezle-
tilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na  to, 
že některé státy mimo Evropskou unii mohou 
vyžadovat určitou minimální dobu platnosti 
cestovního dokladu při vstupu na  jejich území 
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požado-
vaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k  těmto i  dalším podmínkám 
(např. vízová povinnost) lze zjistit u  zastupi-
telského úřadu daného státu, popřípadě je lze 
nalézt na  webu Ministerstva zahraničních věcí  
www.mzv.cz v  sekci „Cestujeme“ a  dále v  části 
„Státy a území – informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
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Technické služby informují
Na  přelomu dubna a  května se konal Králo-
védvorský majáles, oslava jara a  krás student-
ského života, na  jehož konání jsme se podíleli 
ve  smyslu úpravy dopravního značení, záboru 
komunikací a především na úklidu. 
Pracovníci opravy a údržby komunikací opravili 
lokální propady v  dlážděné komunikaci v  ulici 
Pod Slévárnou a započali opravu chodníku v ulici 
Antonína Wagnera. Zároveň proběhlo ruční čiš-
tění dešťových podélných kanálků od  usazenin 
v ulici Poděbradova. Dále jsme vyčistili žlabovky 
v  ulici Pod Lesem. Ruční úklid a  sběr odpadků 
probíhal ve  všech lokalitách podle aktuálního 
stavu, strojní úklid chodníků a komunikací podle 
denního harmonogramu. V  průběhu měsíce 
jsme začali s chemickými postřiky proti plevelům 
směrem z centra do vybraných částí města.
V rámci údržby zeleně naši pracovníci uskutečnili 
jarní výhrab trávníků v centru a posekali travnaté 
plochy po celém městě. Dokončili kácení stromů, 
povolené odborem životního prostředí, provedli 
výchovné řezy mladých stromů vysazených 
v  posledních letech, ošetřili vybrané vzrostlé 
stromy v lokalitách Štefánikova, Pod ZOO a Van-
čurova. Proběhla výsadba stromů uložených 

odborem životního pro-
středí jako náhradní 
výsadba. Dále byla pro-
vedena výsadba macešek 
do nádob mobilní zeleně a spolu s tím související 
zálivka vysazených květin, stromů a keřů.
Na  hřbitově ve  Verdeku jsme vyměnili nejvíce 
poškozená plotová pole za nová.
U  vchodu do  budovy Sokola jsme provedli 
terénní úpravy. Naši pracovníci instalovali oce-
lové sloupky před pomníkem u  zimního sta-
dionu jako ochranu před parkováním vozidel 
v  zelené ploše (viz smínek). Na  softbale jsme 
opravili a  instalovali novou odpadovou šachtu 
WC a sprch. 

MěVaK informuje o činnosti
Opravené poruchy
1. 4.: porucha vodovodu Vorlešská;
1. 4.: porucha vodovodu Alešova;
6. 4.: porucha vodovodu Rybova;
28. 4.: oprava kanalizace Spojených národů;
29. 4.: porucha vodovodu Slunečná;
30. 4.: porucha vodovodu Žireč.

Ze stavebních prací 
•	 výměna přechodu vodovodu Poděbradova – 

Nábřeží Beneše (dokončení);
•	 výměna vodovodu Štefánikova (akce prů-

běžně pokračuje); 
•	 výměna přechodu vodovodu Dr.  Kramáře 

– Nábřeží 
Beneše;

•	 v ý m ě n a 
přechodu vodovodu Roháčova – Nábřeží 
Beneše;

•	 výměna přechodu vodovodu Milady Horá-
kové – Nábřeží Beneše;

•	 výstavba revizní komory kanalizačního sbě-
rače Nábřeží Beneše DN1600;

•	 sanace sběrače DN1600 (115 m) – Benešovo 
nábřeží (dodávka subdodavatelem);

•	 armaturní komora DN400 vodovodu u mostu 
Palacha – výměna armatur.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

ZOO Dvůr Králové oslavila  
70. narozeniny
V neděli 8. května si ZOO Dvůr Králové při-
pomenula 70. výročí založení. Kromě slav-
nostního otevření hlavního vchodu do zoo, 
proběhly křtiny letošních dvou mláďat 
drilů. Na závěr programu zahrada předsta-
vila vlastní edici známek a zahájila vernisáž 
obrazů malíře Jana Skořepy.
Ve 14 hodin přivítal ředitel ZOO Dvůr Krá-
lové Přemysl Rabas návštěvníky a pozvané 
hosty u  nového hlavního vchodu do  zoo. 
Společně s  místopředsedou vlády Pavlem 
Bělobrádkem, hejtmanem Královéhradec-
kého kraje Lubomírem Francem a  jeho 
náměstkem Otakarem Rumlem přestřihli 
pásku u  nově zrekonstruovaného vjezdu 
do  safari, který volně navazuje na  nový 
Restaurant Kibo. Slavnostní program se 
o hodinu později přesunul k výběhu drilů, 
kde zástupci nigerijské ambasády pojme-
novali dvě letošní mláďata. Samečci dostali 
jména podle nigerijských pohoří Mambilla 
a Ubudu, jejichž lesy drilové obývají.
K  příležitosti 70. výročí vydala ZOO Dvůr 
Králové emisi svých vlastních poštovních 
známek, které v tento den oficiálně předsta-
vila, a také poděkovala autorce grafického 
návrhu Jitce Mašínové. O pár chvil později 
Přemysl Rabas společně s  dcerou Josefa 
Vágnera Lenkou Vágnerovou zahájili verni-
sáž obrazů malíře Jana Skořepy – bývalého 
spolupracovníka a  přítele Zdeňka Buriana 
a  kolegy Josefa Vágnera. Výstavu obrazů 
s  africkou tematikou mohou návštěvníci 
vidět v  galerii Tengenenge do  26. června 
a druhou část výstavy najdou do konce září 
v Galerii Zdeňka Buriana.
Závěr oslav patřil setkání bývalých zaměst-
nanců zahrady, kterých k  nám dorazily 
téměř dvě stovky.  
Andrea Jiroušová, tisková mluvčí ZOO Dvůr Králové

Fotky z oslav na www.zoodvurkralove.cz.

Připravují otevření koupaliště
Na koupališti probíhají přípravné práce na zahá-
jení sezony. Dokončili jsme další část nového 
betonového oplocení od hlavní brány k restau-
raci. V loňském roce proběhla obnova a výměna 
plotu okolo volejbalového hřiště. Po  ukončení 
sezony je naplánována rekonstrukce dětského 
bazénku, kde je třeba zajistit přívod elektřiny 
a odpad do kanalizace, aby se zde filtrovala voda 
a  nemusela se dvakrát týdně měnit. Měl by se 
opravit i delfínek, aby z něho opět tryskala voda. 
Vstupné na  koupaliště a  ceny permanentek 
zůstávají stejné jako vloni. Permanentky jsou 
k prodeji od pondělí 23. května 2016 v pokladně 
sídla technických služeb a  po  otevření koupa-
liště, které je v závislosti na počasí naplánováno 
na pátek 27. května, přímo v jeho pokladně. 

Nabídka práce
Technické služby přijmou do  hlavního pra-
covního poměru plavčíka – strojníka. Datum 
nástupu po  dohodě. Zájemci, zasílejte životo-
pisy na personální oddělení, k rukám paní Kubíč-
kové. Adresa: Technické služby města, Seifertova 
2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

Více informací o činnosti naleznete na  interne-
tových stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová, 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Senátor Parlamentu ČR Ing.  Jiří Hlavatý 
a  poslanci Parlamentu ČR MUDr.  Pavel Plzák 
a Ing. Ivan Pilný svolali v Jaroměři „Pracovní jed-
nání k situaci na D11“. Uskutečnilo se 21. dubna 
2016 za  přítomnosti řady zainteresovaných 
osobností, např. hejtmana Královéhradeckého 
kraje Bc. Lubomíra France, Ing. Kláry Dostálové, 
náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, sta-
rostů jednotlivých obcí na  trase D11, zástupců 
z  Ministerstva životního prostředí, Ředitelství 
silnic a dálnic ČR (ŘSD) a dalších. 
Na  pracovním jednání proběhla revize stavu 
připravenosti stavby dálnice D11, a  to úseků 
Hradec Králové – Smiřice (1106), Smiřice–Jaro-
měř (1107) a obchvat Jaroměře (přeložka silnice 
I/33). Zápis z  tohoto jednání slouží jako jeden 
z  podkladů k  jednání hospodářského výboru 
Poslanecké sněmovny.
Nejblíže k realizaci je nyní připraven úsek 1106, 
kde jsou vypořádané majetkoprávní vztahy, 
momentálně však komplikuje zahájení stavby 
pravděpodobné zneplatnění stanoviska k  vlivu 
na  životní prostředí (EIA), jehož soulad s  plat-
nou legislativou se momentálně prověřuje. 
ŘSD bude muset zajistit nové řízení EIA, které 
může trvat až 2 roky. Tento úsek však patří mezi  
11 dopravních staveb, u  kterých bude vláda 

žádat o zrychlený posudek EIA. Doba stavby je 
odhadována na  3 roky. Podle těchto propočtů 
lze počítat s dokončením úseku D11 mezi křižo-
vatkou Kukleny a Smiřicemi v roce 2020 až 2021.
Paradoxně dříve by tak mohla být zahájena 
výstavba úseku 1107, zde se však ještě čeká 
na  dokončení procesu vyvlastnění jednoho 
soukromého a  jednoho církevního pozemku. 
K tomuto úseku je stanovisko EIA platné. V druhé 
polovině roku bude zahájen archeologický prů-
zkum, který je plánován na  dobu 12 měsíců. 
Dokončení stavby je naplánováno do roku 2021.
Zdánlivě nejlépe je na  tom obchvat Jaroměře, 
kde by mohla proběhnout výstavba v  letech 
2018–2021. Bylo zde již vydáno územní rozhod-
nutí, ale před nabytím právní moci byla podána 
tři odvolání, o kterých by měl krajský úřad roz-
hodnout do 60 dní.
A  jak je na  tom příprava na  část od  Jaroměře 
k  Polsku? Jedná se o  úsek 1108 (Jaroměř–Trut-
nov) a  úsek 1109 (Trutnov – polská hranice). 
Přednostně opět úsek u  hranice – předpoklad 
realizace 2019–2021 a  „zbytek“ zahájení reali-
zace snad v letech 2022–2024.
Další setkání na této platformě se bude opakovat 
po krajských volbách na podzim tohoto roku.

Ing. Radmila Horáček Fiľakovská

Pracovní setkání k D11 v Jaroměři
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vybrané zásahy městských 
strážníků – duben 2016 (2015)
Druh zásahu 2016 (2015) 
BESIP přestupky  183 (72)
Dopravní nehody  1 (2)
Veřejný pořádek (přestupek) 20 (10)
Součinnost s PČR, MěÚ,... 22 (27)
OZV o volném pohybu psů  6 (8)
Občanské soužití (přestupek)  7 (5)
Majetek (přestupek) 9 (13)
Ztráty a nálezy  6 (14)
Trestný čin  4 (5)
Prevence (opatření a úkony) 20 (31)
Pomoc v nouzi  5 (3)
Doručení písemnosti (opatření) 2 (5)
Odchyt zvířete (opatření) 9 (12)
Stížnosti  22 (15) 
Celkem přestupků a trestných činů:   
 255 (272)
Pokuty v blokovém řízení:  94 (38)
Na místě nezaplacených bl. pokut: 20 (9)
Předáno Policii ČR:  15 (16) 
Předáno na správní odbor MěÚ:  10 (10) 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Slavnostně otevřeli Pasáž 80

Ve středu 27. dubna odpoledne byla slav-
nostně otevřena Pasáž 80 na  náměstí  
T. G. Masaryka ve  Dvoře Králové nad 
Labem. Přestřihávání pásky se ujali Vladi-
slav Žižka, hlavní investor projektu, a  sta-
rosta města Jan Jarolím. 
Pasáž 80 vznikla v  nově zrekonstruova-
ných prostorách polyfunkčního domu 
v ulici těsně přiléhající k náměstí. Jedná se 
o  zatím jedinou funkční pasáž ve  městě, 
která navíc propojuje náměstí T. G. Masa-
ryka s Valovou uličkou a obyvatelé se snáz 
dostanou na  náměstí Václava Hanky s  Ki-
nem Svět, Hankovým domem a také na ná-
břeží Labe. Příprava projektu včetně rekon-
strukce bývalého hotelu Kopp a  vedlejší 
budovy, z  nichž vznikl polyfunkční dům, 
trvala podle slov Vladislava Žižky čtyři roky. 
Autorem celého řešení je architekt Ing. Petr 
Týfa. Pasáž 80 nabízí občanům města i náv-
štěvníkům různé služby. Sídlí zde cestovní 
agentura, pobočky dvou bankovních 
domů, jsou zde ordinace lékařů i advokátní 
kancelář. Nechybí ani penzion nebo byty 
k  pronájmu a  otevřena byla v  pasáži také 
restaurace s tankovým pivem a kavárna.

