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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  přispěvateli, psaní příspěvků, jednání 
s tiskárnou a předtisková příprava. Uvítáme 
uchazeče se zájmem o historii města a jeho 
okolí. Písemné nabídky obsahující stručný 
životopis, ukázku publikační činnosti (není 
podmínkou) a  návrh koncepce časopisu 
od roku 2017 (max. 2 stránky A4) zasílejte 
nejpozději do  31. srpna 2016 na  adresu: 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, 
nám. T. G. Masaryka 38. Obálku označte 
„Redaktor vlastivědného čtení“.

(red)

Chystá se změna územního 
plánu, návrhy podávejte  
do 31. října 2016
Město Dvůr Králové nad Labem připravuje 
druhou změnu územního plánu. O  jejím 
pořízení rozhodli zastupitelé na svém zase-
dání 8. března 2016. Občané, fyzické a práv-
nické osoby, které tak mají zájem, mohou 
do 31. října 2016 podat návrh na pořízení 
změny územního plánu. Návrhy by měly 
obsahovat: údaje o  navrhovateli včetně 
jeho vlastnických nebo obdobných práv 
k  pozemku nebo stavbě na  území obce, 
údaje o současném využití ploch a navrho-
vané změny a důvody pro pořízení změny 
územního plánu. Přesné znění požadavků 
je uvedeno v  § 46 stavebního zákona  
č. 183/2006 Sb. Návrhy v písemné podobě 
zasílejte na adresu: Městský úřad Dvůr Krá-
lové nad Labem, odbor výstavby a  územ-
ního plánování, náměstí T. G. Masaryka 38, 
544 17 Dvůr Králové nad Labem. 

(mik)

Další číslo Novin 
královédvorské radnice najdete 
ve svých schránkách až v září
Vážení čtenáři, právě se k  vám dostalo  
6. a zároveň 7. číslo Novin královédvorské 
radnice, které můžeme označit jako prázd-
ninové. I  proto příloha KdeCO nabízí kul-
turní program na  červenec a  srpen. Další 
číslo NKR ve  svých schránkách najdete až 
po prázdninách, na začátku září.

(mik)

facebook.com/ 
mestodknl

Město jedná o prodeji průmyslové zóny 
Zboží se společností Karsit Automotive 

Vydařené Královédvorské sportovní hry

O pozemky v průmyslové zóně Zboží o rozloze 
téměř 12 ha mají zájem tři subjekty. Rada města 
Dvůr Králové nad Labem se rozhodla v souladu  
s pověřením Zastupitelstva města Dvůr Králové 
nad Labem pracovat na smlouvě o smlouvě 
budoucí kupní se společností Karsit Automotive 
Jaroměř, kterou musejí schválit zastupitelé.

V květnu 2016 vzali královédvorští radní na 
vědomí, že na základě řádně zveřejněného 
záměru prodeje pozemků v „Průmyslové zóně 
Zboží“ obdrželo město Dvůr Králové nad Labem 
nabídky společnosti INZAT Dvůr Králové nad 
Labem a společnosti Karsit Automotive Jaroměř. 
Po otevření obálek přišla ještě třetí nabídka spo-
lečnosti JUTA Dvůr Králové nad Labem. 
Zatímco společnost INZAT měla zájem o dlou-
hodobý pronájem pozemků, JUTA měla zájem 
pozemky koupit, přičemž by zainvestovala při-
vedení inženýrských sítí a následně sem přemís-
tila jeden ze svých závodů. 

Rada města se však rozhodla v souladu  
s pověřením zastupitelstva pracovat na smlouvě 
o smlouvě budoucí kupní se společností Karsit 
Automotive Jaroměř a starostovi města Janu 
Jarolímovi doporučila současně jednat se zby-
lými zájemci o alternativní nabídce ploch pro 
uskutečnění jejich podnikatelských záměrů.
Zástupci společnosti Karsit Automotive Jaroměř 
Petr Kilevník a Jindřich Brixi vystoupili na zase-
dání zastupitelstva 8. června 2016, aby předsta-
vili podnikatelský záměr společnosti. 
Firma plánuje v průmyslové zóně Zboží posta-
vit lisovnu na výrobu autodílů a zaměstnat v ní  
v první etapě 300 pracovníků od top manažerů 
až po dělníky zabývající se obsluhou pracovišť či 
expedicí. V další etapě by mělo vzniknout ještě 
100 pracovních míst. Při náboru zaměstnanců 
má společnost v plánu spolupracovat s králo-
védvorskou Střední školou informatiky a služeb 
a práci nabídne i lidem z okolních regionů.