(mik)
Foto: Jan Skalický

Známe termín voleb 
do krajského zastupitelstva
Volby do zastupitelstev krajů se z  rozhod-
nutí prezidenta republiky Miloše Zemana 
uskuteční v pátek 7. října a sobotu 8. října 
2016. 

(ska)

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem 
(MPDK) se aktivně věnují prevenci kriminality. Cílo-
vou skupinou jsou především děti a mládež.

„Hlavní preventivní aktivitou městské policie je 
hlídková činnost v  katastru obce vykonávaná 
strážníky nebo asistenty prevence kriminality 
či nově operátorem kamerového systému,“ říká 
Jan Štípek, zastupitel pověřený řízením MPDK 
a manažer prevence kriminality na královédvor-
ském městském úřadu, a pokračuje: „Také pořá-
dáme přednášky a  besedy zaměřené na  pre-
venci kriminality, a to v mateřských a základních 
školách, účastníme se akcí jako dopravní sou-
těže, dětské dny. Vše má na  starosti preven-
tivní skupina MPDK složená z  vybraných šesti 
zaměstnanců  MPDK a externích dobrovolníků.“
Na  preventivních akcích se výraznou měrou 
podílí také místní oddíl sebeobrany Self defence 
team DK, kde působí právě preventisté MPDK 
spolu s  manažerem prevence kriminality jako 
dobrovolní instruktoři výcviku a  učí šedesátku 
dětí, jak se bránit, dodržování etických hodnot 
a týmové práci.
Právě děti v  předškolním a  školním věku jsou 
hlavní cílovou skupinou, na  které je prevence 
kriminality zaměřena. „Praxe ukazuje, že děti 
od  člověka v  uniformě berou tyto přednášky 
úplně jinak než od učitelů či přednášejících. Pre-
ventivní skupina se snaží vždy volit adekvátní 
formu přednášky a rovněž do besed děti aktivně 

zapojuje, aby si toho co nejvíce zapamatovaly,“ 
vysvětluje Jan Štípek.
Podle jeho slov je nejlepší odezvou to, že Pre-
ventivní skupina MPDK je opakovaně zvána 
na  stejné akce a  zájem o  besedy stále vzrůstá. 
„Čas od  času přijde i  nějaké písemné poděko-
vání nejen z pedagogického sboru, ale také z řad 
rodičů, že jim děti po příchodu domů vypravují 
o naší návštěvě. Dokonce jsme se setkali s ode-
zvou, kdy dítko donutilo své rodiče koupit osvět-
lení svého kola, jelikož bez světel prostě jezdit 
nebude,“ říká Jan Štípek a  podotýká, že děti 
z mateřských škol nejvíce baví dopravní značky 
i  nácvik přecházení vozovky, starší děti zase 
výstroj a výzbroj MPDK. U všech věkových sku-
pin však jednoznačně vedou ukázky sebeobrany 
a závěr besed, kdy si mohou věci vyzkoušet.
Pokud by měly organizace a  spolky zájem 
o uspořádání semináře zaměřeného na prevenci 
kriminality a  bezpečnost, mohou se s  žádostí 
obrátit přímo na Jana Štípka či na MPDK. „Upo-
zorňuji však, že kapacita těchto akcí je omezena, 
neboť strážníci musejí plnit i  další povinnosti 
vyplývající ze zajišťování pořádku v  našem 
městě,“ dodává. 

Miroslava Kameníková

Městská policie se aktivně věnuje prevenci 
kriminality, oblíbené jsou besedy s ukázkami 

Začne rekonstrukce Benešova nábřeží  
a Štefánikovy ulice, potrvá do konce září 
Dlouho očekávaná rekonstrukce komunikace 
III/30012 v úseku Benešovo nábřeží – Štefánikova 
ulice začne 13. června a  potrvá do  konce září. 
Investorem této významné akce, která na  několik 
měsíců ovlivní život občanů i  návštěvníků Dvora 
Králové nad Labem a  především královédvorské 
zoo, je Královéhradecký kraj, zhotovitelem stavby 
společnost Eurovia CS, a. s. Rekonstrukce je sou-
částí krajského plánu oprav silnice Dvůr Králové 
nad Labem – Bílá Třemešná.

Plán stavebních prací je rozdělen do 3 částí, a to 
kvůli zachování dopravní obslužnosti města. 
Na  řidiče tak budou čekat dopravní omezení 
vždy jen v  některých úsecích. Od  13. června 
musejí počítat s úplnou uzavírkou úseku od zoo 
po křižovatku s ulicí Eduarda Zbroje (487 metrů) 
a  úseku od  křižovatky s  ulicí Pod Slévárnou 
po  křižovatku s  ulicí Milady Horákové (330 
metrů). Od  20. června pak bude pro dopravu 
zcela uzavřeno Benešovo nábřeží v úseku od kři-
žovatky s ulicí Poděbradova po křižovatku s ulicí 
Alešova (430 metrů). Na  ostatních místech 
budou stavební práce probíhat za  částečného 
omezení provozu.
Stavbaři nejprve celou část komunikace v délce 
2  123 metrů, která je určena k  rekonstrukci, 
vyfrézují. Proto bude třeba, aby řidiči dbali 
zvýšené opatrnosti, protože z  vozovky budou 
vyčnívat kanálové poklopy. „Poté vytěží původní 
konstrukční vrstvy a  dojde k  sanaci podloží 
podle jeho stavu. Dále stavbaři vymění silniční 

obruby a  vymění nebo doplní dešťové vpusti. 
Dojde také ke  zvýšení nástupních hran auto-
busových zastávek a  v  místě stávajících zastá-
vek vzniknou čtyři nové autobusové zálivy,“ 
uvedl Jan Sedláček, vedoucí odboru dopravy 
a  silničního hospodářství Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem, a pokračoval: „Silnice 
zůstane po rekonstrukci ve stávajícím šířkovém 
uspořádání, žádné změny přednosti či změny 
tvaru křižovatek se kromě drobných korekcí 
neuskuteční.“
Objízdné trasy pro tranzitní dopravu a zejména 
pro návštěvníky zoo povedou přes Lipnici, Bílou 
Třemešnou a Nové lesy až k ZOO Dvůr Králové. 
Pro místní občany bude příjezd do lokality Strž 
(ulice Elišky Krásnohorské) a do lokality Berlínek 
možný pouze přes most Jana Palacha.
Uzavírka jedné z  páteřních komunikací Dvora 
Králové nad Labem se dotkne i  městské hro-
madné dopravy. „Po  dobu rekonstrukce bude 
zrušena zastávka v  ulici Elišky Krásnohor-
ské a  zastávka ZOO, kterou nahradí dočasná 
zastávka MHD v ulici Pod Slévárnou,“ dodal Jan 
Sedláček. Výlukové jízdní řády najdou občané 
na  webových stránkách města www.mudk.cz  
a  vylepeny budou také v  autobusech městské 
hromadné dopravy.
O  realizaci dalších etap rekonstrukce budeme 
informovat prostřednictvím webových stránek 
www.mudk.cz, facebookového profilu města 
a Novin královédvorské radnice.

Miroslava Kameníková
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V  souvislosti se článkem vaší redakce z  minu-
lého čísla o zahájení výstavby nových laboratoří, 
bych rád upozornil na  poznámku pana ředitele 
Ing.  Vávry o  nutnosti pokračovat v  nástavbě 
objektu o druhé podlaží, kde jsou projekčně při-
praveny dva nové operační sály.
Přestože je ve  dvorské nemocnici ročně hospi-
talizováno 5  000 pacientů a  v  současných ope-
račních sálech se provádí 1  400 operací, tak se 
obecně ví, že byla zařazena do seznamu nemoc-
nic v útlumu. Toto stanovisko se podařilo změnit  
a doufám, že se s naší nemocnicí i nadále počítá 
jako s  perspektivním zdravotnickým zařízením. 
U  stávajících operačních sálů byla provedena  
rekonstrukce v 80. letech a  jejich dispozice byla 
limitována výtahy. 
Protože pokrok nelze zastavit, tak také nutnost 
nových operačních sálů je vyvolána celkovým  
vývojem techniky i operačních postupů.
Jsem si vědom, že vedení města čelí v  různých 
oblastech stále novým a  novým výzvám, ale 
za  jednu z hlavních priorit si musí zvolit dokon-
čení celého objektu, tedy laboratoří včetně ope-
račních sálů. Nelze se vymlouvat na  to, že jde 
o krajské zařízení a že, jako tomu bylo s gymná-
ziem, se ho to netýká. Je opravdu nejvyšší čas hle-
dat podporu ve  vedení krajského úřadu s  cílem 
u  něho dosáhnout objednání zadání na  vypra-
cování projektové dokumentace pro výběrové 
řízení, a to nejlépe okamžitě. Nejde jenom o to, že 
nemocnice patří k základním hodnotám našeho 
města, ale také o to, že bez jejího kvalitního vyba-
vení budeme jen těžko pro ni shánět špičkový 
personál. Půjde o boj, ale vedení města ho musí 
podstoupit a hlavně na nic nečekat. Nevěřím, že 
by byl tento případ nad jeho síly, a tak zůstávám 
optimistou, i když z posledních sil.

Jiří Hlavatý, statutární ředitel JUTA, a. s. 

Nemocnice – jak dál?

Začátkem tohoto roku jsem se zúčastnil aukce 
na dodavatele energií. Tato akce byla zveřejněna 
v  těchto novinách a  přihlásilo se do  ní více jak 
77 000 zájemců. Vítězný dodavatel, shodou okol-
ností ten, od kterého odebíráme plyn i elektřinu už 
nyní, nám nabídl výhodnější ceny u elektřiny o cca 
6 % a u plynu o cca 20 %. Dle mého názoru je ale 
důležité neuzavírat smlouvy na dobu určitou, pro-
tože v  případě výhodnějšího dodavatele musíte 
čekat na  vypršení smlouvy nebo zaplatit penále 
za předčasné ukončení. Naopak u smlouvy s doda-
vatelem na dobu neurčitou můžete odejít k výhod-
nějšímu dodavateli po 3 měsících a jsou podle mě 
i serióznější, protože chtějí, aby od nich zákazníci 
neodcházeli. Nejdůležitější ale je porovnání nabí-
zené konečné ceny za  energie. U  elektřiny je to 
složitější (velikost jističe, vysoký a nízký tarif atd.), 
ale u plynu stačí vydělit zaplacenou částku podle 
faktury množstvím dodaných megawatthodin 
a dostanete konečnou cenu za dodanou 1 MWh. 
U  zmiňované aukce je nabídnutá konečná cena 
např. při odběru 7,5 MWh plynu za  rok 1158 Kč/
MWh. Tyto aukce pomáhají občanům snižovat 
náklady na chod domácností, např. město Jičín je 
pro své občany pořádá cca 1x za dva roky. 
Pevně věřím, že i ve Dvoře se opět brzy uskuteční 
a město vybere a poskytne součinnost firmě, která 
nejenže vybere co nejvýhodnějšího dodavatele 
pro nás, ale pomůže s přihlášením do aukce i obča-
nům, kteří nemají možnost zúčastnit se elektro-
nicky tak, jako např. ve zmiňovaném Jičíně.

Karel Čapek

Levnější energie

Neznám nikoho, kdo by nevěděl z televize nebo  
tisku o megalomanském záměru Královéhradec-
kého kraje přestavět a dostavět Oblastní nemoc-
nici v  Náchodě, kde miliarda korun nebude 
údajně na  takový investiční záměr kraji stačit. 
Na  těchto stránkách ale nechci hodnotit tento 
investiční záměr. Já zůstanu u  investice, kterou 
kraj realizuje v  současné době v  naší městské 
nemocnici. Jako „drobná investice“ se z pohledu 
financí, které kraj hodlá v budoucnosti investovat 
do náchodské nemocnice, jistě jeví záměr vybu-
dovat novou biochemickou laboratoř v hodnotě 
cca 40 mil. Kč. Nová laboratoř vyroste ve  svahu 
v těsném sousedství hlavní budovy nemocnice.
Nemohu se při této příležitosti nezmínit a záro-
veň přitom nepoděkovat našemu senátoru 
Jiřímu Hlavatému za  jeho osobní přístup při 
prosazování této investice. Nebýt jeho zarputi-
losti, s jakou šel za svým cílem jako rodák, občan,  
senátor, ale také i jako mecenáš, asi by se v sou-
časné době žádná investice v  naší nemocnici 
nekonala. Za to můžu jenom hlasitě poděkovat.
O to víc mě mrzí, když vidím, jak krajský zdravot-
nický holding, který celou investici organizuje,  
pozapomněl, možná nedomyslel nebo nevzal 
v  potaz, že laboratoře jsou nedílnou součástí 
jednoho nového pavilonu, ve kterém, dle studie,  
má být v prvním nadzemním podlaží oddělení 
laboratoří a  ve  druhém nadzemním podlaží  
oddělení centrálních operačních sálů včetně 
spojovací chodby, která nad zemí propojí nový 
pavilon s  hlavní budovou nemocnice tak, jak 
to třeba známe z  nemocnice v Trutnově. Dnes 
jsme ale bohužel svědky toho, že nám za nepře-
rušeného provozu v  naší nemocnici vybraná 
stavební firma staví, dle přání investora, jenom 
to zmíněné první nadzemní podlaží!!! Horní 
patro se prý bude dostavovat „někdy jindy“, až 
budou zase nějaké peníze! Osobně bych chtěl 

vidět toho úředníka nebo politika na kraji, který 
tento postup výstavby vymyslel, tzn., že nebude  
nový pavilon nemocnice postaven jako jeden 
stavební celek.
Rozumím tomu, že zrealizovat laboratoře 
a  operační sály není zrovna levná záležitost, 
zejména z  pohledu financí, které určitě stojí 
veškeré  technologické vybavení. Ale z pohledu 
stavební zakázky nevěřím, že se může někomu 
vyplatit stavět dvoupodlažní dům nadvakrát 
nebo možná i  natřikrát, když nějaký „chytrák“ 
na kraji zapomene naplánovat peníze nás všech 
na spojovací chodbu, která propojí oba objekty. 
Jako technik si dokážu představit, jak kompliko-
vaně a draze bude muset stavební firma někdy 
v  budoucnu provádět výstavbu toho druhého, 
chybějícího patra a přitom neohrozit za žádnou 
cenu provozování laboratoří v přízemí, kde labo-
ranti budou pracovat s citlivými přístroji.
Nechci ani domyslet, kdy bude přistoupeno 
v budoucnosti k dostavbě operačních sálů, když 
vidím, na úkor čeho všeho shání kraj tu miliardu 
korun pro náchodskou nemocnici.  
V takovém případě, díky neprofesionalitě úřed-
níků a  nezodpovědnosti krajských politiků, 
může dojít ke  zbytečnému prodražení celé 
investiční akce a  ke  znehodnocení několikami-
lionového daru senátora Hlavatého.

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)

Kraj hazarduje s několikamilionovým darem 

Rekonstrukce Valovy uličky se povedla. V hodno-
cení architektonického řešení je to tak 50 na 50 
u  zastánců a  odpůrců. Všichni mně určitě dáte 
za  pravdu, že je to o  200 % lepší než původně 
ušmudlané a blátivé zákoutí historického jádra 
města. Bohužel se z  důvodu nesouhlasu vlast-
níka pozemku nezrekonstruovala celá. Osobně 
vím, jak problematické bylo projednávání růz-
ných variant spolupráce na rekonstrukci s vlast-
níky pozemků Valové uličky. Některé pozemky 
město odkoupilo, jiné vyměnilo.
A proč o tom vlastně píšu. Na lednovém jednání 
zastupitelstva města při projednávání bodu 
„rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2015, kterým 
se upravuje schválený rozpočet roku 2015“, 
tzn. schválení závěrečného účtu města za  rok 
2015, jsem měl řadu dotazů. Jeden z  nich se 
týkal částky ve výši cca 2 mil. Kč na rekonstrukci 
Valové uličky (to není konečná částka za  cel-
kovou rekonstrukci, město za  ni bude platit 
i v  letošním roce). Po panu starostovi Ing. Jaro-
límovi jsem žádal předložení fakturovaných 
částek za  provedené práce. Pominu rozpor, 
který jsem zjistil mezi výší fakturovaných částek 
s  rozpočtem, který byl předložen ke  schválení 
zastupitelstvu města. Chyba se stát může, člověk 
není neomylný. Do dnešního dne mně však pan 
starosta nepředložil již mnou třikrát urgovaný 

doklad, který by doložil vyúčtování dlažebních 
kostek a  obrubníků použitých na  rekonstrukci 
cesty. Co se za  jeho nečinností skrývá? Cena 
materiálu je dle mého odhadu tak za 500 až 600 
tis. Kč. Dočkám se sice s několikanásobným pře-
kročením zákonné třicetidenní lhůty odpovědi? 
Ale co, hlavně že „ANO maká“.
Další věc, která je na této akci zarážející: město 
„příkladně“ stavělo bez stavebního povolení. 
Že bylo potřebné, je jasné minimálně z  těchto 
faktů: 1. změna povrchu komunikace z  asfalto-
vého na dlažební kostky a částečná změna trasy;
2. vybudování nového veřejného osvětlení 
a pylonů.
Teď se nabízí otázka: k  čemu má zastupi-
telstvo města ze zákona zřízený kontrolní 
výbor? Za chvíli to budou již dva roky od voleb 
a od doby, co byl jeho předsedou jmenován pan 
Kiriakovský. Bohužel i přes moji lednovou výzvu 
aby předseda kontrolní výbor svolal, doposud 
tak neučinil. Jsem přesvědčený, že námětů 
ke  kontrolní činnosti je více než dost. Viz, jak 
ukazuje příběh s rekonstrukcí Valové uličky.
Na samotný závěr rada spoluobčanům: „Neberte 
si špatný příklad z vedení města“. Vy byste buď 
museli „černou“ stavbu odstranit nebo v lepším 
případě uhradit tučnou pokutu.

Jan Bém, zastupitel (ODS)

Město nemusí dodržovat 
zákony? Návod pro občana
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SPORT NA SLOvANECH
TENIS, VOLEJBAL, NOHEJBAL, PING-PONG

Cena: 100 Kč / hodinu
ÚČETNiCTvÍ, DANĚ, MZDy – www. slovany.cz
Objednávky haly, účetnictví – tel. 605 388 122

PRONáJMy PROSTOR
VÝROBNÍCH a SKLADOVÝCH – 350 Kč/m2/rok

KANCELÁŘSKÝCH – 550 Kč/m2/rok
Objednávky pronájmů – tel. 603 703 001

v ÝKUP KOvŮ – ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR
EKOLOGiCKá LiKviDACE AUTOvRAKŮ

LIKVIDACE PLASTŮ, SKLA
ODVOZ ZAHRADNÍHO ODPADU

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ 
PROvOZOvNA: SLOVANY 3051

PO–PÁ: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00

TEL.: 777 086 085, 777 082 083
SOS střechy – provedeme prohlídku a  opravu 
zatékání na Vaší garáži, přístřešku, domu. Výměnu 
vikýřů, střešních oken. Opravu žlabů, svodů. 
Plechování komínů. Montáž střešní krytiny. 
Opravy rozpadlých komínů. Tel.: 603 217 922.

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

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

inzerce:

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

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

•	OPERÁTOR CNC FRÉZOVACÍHO CENTRA
 Požadavky: vyučen v oboru strojírenství, praxe vítána 

•	OBSLUHA OHRAňOVACÍHO LISU
 Požadavky: vyučen v oboru strojírenství, praxe vítána

•	ZÁMEČNÍK
 Požadavky: vyučen v oboru, platné oprávnění na VZV

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

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

... užitek a tradice

Antik – Starožitnosti Tylova 511
naproti městské knihovně

Prodej a výkup starožitnosti, předmětů sběratelského charakteru

Vykupujeme:
Hračky ( do roku 1975 ), vojenské věci, šperky, lampy, pohlednice, betlémy, 

ozdoby, obrazy, hudební nástroje, staré motorky, auta a součásti apod.
Také celé pozůstalosti.

Než necháte vyklidit půdu, zdarma Vám oceníme možné nálezy.
   tel.: 603 418 690     E-mail: panacekR@seznam.cz

Po  mém posledním článku mi maminka řekla: 
„Musíš někdy taky pochválit!“. Tak já to zkusím.
Chtěla bych pochválit to vedení města, které 
založilo sběrný dvůr Tsm. Jestli si vzpomenete, 
tak se nám moc nelíbilo, když se nám přestě-
hoval z areálu pivovaru v centru města do pod-
nádraží. Ale teď je to skvěle fungující zařízení, 
kam občané svážejí obrovská množství materi-
álů, ať už biologických – trávu, větve atd., nebo 
starého elektra, nábytku, koberců. Prostě vše, co 
bychom bez této instituce jen těžko likvidovali. 
Děkuji všem občanům, kteří zodpovědně třídí 
odpad a šetří naši přírodu. Najdou se i tací, kte-
rým to ještě nedošlo a ihned po svozu popelnic 
naplní tu svoji až po okraj a obloží ji hračkami, 

Pochvala sušáky na prádlo, taškami s plasty atd. Proč jim 
to Tsm odvezou? Jak k tomu přijdeme my, co tří-
díme? Možná by mohli preventisté nebo stráž-
níci ve svých rajonech tento nešvar monitorovat 
a tyto občany upozornit, případně by se jim svoz 
prodražil. Vždyť to jsou stále ti stejní.
Pak bych chtěla pochválit to vedení města, které 
se zasloužilo o kruhové objezdy s motivy zvířat 
z našeho safari. Vzpomínáte na ucpané nábřeží 
od  jednoho mostu k  druhému, nebo kolony 
od  mlíkárny a  náměstí? A  to byla aut polovina 
než nyní. Chválím i  za  rekonstrukci náměstí, je 
krásné. Viz reklama v televizi na vodu. Až tehdy 
jsem si to uvědomila. Ne všechno je ideální. Ale 
když budeme všichni používat parkovací místa 
po  nezbytnou dobu k  nákupu nebo občerst-
vení nebo se projdeme do centra pěšky? A když 
zlevní pronájmy pro zahrádky s  občerstvením, 

věřím, že i ty přibydou. 
Ráda bych pochválila i současné vedení města, 
až se jim podaří dostat návštěvníky zoo do cen-
tra, jak slibovali. Třeba umístěním šipek na infor-
mačních tabulích směr centrum, třeba zřízením 
kyvadlové dopravy od  safari do  centra a  ne 
komplikovat dopravu jednosměrkami a  v  nich 
sebevražednými cyklisty. My místní musíme 
cestu městem plánovat, cizí raději po návštěvě 
zoo prchají pryč. 
Od podzimu čekám na změnu dopravní značky 
před bývalou autobusovou zastávkou U  smrku 
ze Zákazu vjezdu, na  Přikázaný směr jízdy pro 
odbočení vpravo na  most. Pan starosta tehdy 
avizoval, že k tomu dojde.  Bude to rok.
Tak maminko, snad jsem byla pozitivní a chválila 
jsem.

Libuše Vonková

Nakladatelství Volvox Globator vydalo knihu 
podkrkonošských legend a  pověstí „Kdo Chodí 
Úvozem Mrtvých?“ ve  vlastní redakční úpravě 
a  v  pevné vazbě. Vyšla také elektronická verze. 
Sbírka legend se orientuje na  tři hlavní oblasti 
Podkrkonoší: Podchlumí, Královédvorskou kot-
linu a Jestřebí hory. Příběhy se týkají i hraničních 
oblastí (Novopacko, Krkonoše, Hradec Králové) 
a  představují tak kraj v  celé jeho šíři. „Původně 
jsem sbíral dialekt, proto mám vymezenou tak 
širokou oblast. Příběhy jsem se snažil brát takové, 
které nejlépe ilustrují místní tradice, kolorit, 
významné památky nebo historické události,“ 

říká autor Adam Kadmon. Hned ústřední a  nej-
delší povídka, podle níž se jmenuje i celá kniha, se 
týká takové události. „Bitva u Sadové, či chcete-li, 
u Hradce Králové v roce 1866, byla pro mě tako-
vým lákadlem, že jsem vynechal ostatní srážky 
pruské a rakouské armády na tomto území a že 
jich přímo v Podkrkonoší  bylo také požehnaně.“ 
Původní vizí sborníku povídek bylo představit 
Podkrkonoší, nakonec si autor z  příběhů vybral 
ty temnější, děsivější. Nejedná se ale o  sbírku 
hororů. Snad legend s  prvky hororu a  thrilleru. 
Autor se příliš neváže na  historická fakta, což se 
za každou povídkou snaží napravit faktografickou 

Podkrkonoší – krása kamene a literatury poznámkou, která uvádí nejhrubší omyly na  pra-
vou míru. Kniha se také snaží nenásilnou formou 
vzdělávat v  historických disciplínách a  myslím, 
že pro každého se zdravým zájmem o  minulost 
budou některé autorovy postřehy mile objevné. 
Někomu se naopak může zdát kniha v  tomto 
směru kontroverzní. Autor sám se věnuje arche-
ologii a  historii na  odborné úrovni. Jeho přístup 
k historickým faktům se zakládá na zpochybňování 
zobecňujících pravd a zjednodušujících přístupů. 
Kniha je příjemným odpočinkovým čtením s leh-
kým literárním přesahem. Její četba vede k poba-
vení i k zamyšlení, občas k napětí. Ani její cena 
nikoho neurazí. Radím, nenechte si ujít její audio- 
verzi namluvenou Janem Karkoszkou.

Jorgen Christensson (autor je kritik)
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RENOvACE DvEŘÍ A ZáRUBNÍ
 

  - Vestavěné skříně na míru
  - Žaluzie, venkovní rolety
  - Zatahovací dveře 
 

  Kamil Hroch
  tel.: 777 936 560  e-mail: baronh@seznam.cz
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Noví občánci města
V  dubnu 2016 se narodilo v  našem městě 17 občánků – 7 chlapců 
 a 10 děvčat.

Dorota Hulíková se narodila 16. dubna 2016 ve Dvoře Králové nad Labem. 
(Zveřejněno na základě písemného souhlasů rodičů.)

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

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

Simona Vykouřilová, matrika

Poděkování
Děkujeme za  krásný průběh obřadu naší zlaté svatby, která se konala  
23. dubna 2016 v obřadní síni na Staré radnici. Děkujeme panu oddávají-
címu za příjemný projev a za věcné dary od městského úřadu.

Květoslava a Karel Klouzovi

Společenská rubrika

vítání občánků
Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 7 novorozených občánků našeho 
města.

Sňatky
Ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeli manželství tito snoubenci:
Jakub Nechanický a Simona Lehrausová  – 22. 4.2016
Petr Bocek a Jana Vránová  – 23. 4.2016

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:
Vojtěch Keil a Denisa Vaníčková  – 1. 4.2016
Pavel Štich a Anastázie Kubizniaková  – 16. 4.2016
Martin Kopeček a Simona Černá  – 30. 4.2016
Alexandr Limberský a Veronika Šulcová  – 30. 4.2016

V obci vlčkovice v Podkrkonoší uzavřeli manželství tito snoubenci:
Jiří Volf a Jana Vaňková  –  2. 4.2016
Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubi- 
leích v  dubnu 33 občanů s  gratulací a  kytičkou. V  tomto období oslavilo 
6 manželských párů stříbrnou svatbu, 6 manželských párů zlatou svatbu  
a 1 pár svatbu diamantovou. 

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Zleva: Nikola Háková, Ondřej Ševců, Amálie Zaoralová.Zleva: Michal Daněk, Tereza Jiroušová, Antonie Marková, Tomáš Mercl.

Také znáte ve  svém okolí někoho, kdo se stará 
v rodině o svého blízkého z důvodu nemoci nazý-
vané demence nebo Alzheimerova choroba? 
Nejčastějším příznakem onemocnění jsou pro-
blémy s pamětí, ale zpravidla se přidávají i další 
zdravotní obtíže obvyklé ve  vyšším věku. Péče 
o takového člověka zabere mnoho hodin denně. 
Pro pečující osoby to často znamená velký nápor 
a zátěž, kterou by potřebovaly zvládnout.
Jednou z  možností, jak pomoci dlouhodobě 
pečujícím osobám, je svépomocná skupina. Jde 
o setkání lidí v podobné situaci. Dochází při něm 
v  rámci rozhovoru ke  sdílení těžkostí a  zkuše-
ností, které s sebou péče o takového člověka při-
náší. Dále je možné získat praktické informace 
o  možnostech pomoci. Setkání vedou pracov-
nice s dlouhodobými zkušenostmi v péči o  lidi 
s demencí.
Taková setkání probíhají také v  Diakonii 
ve Dvoře Králové nad Labem, na Benešově ná-
břeží čp. 1067. V letošním roce proběhnou další 
setkání ve  dnech 14. června, 13. září a  8. lis-
topadu, vždy v  úterý od  17:00 hod. Setkání 
jsou otevřená všem zájemcům. Více informací 
je možné získat osobně v  Diakonii, telefonicky 
na  čísle: 499  621  094 nebo prostřednictvím  
e-mailu: dvur.kralove@diakonie.cz. 
Hledáte-li porozumění, přijďte! Víte-li o někom, 
kdo hledá pomoc, upozorněte ho na  možnost 
zúčastnit se setkání pečujících!

Přispějte na dobrou věc
Diakonie ČCE ve  Dvoře Králové nad Labem je 
jedním z finalistů programu „Plníme přání seni-
orům“. Naši klienti „bojují“ o přízeň široké veřej-
nosti, aby si splnili své přání a mohli jsme na naší 
zahradě postavit „tělocvičnu pod širým nebem“ 
s  několika cvičícími stroji, venkovním šlapa-
dlem a  ruskými kuželkami. Hřiště je navrženo 
jako veřejný prostor a  může tak sloužit všem 
generacím nejen ke sportu, ale i ke společnému 
setkávání. Z denní praxe s našimi klienty vím, jak 
potřebná a žádoucí je pro ně jakákoliv změna či 
impuls, který přijde zvenčí. 
Ještě do  konce června probíhá veřejná sbírka, 
jejímž prostřednictvím mohou občané města 
přispět na  prospěšnou věc. Navíc společnost 
Sodexo zdvojnásobí každou darovanou korunu. 
V současné chvíli je na přání s názvem „Ve zdra-
vém těle mladý duch“ vybráno pouze 12 % 
finančních prostředků z celkem 75.000 Kč, které 
jsou na  jeho realizaci potřeba. Na  přání našich 
klientů můžete přispět na  stránkách: www.
plnime-prani-seniorum.cz/cs/detail-prani/121-
ve-zdravem-tele-mlady-duch. Za  vaše příspěvky 
děkujeme.

Mgr. Zdeněk Hojný, ředitel střediska

Setkání pečujících o člověka s demencí  
v Diakonii ve Dvoře Králové nad Labem 

Euroklíče dostanete zdarma 
na regionálním pracovišti CiOZP
Centrum pro integraci osob se zdravot-
ním postižením Královéhradeckého kraje,  
o. p.  s., regionální pracoviště v  Trutnově 
(CIOZP), poskytuje služby v  oblasti soci-
álně-právního poradenství. Zabezpečuje 
půjčování rehabilitačních a  kompenzač-
ních pomůcek, např. mechanický a toaletní 
vozík, sedačku do vany a další. 
Také vydává v  úředních hodinách držite-
lům průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům, sto-
mikům a onkologickým pacientům zdarma 
Euroklíč. Ten zajišťuje rychlou a  důstojnou 
dostupnost veřejných sociálních a technic-
kých kompenzačních zařízení (např. výtahů, 
svislých a schodišťových plošin apod.) osa-
zených jednotným Eurozámkem. Zámek 
lze použít v řadě míst nejen v České repub-
lice, ale i  v  zemích Evropské unie (např. 
na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, 
v obchodních centrech apod.). 
Regionální pracoviště CIOZP najdete 
na  adrese: Horská 5/1 (budova bývalého 
OÚ – naproti autobusovému nádraží), Trut-
nov, 3. patro, č. dveří 402, tel: 499 813 032, 
e-mail: trutnov@czphk.cz. Úřední hodiny: 
pondělí–středa 8:00–12:00 hod. a  13:00–
17:00 hod., úterý–čtvrtek: 8:00–12:00 hod. 
a 13:00–16:00 hod., pátek: 8:00–12:00 hod. 
a 13:00–14:00 hod.

Věra Stasiňková
vedoucí CIOZP Trutnov
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Extra třída kontra Dvůr Králové nad Labem
Extra třída, podpořená nadačním 
fondem Tesco, je projekt velkého 
potenciálu.
O  tom, jak může být užitečný 
a  efektivní, všechny přesvěd-
čila 2. C Gymnázia Dvůr Krá-
lové nad Labem. V  neděli  
15. května při slavnosti odhalila 
informační tabuli na starém židov-
ském hřbitově.
Studenti měli možnost 
(a  ve  složité zkoušce ji využili), 
aby pomohli městu, ve kterém žijí. 
Někteří připravili rozpočet, jiní se 
nebáli oslovit sponzory, další zor-
ganizovali se svými rodiči pomoc při přípravě 
tabule, která byla umístěna na  židovském hřbi-
tově, hodně studentů pomohlo při přípravách 
na slavnost a mnoho jich přiložilo ruku k dílu při 
jejím průběhu. 
Poznali nejen, že svět správného investování času 
a úsilí přináší ovoce, ale taky to, že v jejich okolí je 
mnoho lidí, na které se mohou obrátit s prosbou 
o pomoc. Mezi ty patří pan doktor Hojný, který 

vůbec upozornil na  problematiku zapomenu-
tého střípku historie Dvora Králové nad Labem – 
židovského obyvatelstva – a později pomáhal při 
kontaktování židovské obce. Také pan architekt 
Černý ukázal na významné obyvatele židovského 
původu a dodal tak další inspiraci pro studenty. 
V  neposlední řadě pan profesor Rejchrt, který 
se projevil jako poradce při plánování projektu, 
ale i  jako člověk, který studenty občas umírnil 

a  dodával tak spolu-
pracující třídě řád. Také 
administrativní síla 
v  podobě pana ředi-
tele Mináře nezůstala 
pozadu a  nesmí se zapomenout na  paní profe-
sorku Syrovátkovou, jež v rámci hodin mediální 
výchovy jako první obeznámila třídu s židovskou 
obcí, která ve městě kdysi byla. Rozhodující roli 
sehráli trpěliví a obětaví rodiče žáků 2. C, zvláště 
pan magistr Holan a pan Veselý.
Ale úspěch celé třídy nezáležel jen na schopnos-
tech něco sepsat nebo se něco naučit, ale taky 
na  skvělé umělecké části, kterou při odhalení 
zajistila místní základní umělecká škola. 
Tyto aspekty se v úsilí všech zúčastněných sečetly 
a  nyní se každý může snadno dozvědět něco 
nového, třeba jen tím, že si při procházce nasmě-
ruje kroky ke starému židovskému hřbitovu.
Doufejme, že tabule nám vydrží dlouho a že se 
křivda podobná té, kterou připomíná, už nikdy 
nezopakuje.

Ondřej Vaněk, 2. C

Jarní počasí nám 
přálo letos posní-
dat venku. Kolem 
dvaceti účastníků 
si doneslo mléko 
a tvaroh od farmářů z Litíče, domácí marmelády, 
pečivo z domácích surovin, uvařili jsme fair trade 
čaj a kávu. Dokonce jsme si mohli zakoupit fair 
trade produkty, z  nichž některé ihned oboha-
tily naši snídani – čokoláda, čaj. Ochutnali jsme 
si vzájemně výrobky a s šálkem teplého nápoje 
jsme strávili v  přátelské atmosféře dopoledne 
druhé květnové soboty. Tak zase za rok a neza-
pomeňte přijít i vy!

Mgr. Blanka Hofmanová

Férově se snídalo 
i v našem městě

Tak jsme to zvládli! Na  začátku byla trocha 
pochybností, jestli opravdu uběhneme pověst-
nou maratonskou trať. I  když se jedná o  štafe-
tový způsob závodu pro 10 běžců, kdy každý 
běžec má před sebou  4,2 km, zdála se nám trasa 
nepřekonatelná a  vzbuzovala respekt. Junior-
ský maraton v Hradci Králové nám v letním dnu 
a na městské dlažbě dal pěkně zabrat. 
Jak se po  závodu shodli studenti N. a  T. Bau-
movy, B. Janáková a V. Hojný: „Atmosféra velké 
akce, umocněná příchodem každého dalšího 
týmu, byla jedinečná a napětí krátce před star-
tem by se dalo krájet. Bylo vidět, že každý ze 
závodníků i  přítomných učitelů se alespoň tro-
chu nechal vtáhnout do víru sportovního zápo-
lení a podpora fanoušků neznala konce. To, že se 
maraton běžel kolektivně, pro nás bylo mnohem 
lepší než běžet individuálně každý sám za sebe. 

O  závodní stres jsme se mohli podělit. Běželi 
jsme, co nám síly stačily, a předávali štafetu dal-
ším. Po  doběhu se dostavil super pocit. I  když 

Královédvorský gympl na maratonu

máme jen ,bramborovou‘ medaili,  můžeme být 
s  výsledkem spokojeni a  všichni do  toho dali 
snad i víc jak 100 %. Ale příště to vyhrajeme!“
Byl to skutečně zážitek, do kterého jsme nasadili 
všechny síly. Na  konci únava, vyčerpání, žízeň 
a bolavá místa, která byla u každého jiná – kot-
níky, kyčle, hlava...
Gymnázium postavilo do  závodu dvě štafety. 
Dvacet žáků tedy reprezentovalo naše město. 
A  výborně! V  nových vzdušných dresech, které 
se velmi osvědčily, jsme byli opravdu vidět 
a doběhli jsme na 4. a na 8. místě.  A co nám to 
přineslo? Nečekaný úspěch, zkušenosti a radost 
ze zvládnuté trati a skvělou partu napříč ročníky.

Mgr. Blanka Hofmanová

Tým FC Balon v Labi, složený převážně z býva-
lých studentů Gymnázia Dvůr Králové nad 
Labem (a jednoho současného), vyrazil za obha-
jobou svého loňského titulu v  Královédvorské 
lize malého fotbalu, jež se už desátou sezonu 
svými mnoha desítkami zápasů od  května 
do  září řadí mezi nejvýznamnější dlouhodobé 

události místního amatérského sportu. Snad se 
jim podaří podobně úspěšně propojit své stu-
dium (od oborů technických přes přírodovědné 
a pedagogické až po práva) se sportem i  letos. 
(Fotografie s pohárem je z vítězného finálového 
dne 13. září 2015.)

PhDr. Ivo Rejchrt 

FC Balon v Labi na cestě za obhajobou titulu



12

NOviNy KráLoVéDVorsKé raDnice 5/2016

www.mudk.cz

Akce na ZŠ 5. května

Události na ZŠ Schulzovy sady

Úspěšné žákyně ZŠ 5. května

vítězka Zlaté tužky 2016
V  polovině února letošního roku se konal již  
21. ročník celostátní literární soutěže Zlatá 
tužka, konaný pod záštitou Domu dětí a  mlá-
deže Jednička. 
V kategorii B/autoři ve věku 13–15 let se účast-
nila naše žákyně Tereza Janská ze 7. třídy, která 
vybojovala 1. místo se svojí povídkou Karel 700+ 
na téma – Příběh z doby Karlovy. Terka zasadila 
příběh do  dnešní doby. Významný panovník 
naší historie tak prožil v  její fantazii část svého 
života právě v  současnosti. Velmi zdařile doká-
zala sladit vědomosti a poznatky z dějepisu s vti-
pem a osobitou výřečností ve vypravování. 
Gratulujeme a  děkujeme za  reprezentaci naší 
školy, zároveň přejeme mnoho úspěchů nejen 
Tereze při zdolávání dalších výzev. Jedničce 
velké díky za velmi pestré, nápadité a přínosné 

soutěže, které se letos velmi významně podílejí 
na připomenutí 700. výročí narození Karla IV.

Panovnická stezka
Přestože nám ve středu 27. dubna počasí příliš 
nepřálo, sluníčko se neukázalo ani na  chvilku 
a  vypadalo to, jako by se vrátila zima, dvo-
jice Tereza Janská a  Eliška Hrubá ze 7. třídy se 
nenechala odradit od účasti na vědomostní sou-
těži Panovnická stezka, kterou uspořádal Dům 
dětí a mládeže Jednička, a obě dívky společnými 
silami vybojovaly krásné 1. místo. 
Otázky a  úkoly se v  letošním roce vztahovaly 
k  700. výročí narození Karla IV., významného 
panovníka našich dějin. Konkurence byla 
opravdu veliká, soutěže se zúčastnilo dalších 
jedenadvacet družstev z  místních základních 
škol. 
Blahopřejeme oběma dívkám k vítězství a obhá-
jení titulu z  loňského roku. Kristýně Jahnát-
kové, Natálii Šebové, Denise Dufkové a Kristýně 
Balážové děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Markéta Haasová, vyučující ZŠ 5. května

Házenkářský úspěch

Po  8 turnajích během celého školního roku 
zopakovali naši žáci v  kategorii 4. tříd školní 
házenkářské ligy úspěch z loňska a opět obsadili 
1. místo. Družstvo hrálo ve  složení: bratři For-
mánkovi, J. Vágner, J. Bujárek, D. Krejzl, T. Jahná-
tek, J. Tydrych a J. Kubíček. Nejlepším střelcem 
byl vyhlášen Lukáš Formánek se 121 brankami.
V  kategorii 5. tříd obsadili naši reprezentanti  
2. místo, o které se zasloužili Jakub Antoš, Jan Vše-
tečka, Tomáš Malý a brankář Dominik Krejzl.
Žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Danuše Pichová, trenérka ZŠ 5. května

Na návštěvě v Krkonošském muzeu
V  posledním dubnovém týdnu jsme objedna-
ným autobusem vyjeli do Vrchlabí, do Krkonoš-
ského muzea, kde jsme se zúčastnili výstavy 
Kámen a  život. Při příjezdu nás přivítala chu-
melenice. Krkonošské muzeum je v  opravené 
budově bývalého kláštera. Byli jsme v podzemí 
muzea, kde jsme poznali krásu krkonošské pří-
rody. Seznámili jsme se s  tím, proč se říká něk-
terým oblastem Krakonošova zahrádka a  které 
rostliny tam rostou. Dozvěděli jsme se napří-
klad, co je to endemit a  kolik druhů netopýrů 
žije v Krkonoších. Nejvíce se nám líbila živá zví-
řata, např. zmije, mloci a  žáby. Prohlídka trvala 
asi jednu hodinu. V  prostorách muzea byla 
další výstava, která se týkala historie života lidí 
na horách. Po prohlídce jsme se vydali do krásné 
klášterní zahrady, kde byly záhony s  bylinami 
a  ovocný sad. V  závěru jsme v  přilehlém parku 
měli krátký rozchod. Byly tam různé zajímavosti 
– klec s kánětem, přírodní posezení a dům zvaný 
Krtek. Exkurze se nám moc líbila.

Žáci 6. C

Den lesů na Hájemství

Téměř tisíc dětí se sjelo 5. května 2016 v osadě 
Hájemství oslavit Den lesů. Tuto tradiční akci pro 
všechny připravily Lesy České republiky, s. p., 
a  ZŠ Schulzovy sady. Sv. Hubert (patron mysli-
vosti) na tento den seslal krásné počasí. Chlad-
nější zatažené ráno bylo brzy prosvětleno slu-
nečními paprsky. Hned při příjezdu byla každá 
skupina uvítána tóny lesních rohů. Dále již mohl 
každý vstoupit bez klepání do areálu Hájemství 
a prožít den plný zážitků.
Ti starší vyrazili za  sovičkami na  lesní stezku 

poznávat dřeviny, lesní patra, zvířata dle srsti, 
paroží či lebky. Někteří zavítali do světa rybářů 
a pokusili se nějakou tu rybku ulovit. Nechyběl 
ani lov medvěda. V areálu Hájemství se všichni 
setkali s  dravci, dozvěděli se něco nového ze 
života včel či zvířat Afriky v naší královédvorské 
zoo, zastříleli si z  luku či vzduchovky, ochutnali 
čaj z bylinek, vyrobili si medaili z dřevěné placky, 
vyzkoušeli si pletení košíků z  vrbového proutí, 
poznávali minerály. Mnozí vyzkoušeli správné 
třídění odpadů nebo se podívali do  Krkonoš 
a  prošli se po  zdejším přírodním modelu. Se 
zájmem návštěvníci sledovali práci lesní tech-
niky. Děti vyzkoušely i  svoji sílu, kterou porov-
návaly se silou tažného koně a jeho schopností 
utáhnout sám těžkou kládu. Děti s ní ani společ-
nými silami nehnuly, koník však ano. 
Menší účastníky zaujaly mnohé hry – lezení 
tunelem, sbírání houbiček, přetahování, zve-
dání na  kladce, skok v  pytli či skládání puzzle. 
Nechyběla jízda na  ponících a  pro malé hla-
dovce i možnost opékání buřtů na připraveném 
ohništi. Celý areál i  lesní stezku bedlivě sledo-
valy sovičky, které se staly symbolem letošního 
Dne lesů. Účastníci si mohli prohlédnout i malou 
výstavku obrázků sov.
Organizátorům, kteří akci týdny připravovali, 
patří velký dík. Úsměv dětí byl jim všem tou nej-
větší odměnou.

Bc. Jana Paulusová Fišerová

Putování za Karlem iv.

V posledních dnech se stále mluví o významném 
výročí – 700 let od narození našeho českého krále 
a římského císaře Karla IV. I my, žáci ZŠ Schulzovy 
sady, se zajímáme o  dobu, kdy Karel IV. žil a  co 
pro naši zemi udělal. V  rámci získávání nových 
informací jsme se vydali v  pondělí 9. května 

do našeho hlavního města a putovali místy, kde 
Karel IV. působil. Průvodcem nám byl Vladimír 
Jiřička z DDM Jednička, a proto jsme se nemuseli 
obávat, že zabloudíme. Navštívili jsme Pražský 
hrad, katedrálu sv. Víta, baziliku sv. Jiří, Zlatou 
uličku. Prošli jsme Svatováclavskou vinicí, žasli při 
výhledech na Prahu a došli jsme na Karlův most. 
Poslechli jsme si o historii mostu a dozvěděli se 
mnoho dalších zajímavých informací. 
Velmi nás zaujal kostel P.  Marie Sněžné, který 
nechal také postavit Karel IV. V  sousední Fran-
tiškánské zahradě na nás čekal příjemný odpo-
činek. Zchladili jsme se výbornou ledovou tříští 
nebo zmrzlinou. Možná by se Karel IV. divil, 
jak jeho město dnes vypadá, ale určitě by měl 
radost, že je stále krásné a plné turistů. 

Žáci a učitelky 3. B, 4. A, 5. A a 5. B

Recitátoři hvězdami krajského kola 
soutěže Dětská scéna

Také letos měli naši žáci tu čest zasoutěžit si spo-
lečně s ostatními nejlepšími recitátory z celého 
Královéhradeckého kraje. Postup do  krajského 
kola byl úspěchem, který naše žákyně zúro-
čily, jak nejvíce mohly. Krajské kolo se konalo 
v Hradci Králové ve dnech 25.–28. dubna. Školu 
reprezentovala Adélka Hoňková (2. A), Natálie 
Paříková (4. A) a  Anna Tauchmannová (8. B). 
Přednes všech dívek byl vynikající. Adéla Hoň-
ková a  Anna Tauchmanová obdržely čestná 
uznání, která patří vždy jen několika vybraným 
nejlepším recitátorům. Natálie Paříková obhájila 
své vítězství z  loňského roku a  ve  své katego-
rii nás bude reprezentovat v  celostátním kole 
přehlídky konané ve  Svitavách 10.–12. června 
2016. Všem třem žákyním za skvělou reprezen-
taci školy blahopřejeme a doufáme, že se budou 
v této umělecké činnosti nadále rozvíjet a přiná-
šet radost sobě i posluchačům.

Mgr. Iva Pelíšková
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Zprávy ze ZŠ Podharť

Ročníkové práce na Základní škole Strž
Již několik let u nás ve škole probíhají ročníkové 
práce ve  3., 5. a  9. třídě. Tyto třídy odpovídají 
v současné době třem základním etapám vzdě-
lávání. Každá etapa je během povinného vzdělá-
vání charakterizovaná danými výstupy. Žáci tak 
mají možnost zvolit si téma jim blízké a  podle 
svých znalostí ho zpracovat a následně předvést 
před svými vrstevníky, rodiči, prarodiči a  učiteli. 
Úroveň prací odpovídá zájmu o  téma, které si 
žáci volí. Samotná prezentace vede k všestranné 
komunikaci a nejednou se stalo, že žáci zjišťují, že 
jejich první veřejné vystoupení není jednoduché. 
Při práci mohou rozvíjet své vlastní schopnosti 
v  souladu se svými reálnými možnostmi, uplat-
ňují je spolu s osvojenými vědomostmi a doved-
nostmi. U žáků v 9. třídách jim pomáhá zvolené 
téma najít i  novou profesní orientaci. Nemalý 
význam této práce je ve spolupráci žáka s rodiči, 
pokud si zvolí téma blízké jejich rodině a zájmu. 

Ročníkové práce ve 3. A 
I  malé děti mohou napsat velkou práci. O  tom 
jsme se přesvědčili v  úterý 17. května. V  tento 
den totiž proběhla první část prezentace roční-
kových prací ve třetí třídě. Ročníkové práce jsou 
vlastně slohové útvary, ve kterých děti zpracová-
vají dané téma prolínáním popisu, vypravování 
i úvahy. Témata vyhlášená pro nejmladší spisova-
tele musela být samozřejmě blízká jejich osobě 
i věku. Nejvíce dětí psalo o domácím mazlíčkovi 
nebo o svých zálibách. Někteří žáci si vybrali cha-
rakteristiku rodiny a jen dva se rozhodli seznámit 
nás s městem či obcí, kde žijí. Na jejich (mnohdy) 
první veřejné ústní vystoupení se přišli podívat 
rodiče, sourozenci i další příbuzní.
A  jak probíhalo? Nervozita zpočátku byla, ale 
postupně opadla. Hovořilo a  četlo se vážně, 

humorně i  poučně. Děti nás, posluchače, 
nechaly nahlédnout do svých rodin. Zde jsme se 
seznámili s  rodinnými příslušníky a  důležitými 
tradicemi rodiny. Dozvěděli jsme se, kvůli 
čemu se sourozenci doma hádají, ale také, kdy 
si pomohou. Zjistili jsme, že víkendové večery 
vypadají ve  všech rodinách podobně, tedy –
tatínek usne dříve než děti. Početná skupinka 
žáků nám představila zvířátko, které chovají. 
Mluvilo se o pejskovi, kočičce, morčátku a rybič-
kách. A  i  tady padlo pár užitečných informací. 
Překvapil nás pejsek reagující na  povel ,,Hop 
na gauč!“ Poznali jsme kočku, která nemá ráda 
zimu. Víme, jak správně vyčistit pelíšek morčeti 
a  kontrolovat teplotu vody v  akváriu. Pobavilo 
nás, že si občas zvířátka sama vyberou svého 
pána, jako štěňátko jedné žákyně. V  tématu 
o zálibách se děti zamyslely nad koníčky, které je 
baví a věnují se jim s chutí. Nabídka byla pestrá. 
Ve třídě proběhla ,,osvětová přednáška“ o ryba-
ření i s opravdovou udicí. Mimochodem, věděli 
jste, že nejdůležitější výbavou rybáře není ani 
tak prut jako trpělivost? (Tady mě napadá, že 
rybář má konečně něco společného s učitelem.) 
Potom jsme se přenesli do světa hudby a jedna 
z dívek nám zahrála na kytaru. Poslední předná-
šející uzavřel prezentaci vypravováním, při němž 
byl znát jeho pěkný vztah k přírodě a objevování 
jejích krás. Popis nocování pod širákem neměl 
chybu. Zvlášť nás rozesmála chybička, která se 
vloudila, a to žíněnka pod zády místo karimatky. 
Odpoledne rychle uteklo a  nikdo neměl pocit, 
že čas strávený se svými dětmi a jejich spolužáky 
byl zbytečný. Věřím, že stejně dobře se bude 
dařit i druhé skupince, která má prezentaci prací 
teprve před sebou.

Mgr. Jana Hronešová, třídní učitelka 3. A

Dne 22. dubna slavila již tradičně naše Země 
svůj svátek. V moderním pojetí se jedná o eko-
logicky motivovaný svátek, který upozorňuje 
na dopady ničení životního prostředí a hledání 
možných cest řešení, jak tomuto ničení předchá-
zet. Den Země v MŠ Slunečné 2 probíhal právě 
v  tomto duchu, kdy cílem bylo u  dětí vytvořit 
vztah k  okolnímu životnímu prostředí, chránit 
přírodu, dbát o čistotu a pořádek, vhodným způ-
sobem nakládat s odpadky.
V  průběhu dne si děti mohly prohlížet knihy, 
časopisy či encyklopedie, kde vyhledávaly 
obrázky Země a přírody. Svými zvídavými otáz-
kami se dozvídaly např. co je na planetě modré, 
co na planetu patří, kdo všechno na ní žije, co jí 
pomáhá a naopak ubližuje. 
Na školní zahradě děti třídily odpad do přísluš-
ných barevných kontejnerů. Z  barevných PET 
víček zhotovily obraz planety Země, který se jim 
opravdu zdařil (na snímku). 

Mgr. Denisa Chrpová, učitelka

Den Země 
v MŠ Slunečná 2

Anglická knihovna
Opět jsme rozšířili naši anglickou knihovnu, 
kde se v  současné době vyskytuje více než  
100 knih. Dětem byla poskytnuta větší možnost 
výběru jak témat, která je zajímají, tak stupňů 
obtížnosti, kterých dosahují. V  hodinách ang-
lického jazyka děti jednotlivé knížky prezentují, 
a tím propojují své nabyté znalosti se skutečnou 
angličtinou zábavnou formou. Tato metoda 
se nám velice osvědčila a  s  kolegy se těšíme 
z dosažených výsledků našich studentů. Velkou 
zásluhu na  této věci mají naši úžasní sponzoři, 
kteří nám díky svým finančním darům dali pří-
ležitost tento projekt dále rozvíjet. Tímto by-
chom chtěli velice poděkovat rodině Teichma-
nových za částku 5.000 Kč, rodině Svobodových 
za částku 1.000 Kč a rodině Žižkových za vložené 
knížky. Velice si toho vážíme a děkujeme!

Mgr. Lenka Paťavová,  
Mgr. Ida Šturmová, Mgr. Vojtěch Hulík

Den lesů
Ve čtvrtek 5. května se pět tříd naší školy zúčast-
nilo již tradiční akce Den lesů, kterou pořá-
dají Lesy České republiky a  ZŠ Schulzovy sady 
v osadě Hájemství. Po 9. hodině nás, tj. 3. A a 3. B, 
4. třídu, 5. A a 5. B, postupně odvezly tři zajištěné 
autobusy. Přivítali nás studenti České lesnické 
akademie Trutnov skladbou na  lesní roh a  my 
pak vyrazili během nejvyššího stromu světa 
na připravenou Stezku lesem, na které všechny 
vítal plyšový medvěd. Žáci se naučili nové 
informace o fauně a floře během střídajících se 

ročních období, o rybách žijících v našem vod-
stvu, poznávali stopy a siluety lesních a polních 
zvířat, prohlédli si paroží a kůže, prokázali zna-
losti z  botaniky. Po  návratu do  osady si mohli 
opéct špekáček, prohlédnout si ukázky lesní 
techniky – koně i  traktor, na  různých místech 
mohli studovat minerály a ohrožené druhy zví-
řat, třídili odpad, zkusili si lukostřelbu a střelbu 
ze vzduchovky, jízdu na  ponících, napili se 
pravého bylinkového čaje, mohli pracovat se 
dřevem a  mnoho dalšího. Ke  škole nás opět 
odvezly autobusy. Celou akci nám zpříjemnilo 
hezké počasí a příjemná setkání s učiteli a žáky 
i z jiných škol. 

Marta Mokrá a Lucie Ježková, učitelky

Den Země – 1. B, 2. třídy

V  pátek 22. dubna se sešli žáci 1. B a  2. tříd 
ve  škole, kde zahájili společný projektový den. 
Nejdříve se seznámili s  různými druhy kontej-
nerů, způsobem třídění odpadu a  potom si 
každý z  žáků jeden papírový kontejner vyro-
bil. Po  9. hodině jsme vyrazili do  lesa, kde 
jsme pozorovali jarní přírodu, sbírali a  lepili 

přírodniny na  papírové paletky. Po  vydatné 
svačince se jednotlivé třídy rozdělily na  dvě 
družstva a  začalo soutěžení – běhací pexeso. 
Každý z družstva musel najít dvě kartičky, které 
k sobě patří. Na jedné byl plod a na druhé strom. 
Všichni jsme úspěšně zvládli i tuto část. Poslední 
úkol – pracovní list, na kterém označíme vše, co 
se do  lesa nepatří i nesprávné chování, zůstalo 
prvňáčkům na pondělí, druháčci větší část stihli 
již dnes. Počasí bylo pěkné, aktivity v přírodě se 
nám líbily a  těšíme se na  pokračování. Dnem 
Země pro nás zájem o přírodu nekončí.

Mgr. Ivana Pešťáková, Mgr. Mirka Kubicová,
Mgr. Dana Šrámková

„Ukliďme Česko“
Ve čtvrtek 21. dubna 2016 ráno jsme se sešli při 
příležitosti Dne země v rámci projektu „Ukliďme 
Česko“ před školou a  rozdali si ochranné 
pomůcky. Každá třída (6., 7. B, 8. A) dostala svůj 
úsek, který měla uklidit. Bylo to velmi náročné, 
protože jsou lidé ke  svému okolí velice nečis-
totní. Nakonec jsme to dokázali a  měli jsme 
dobrý pocit z  dobře vykonané práce. Odměna 
nás čekala v  zoo, kde pro nás organizátoři při-
pravili krásný program. Posilněni dobrým obě-
dem jsme navštívili vodní svět, žirafy, které jsme 
krmili a  mohli jsme si je dokonce i  pohladit, 
a  poslední zastávkou byl „Darwin“. Poté jsme 
měli objednaný bowling. Zahráli jsme si a  pak 
se vrátili kolem 18. hodiny do  školy, kde jsme 
strávili noc. Připravili jsme si večeři a  upekli si 
sladkou buchtu k  ranní snídani. Všichni jsme si 
to náramně užili.

Žáci 7. B
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Klub důchodců v Sadové ulici také v roce 2016 
pokračuje ve své činnosti. 
První větší akce byla oslava MDŽ v  Lipnici 
v restauraci u „Antonína“. Živá hudba nenechala 
nikoho v klidu, a tak každý v rámci svých mož-
ností rozpohyboval svoje tělo. Na  důkaz toho 
si mohou zájemci prohlédnout naše webové 
stránky klubduchodcudk.webgarden.cz, je tam 
několik video záznamů.
V úterý 22. března nás navštívili v klubu žáci ze 
ZŠ Podharť. Připravili si pro nás pěkné a pestré 
vystoupení a  měli opravdu úspěch. Našim čle-
nům se jejich vystoupení líbilo, což odměňovali 
častým potleskem. Na závěr rozdávali všem seni-
orům malé dárečky, které sami vyrobili. Potom 
jsme je v  družné zábavě učili plést pomlázky 

a také od nás dostali malé občerstvení.
Dne 12. dubna nás v  klubu navštívila nprap.
Šárka Pižlová, DiS., z  Policie ČR. Její přednáška 
byla zaměřená hlavně na to, jak se mají chovat 
senioři k podvodníkům a zlodějům.
Ve  čtvrtek 21. dubna jsme podnikli první větší 
autobusový zájezd. Navštívili jsme soukromé 
české sklárny v  Bělé pod Bezdězem. Výborná 
exkurze, která nás provedla od tavení skla přes 
vyfoukávání výrobku až po  broušení. Někteří 
starší členové takovou výrobu viděli poprvé.
Na úterý 26. dubna jsme si pozvali do klubu Jitku 
Kleprlíkovou, konzultantku specialistku, zástup-
kyni České pojišťovny, která nás seznámila se 
všemi způsoby pojištění, a to hlavně seniorů.
Někteří členové také navštívili v Hankově domě 

ve  čtvrtek 5. května pěkné vystoupení „Veselá 
trojka“ a  v  pátek 20. května jsme jeli na  výlet 
do Botanicusu v Ostré u Lysé nad Labem.
K  našim dalším plánům patří 23. června tajný 
výlet a v úterý 28. června se rozloučíme v klubu 
s prvním pololetím roku. A to trochu slavnostně.
Bude živá hudba, občerstvení, odměna členům, 
kteří měli výročí narození v 1. pololetí.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu 
Ing. Jiřímu Hlavatému za sponzorský dar, Měst-
skému úřadu Dvůr Králové nad Labem za přidě-
lené finance, a  také Lence Křížové, projektové 
manažerce MAS Královédvorsko, za pochopení, 
ochotu a  vstřícnou administrativní pomoc při 
naší registraci na spolek.

Jiří Štěpánek, předseda Klubu důchodců v Sadové

Klub důchodců v Sadové 

Již od  podzimu 2014 se v  naší mateřské škole 
začala budovat přírodní zahrada, a to především 
za  finanční podpory zřizovatele, města Dvůr 
Králové nad Labem, Osadního výboru Lipnice 
a  Královéhradeckého kraje. Fyzickou a  psy-
chickou podporu pak zajistil kolektiv učitelek 
a rodiče dětí naší školky.  V pátek 22. dubna se 
uskutečnilo slavnostní otevření s poděkováním, 
vystoupením našich dětí, pohoštěním a volnou 
zábavou. Přírodní zahrada bude, po dohodě se 
zástupci osadního výboru, přístupná o víken-
dech i veřejnosti.
Významnými prvky naší zahrady jsou: kamenný 
amfiteátr s ohništěm, bylinková spirála s rybníč-
kem, vyvýšené záhonky (v  péči dětí), hmatový 
chodníček, vrbové stavby živé i  suché, velké 
kruhové pískoviště s  torzem stromu uprostřed, 
kostkoviště, kopec s  tunelem či nerezová sklu-
zavka ve  svahu. Dalšími prvky je divoká louka, 

venkovní „kuchyňka x laboratoř“ a broukoviště. 
Podpořena byla také celková zeleň výsadbou 
různých dřevin i rostlin (např. muchovníky, jina-
nem dvoulaločným, morušovníkem, jeřábem, 
vinnými révami atd.) – vše jedlé s možností dal-
šího zužitkování. 
Děti z  naší školky tráví na  zahradě veškerý 
možný čas a  využívají ji až nad očekávání. Je 
naším zadostiučiněním, když pozorujeme jejich 

hry s  přírodninami, zkoumání jak přírody, tak 
svých možností přímo v ní. Veškeré potřeby dětí, 
ať už potřeba pohybu, hry, zkoušení, učení, spo-
lupráce, řešení problémů, komunikace či soužití 
s okolím tato zahrada poskytuje, a  to naprosto 
přirozeně bez plánování a násilného vedení.
Na  fotografie ze slavnostního otevření zahrady 
se můžete podívat na  internetových stránkách 
www.msdrtinova.cz – MŠ Lipnice fotky, či přímo 
pod odkazem www.zonerama.com/MSDrtinova/
Album/1486835. Za fotodokumentaci akce děku-
jeme Pavlu Kohoutovi.
Naše mateřská škola tak nabízí jako první pří-
rodní zahradu v  našem městě. Vzdělávací 
nabídku či akce naší školky naleznete na našich 
webových stránkách. V  případě zájmu o  umís-
tění dětí do  naší školky můžete kontaktovat 
ředitelku MŠ Věru Havelkovou.

Mgr. Tereza Pacáková, vedoucí učitelka MŠ Lipnice

Chcete-li podpořit dobrou věc a přispět na vážně 
onkologicky nemocné děti, neváhejte a připojte 
se k druhému ročníku akce Život Srdcem, který 
se uskuteční v  sobotu 11. června a  nabídne 
spoustu radosti a zábavy dětem i dospělým. 
„První ročník se podařil. A  to nejen tím, kolik se 
zúčastnilo lidí, ale i výší vybrané částky 130.982 Kč, 
jež putovala na  konto Nadačního fondu Kapky 
naděje,“ říká organizátor akce Michal Karadzos 
ze Dvora Králové nad Labem, který s  přípravou  
2. ročníku začal loni v  srpnu, a  pokračuje: „Pří-
slibem bylo, že bude zajímavější, atraktivnější, 
zachováme jeho nekomerční zaměření a neztratí 
se z  něho původní myšlenka celého dne, a  to 
pomoci vážně onkologicky nemocným dětem.“
Bude zase součástí programu výšlap z Vorlechu?
Ano, 2. ročník odstartuje v  10:00 hod. z  Relax 
Clubu ve Vorlechu, kde účastníci obdrží na  ruku 
reflexní pásku, mapku, děti navíc zdarma sva-
činku na  cestu a  dospělí se budou moci občer-
stvit. Přivítáme všechny, kteří chtějí absolvovat  
8 km po  turisticky značených cestách do  Hotelu 
pod Zvičinou pěšky, s kočárky, na kole nebo běžet. 
V polovině trasy bude pro děti připraveno balón-
kové stanoviště, kde obdrží nafukovací balónek 
a razítko Život Srdcem 2016, a budou moci pokra-
čovat do  Hotelu pod Zvičinou. Zde po  příchodu 
všichni účastníci dostanou diplom o absolvování 
cesty a pak od 13:00 hod. je čeká nabitý program 
plný zábavy, radosti a  pohody. Co se týká cesty 
zpět, od  18:00 hod. až do  skončení programu 
bude přistaven autobus, který postupně odveze 

všechny účastníky ke  kostelu do  Dvora Králové 
nad Labem.  
Na co se mohou účastníci těšit?
Stejně jako vloni půjde o  propojení dvou světů 
– dětí a  dospělých. Doprovodný program začíná 
v Hotelu pod Zvičinou ve 13:00 hod. Děti se mohou 
těšit na představení divadla Rolnička z Nové Paky 
nebo zmrzlinový vůz plný dětských přání, skákací 
hrad, trampolíny či vodní aktivity. Účast přislí-
bila Laura Benešová, mistryně ČR v  tenise 2015, 
která bude mít zábavnou tenisovou akademii pro 
děti i dospělé. Vystoupí žáci ZUŠ R. A. Dvorského 
a  s  dětmi zatančí také královédvorská skupina 
Attitude. V hlavním programu zahraje kapela Pís-
komil se vrací, dále velmi známá a  úspěšná revi-
valová kapela Pangea – The Beatles Revival band. 

Mateřská škola Lipnice má přírodní zahradu

Nenechte si ujít 2. ročník charitativní akce Život Srdcem 2016
A  přijede  hudební uskupení Waldovy Matušky. 
Akce se zúčastní i kapela Creedence revival Czech 
a farář z Pecky Mariusz Robak, který v přilehlé kap-
ličce povede zpívanou mši svatou. Odpoledne 
se uskuteční povídání s  prof.  Petrem Sedláčkem, 
vedoucím lékařem Kliniky dětské hematologie 
a  onkologie FN Motol s  malým Pavlíkem a  jeho 
rodinou, který prodělal léčbu akutní lymfoblas-
tické leukémie. Poté chceme vypustit 300 balonků 
s navázanými vzkazy od účastníků akce a uvidíme, 
zda se nám na ně někdo ozve zpátky. Nechceme si 
totiž radost ze života nechat jen pro sebe.
Už víte, kam bude směřovat výtěžek?
Bude to do  dětského onkologického cen-
tra Fakultní nemocnice Hradec Králové. 
V  19:15 hod. vyhlásíme přibližný výtěžek 
akce, protože kasička u  vstupu do  areálu 
hotelu Pod Zvičinou bude zapečetěna. Přes-
nou částku se účastníci dozvědí z  Novin krá-
lovédvorské radnice, na  sociálních sítích 
a www.zivotsrdcem.cz. Primárním cílem je 
pomoci malým, na  životě ohroženým dětem 
a  já bych chtěl tímto všechny přizvat, aby akci 
podpořili. Samozřejmě, pokud jich přijde hodně, 
pravděpodobnost, že vybereme zajímavou 
částku, kterou budeme moci zásadně pomoci, se 
zvýší. Víte, dětská mysl je jako prostor – otevřená, 
jasná a bez hranic a pokud my dospělí budeme  
11. června sdílet stejnou myšlenku, můžeme 
jiným, kteří mají v životě méně štěstí a  radosti, 
pomoci. Kdyby naše činnost pomohla zachránit 
jen jediný dětský život, tak to stojí za to.

Život Srdcem 2016
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výstava připomněla Karla iv.

Výstava s  názvem Karel IV. – křesťan, 
panovník a stavitel byla uspořádána v kos-
tele sv. Jana Křtitele k 700. výročí narození 
Karla IV. a  byl o  ní poměrně velký zájem. 
V  dopoledních hodinách byla navštěvo-
vána učitely a žáky základních škol, odpo-
ledne občany našeho města. K  vidění byl 
také model královédvorského románského 
kostela. Pro návštěvníky byla zajímavá 
rytířská zbroj, kterou si mohli i  vyzkoušet. 
Vystavena byla také  kopie císařské pečeti, 
miniaturní kopie korunovačních klenotů, 
model hradu Karlštejna, katedrály sv. Víta 
a repliky dobového dámského a pánského 
oděvu. Na  panelech se mohli návštěvníci 
seznámit s  obrazovými a  textovými infor-
macemi o životě, díle a době Karla IV.
Poděkování za  tuto výstavu patří králo-
védvorskému děkanovi Janu Czekalovi, 
který umožnil její instalaci v  prostoru 
kostela.

Josef Langfelner, Sdružení Klíč

Jaro na Běluni

Poslední dubnový víkend jsme se sešli 
na  naší základně na  akci Čarodějnický rej. 
Nejprve jsme si své strašidelné bytosti 
museli vyrobit, a  to z  větví, klacků, šišek 
a  jiných přírodních materiálů. Nechyběla 
jízda či slalom na koštěti a mnoho dalších 
veselých her. Nastal podvečer, za  jásotu 
všech byly naše čarodějnice upáleny. Opět 
máme na  co vzpomínat, vždyť účastnická 
medaile nám naše nové zážitky připomene. 
Druhý víkend v  květnu patřil především 
těm starším od 13 do 100 let. Čekala na nás 
akce s názvem Drsoň. Připraveno bylo plno 
překážek z  lan, klád a  sítí, které prověřo-
valy hlavně sílu našich paží. Oproti jiným 
ročníkům nám počasí opravdu přálo, tak 
nechyběla ani chvilka odpočinku při golfu 
či házení frisbee. Únava se brzy projevila, 
ale do  poslední překážky šel každý opět 
naplno. Prolézání obručí v  různé výšce, 
procházení třmeny či lezení po  síti bylo 
všemi (pro někoho i z posledních sil) zdo-
láno. Za celodenní výkon si každý zasloužil 
zlatou medaili.
A kdy se opět sejdeme? Naše oči již směřují 
k blížícímu se létu a letním táborům na naší 
základně v Běluni. Tak ahóój o prázdninách. 

Jana Paulusová Fišerová

Již 6. ročník této zábavní akce, který přilákal přes 
dvě stovky návštěvníků, se konal druhou květ-
novou sobotu opět na  rozlehlé zahradě DDM 
Jednička. Pro děti byl připravený bohatý pro-
gram, na své si přišli ale i dospělí účastníci. 
Pestrá ukázka volnočasových aktivit, nejrůznější 
workshopy, dílničky, soutěže, zábavní koutky 
a zajímavá vystoupení – to vše zahrnoval letošní 
program Prima hrátek. 
Kromě oblíbených tradičních aktivit, jakými 
jsou skákací hrad, IQ koutek, jízda na  šlapa-
cích minikárách a  koloběžkách, bublinárium, 
lanové aktivity a  podobně, nabídl tento ročník 
i  spoustu novinek. Mezi největší atrakce pat-
řila ukázka dřevosochání pana Martina Kučery, 
který pomocí motorové pily vytvořil před zraky 
diváků z pařezu pokáceného stromu nádhernou 
lišku, která teď zdobí areál Jedničky (na snímku). 
Další zajímavou novinkou byl workshop plný 
pokusů a  experimentů, jež představila skupina 
„Věda nás baví“. Veliké oblibě se těšilo i  žon-
glování se skupinou OOPS, patchworkový 
workshop, poutavé představení ZOO Dvůr 
Králové nebo ukázka z  činnosti královédvor-
ské městské policie. Nechyběly ani rukodělné 
workshopy, sportovní a  pohybová stanoviště 
a soutěže. Pohodovou atmosféru celé akce dopl-
nila svým vystoupení také kapela Springhit. 

Dalších aktivit byla velká spousta a zástupy dětí 
čekaly také u stolečku, kde se malovalo na obli-
čej, nebo u trampolíny či „drink baru“, kde bylo 
možné namíchat si svůj vlastní nápoj. V  drob-
ných soutěžích mohly děti sbírat razítka a vyhrát 
pěkné ceny. 
Celým odpolednem provázela nejen dobrá nálada 
a  pěkné počasí, ale také mladá moderátorka 
Barbora Kopecká a  profesionální zvuk od  firmy 
Sound service. Rádi bychom poděkovali Králové-
hradeckému kraji za finanční podporu, bez které 
by nebylo možné tuto akci zrealizovat. Poděko-
vání patří také všem spolupracujícím organizacím 
a  subjektům. V  neposlední řadě děkujeme také 
všem pomocníkům a dobrovolníkům, kteří vyna-
ložili své úsilí a volný čas pro dobrou věc.  Příští rok 
se budeme opět těšit na viděnou.

Sylvie Černotová, DDM Jednička

Prima hrátky v Jedničce aneb 
Zahradní slavnost pro děti

Vyhodnocením výtvarné soutěže byl ukončen 
projekt Klubu dětských knihoven Svazu kni-
hovníků a  informačních pracovníků nazvaný 
Kde končí svět? 2015/16 s  podtitulem Jak je 
to s  králem, který byl vyhlášen v  rámci oslav  
700. výročí narození Karla IV. Do  městské 
knihovny bylo odevzdáno celkem 72 výtvarných 
prací žáků ZŠ Schulzovy sady. Vybrané výkresy 
budou zdobit od  začátku prázdnin do  30. září 
prostory knihovny. 
Porota v čele s Vandou Kotíkovou ohodnotila díla 
následovně: Kategorie 6–9 let: 1. Sára Mádrová, 
2. Michal Hrdina, 3. Tereza Bisová (všichni 4. D). 
Kategorie 10–12 let: 1. Karolína Hrdinová (6. D), 
2. Petra Sedláčková (6. B), 3. Adriana Vac-
ková (6. D). Čestné uznání: Sabina Koles-
niková a  Ondřej Vítek (oba 7. A). Kategorie 
13–16 let: 1. Marie Jiřičková (8. C) – vítězný 
obrázek na  snímku, 2. Nela Drápalíková (8. B),  
3. Dorota Zelinková (7. C) a  Anežka Koukolová  
(9. D). Čestné uznání: Karolína Vyhledalová, 
Miroslav Polášek (oba 9. D).
Děkujeme ZŠ Schulzovy sady za  hojnou účast 
a výhercům gratulujeme. Celkem bylo ve výcho-
dočeském kraji odevzdáno do  knihoven 774 
výtvarných prací. Výkresy z  1. míst postoupily 
do krajského kola, které se uskutečnilo ve středu 

18. května 
v  MěK v  Nové 
Pace. Zde obsa-
dila v 1. katego-
rii Sára Mádrová 
1. místo a  v  3. 
kategorii zís-
kala Marie Jiřič-
ková 2. místo. 
Gratulujeme! 
Od  května 
je vyhlášena 
nová soutěž 
s  názvem POK-
Ruj! zaměřená 
na pověsti Královédvorska. Je určena pro všechny 
věkové kategorie, zúčastnit se mohou všichni, 
od dětí z mateřských škol až po seniory. Můžete 
psát, kreslit, vyrábět, básnit, zpívat, hrát divadlo, 
točit film. Uvítáme scénář pro loutkové divadlo. 
Uzávěrka soutěže je 30. června. Odměnou pro 
nejlepší práce bude nová kniha pověstí, kterou 
plánuje knihovna vydat na podzim tohoto roku. 
Slavnostní vyhodnocení společně s  výstavou 
soutěžních prací a křtem knihy proběhne v pro-
storách Staré radnice na přelomu září a října.  

Mgr. Marta Staníková, ředitelka MěK Slavoj

Výtvarná soutěž Kde končí svět 2015/2016

Lesní klub FURT VENKU!! zajišťuje už šest let pro 
tří až osmileté děti ze Dvora Králové nad Labem 
pobyt na zdravém vzduchu a program v duchu 
respektující pedagogiky. V  našem týmu nyní 
potřebujeme nové pomocníky lektora. Hledáme 
strýčka nebo tetu, který by neváhal strávit občas 
s dětmi odpoledne v lese a pomohl jim tak zajis-
tit bezpečí a radost z volného pohybu.

Tento měsíc pořádáme Zábavné odpoledne 
pro dospělé s tvořením v přírodě (sobota 11. 6. 
od 15:00 hod.), Den otevřených dveří v Lesním 
klubu a  zápis na  rok 2016/2017 (čtvrtek 16. 6. 
od  17:00 hod.) – obojí v  Lesním klubu ve  Ver-
deku a  Tvořivý podvečer pro rodiče s  dětmi 
Šperky z PET lahví (viz pozvánka v příloze KdeCO).

Martina Pecnová, Furt venku!!, z. s.

Lesní klub Furt venku!! hledá nové pomocníky
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Stomatologická pohotovost 
červen 2016
4. a 5. 6.: MUDr. Ludmila Tomášková, zubní 
ordinace čp. 55, Mostek, tel.: 499 691 320;
11. a  12. 6.: MUDr.  Miriam Valentová, 
Riegrova 328, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 
499 622 533;
18. a  19. 6.: MUDr.  Miroslava Landová, 
Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 
Labem, tel.: 499 321 931;
25. a  26. 6.: Prouzovi, s. r. o., Šafaří-
kova 1105, Dvůr Králové nad Labem,  
tel.: 499 321 028.
Ordinační hodiny jsou během pohotovostí 
8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Kočičí přání Další šance, z. s.
Také letos byla 
naše organizace 
vybrána do  celo-
státního projektu 
Kočičí přání, jehož 
smyslem je pomoci 
opuštěným koč-
kám, o které se sta-
rají finančně nezajištěné organizace z celé 
republiky. Formou dárku, popř. příspěvku 
na  veterinární péči, bylo obdarováno 
našich 15 koček. V  současné době u  nás 
nachází domov 37 koček opuštěných, 
odložených nebo nemocných. Prioritou 
jsou nejen plné misky kvalitního krmiva, 
ale také zdraví našich svěřenců. S  čistým 
svědomím můžeme říci, že o kočky je u nás 
postaráno dobře a s láskou.

Jak lze pomáhat?
1. Osvojení kočky – poskytnete domov 
jedné z mnoha nechtěných koček. 
2. Virtuální adopce – nemůžete, ale chtěli 
byste si vzít zvířátko domů, pak můžete 
vybraného jedince sponzorovat finančně 
nebo materiálně, např. koupí krmiva, podí-
let se na hledání nového domova, navště-
vovat ho.
3. Finanční pomoc – budeme vděčni 
za  jakýkoliv pravidelný i  nepravidelný 
finanční příspěvek na  veterinární péči 
nebo krmivo č. ú.: 2400810343/2010, VS 
248 (symbol pro Dvůr Králové nad Labem).
4. Materiální pomoc – děkujeme předem 
za konzervy a granule.
5. Ostatní – povězte o nás svým známým, 
čím více lidí bude o  nás vědět, tím větší 
naději na  umístění mají naši čtyřnozí 
kamarádi.
Více informací najdete na  internetových 
stránkách www.dalsisance.cz.

Beatriz Motalová
předsedkyně Další šance, z. s.

V  neděli 8. května se dva útuláci zúčastnili 
výstavy kříženců Rýzmburský voříšek 2016 
v  Žernově u  České Skalice. Reprezentovali 
tak královédvorský útulek, kde čeká na  svůj 
nový domov okolo 20 psů. Aktuálně umístěné 
psy můžete vidět na  internetových stránkách  
www.utulek-dknl.estranky.cz nebo osobně přímo 
u  nás. Otevírací dobu rozšířenou i  o  víkendy 
najdete na výše uvedené adrese.
Dnes představuji tyto psy:

vendy – starší, 
velmi milý a přá-
telský pejsek, 
který je i  přes 
své zdravotní 
potíže výbor-
ným společní-
kem. Je nekonfliktní ke psům i lidem a zasloužil 
by si svůj psí důchod prožít na  měkkém křesle 
u hodných lidí.

Šrek – mladý 
a  velmi tem-
p e r a m e n t n í 
kříženec šar-
peje. Pro svoji 
sílu a  energii je 

vhodnější do  zkušených pejskařských rukou. 
Umí dobře ohlídat zahradu i být přátelským spo-
lečníkem známým lidem.

Arnošt – psí 
senior, již nená-
ročný na pohyb. 
D o ž i v o t n ě 
potřebuje uží-
vat léky na pod-
poru činnosti 
jater a  ledvin, 
stejně tak potře-
buje být drbán za oušky natažený na gauči vedle 
klidného páníčka.

Rex – mladý 
a akční kříženec 
k  lidem přátel-
ský a  poslušný. 
Rád doráží 
na  psy, čemuž 
se ale může 
správným pří-
stupem a v klid-
ném prostředí zamezit. 

Daniela Hoblová
Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Psi umístění v královédvorském útulku

Skautské středisko hlásí
V sobotu 7. května pořádalo skautské středisko 
Dobráček Hostinné základní kolo Závodu vlčat 
a  světlušek. Akce se zúčastnilo okolo 130 dětí, 
které vytvořily 22 hlídek z  okolních skautských 
středisek, z Vrchlabí, Trutnova, Malých Svatoňo-
vic, Svobody nad Úpou, Rtyně v  Podkrkonoší, 
našeho střediska Zvičina i Hostinného. 
Motivem celého závodu byl příběh Robina 
Hooda, který měl s  pomocí obyvatel Sher- 
woodu vysvobodit vracejícího se krále Richarda 
I. z  křížové výpravy, jehož zajal šerif z  Notting-
hamu. Po  slavnostním zahájení děti zhlédly 
motivační scénku, při které požádala Lady 
Marion Robina Hooda o  pomoc při osvobo-
zování krále Richarda I. Poté se obrátil Hood 
na družiny zda se přidají a pomohou s osvobo-
zením krále. Postupně družiny 
vyrazily na  závodní trať dlou-
hou okolo 3 kilometrů, která 
se skládala z  devíti stano-
višť. Zde plnily různé úkoly 
z  oblastí zdravovědy, orien-
tace v  terénu, logického myš-
lení, řešily problémové situ-
ace, změřily fyzickou zdatnost, 
svou zručnost, dovednosti 
pro pobyt v  přírodě a  schop-
nost vyhledávat informace. 

Na  posledním stanovišti 
svedly boj o  záchranu 
krále Richarda I. pomocí 
papírových koulí.
Při závěrečném nástupu 
všech družin poděkoval 
Robin Hood za jejich sta-
tečnost a čestný boj a osvobozený král Richard I. 
usedl na trůn.
A  jak závody dopadly? Mezi vlčaty zvítězila 
družina Žluťásci z  Malých Svatoňovic a  mezi 
světluškami zvítězila družina Berušek z  Trut-
nova. Naše družina Žabek byla na  třetím, 
družina Volavek na  čtvrtém a  družina vlčat  
3. oddílu na čtvrtém místě.

Ing. Martin Stránský