Miroslava Kameníková

V pátek 24. června se v rámci projektu Města 
vzdělávání uskutečnily první Královédvorské 
sportovní hry. Akce určené pro žáky 6. až 9. tříd 
základních škol se zúčastnilo celkem 66 týmů 
ze ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Strž, ZŠ 5. května, ZŠ 
Podharť, Základní školy a Praktické školy Přemys-
lova a gymnázia. Smíšená čtyřčlenná družstva 
se ve  dvou kategoriích utkala v následujících 
sportovních disciplínách: gymnastika, přehazo-
vaná, ringo, kin-ball, opičí dráha, horolezectví, 

ping-pong, šplh na  tyči a přetahovaná la-
nem. Slavnostní vyhodnocení se uskutečnilo 
na  náměstí T. G. Masaryka, kde zástupci města 
a škol předali medaile, diplomy a pamětní listy, 
které připravili žáci královédvorské ZUŠ R. A. 
Dvorského. Slavnostní ceremoniál doprovodil i 
kulturní program, zahrály místní kapela Elbereth 
a skupina Unicorn z Jaroměře. Výsledky najdete 
na stránkách města www.mudk.cz.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický
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Údržba Hartského potoka
Správce toku Povodí Labe, statní podnik, 
zahájí v letních měsících údržbu Hartského 
potoka v délce 2,25 km (od obchodu Penny 
po  areál firmy TMW, a. s.). V  rámci reali-
zace bude provedeno plošné odstranění 
nánosů z koryta toku na původní niveletu, 
tj. stabilizované dno. V  celé délce koryta 
budou odstraněny větve, které zasahují 
do  průtočného profilu. Část volných 
kamenů bude odvezena na deponii vodní 
nádrže Les Království, zbytek bude pone-
chán v korytě, kde plní ekologickou funkci. 
V  neposlední řadě budou očištěny (otrys-
kány) kamenné zdi. V  oblasti podél Hart-
ského potoka bude v době údržby zvýšený 
provoz techniky a nákladních automobilů.
Vodoprávní úřad upozorňuje vlastníky 
pozemků podél vodního toku, že před 
zahájením prací bude provádět kontroly 
břehů zaměřené na  ukládání odpadků 
a  jiného odplavitelného materiálu na bře-
zích a  v  korytě toku. Za  zjištěnou skládku 
vodoprávní úřad uloží pokutu ve  výši do   
50 tisíc Kč. 
Údržbové práce budou probíhat po  dobu 
zhruba 4 měsíců. Těšíme se na čistý a upra-
vený tok, který je příjemnou, osvěžující 
součástí části Schulzových sadů i  části 
města Dvůr Králové nad Labem.

Ing. Světlana Vitvarová, odbor životního prostředí

Zavedení železniční dopravy do  centra města 
a  především vybudování nového společného 
dopravního terminálu v  prostoru ulice 28. října 
naproti teplárně. Takový záměr představili v pon-
dělí 23. května 2016 zástupci města Dvůr Králové 
nad Labem na prezentační jízdě osobním vlakem 
z  centra města do  Jaroměře. Jejím cílem bylo 
podpořit myšlenku elektrifikace železniční tratě 
v úseku Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem a také 
začlenění a zprovoznění stávající železniční vlečky 
společnosti ČEZ jako plnohodnotné tratě SŽDC 
právě za účelem osobní železniční dopravy do cen-
tra města. 

„Cílem tohoto nadregionálního dopravního 
záměru je dopravit cestující bez přestupu za   
51 minut vlakem z Pardubic přes Hradec Králové 
až do centra Dvora Králové nad Labem a nabíd-
nout jim příjemnou a pohodlnou formu osobní 
železniční dopravy za  turistickými atraktivitami 
jako Kuks či zoo, a  to ze všech koutů České 
republiky,“ sdělil starosta města Jan Jarolím.
Pro podporu projektu se během prezentační 
jízdy vyslovili dopravní odborníci nejen ze SŽDC, 
OREDO a  OSNADO či zástupci Královéhradec-
kého kraje a  společnosti ČEZ, ale také pozvaní 
politici v  čele se senátorem Petrem Bratským 
nebo poslankyní Martinou Berdychovou.
„Nyní je třeba, aby město nechalo zpracovat 
studii proveditelnosti na  výstavbu terminálu 
a od společnosti ČEZ získalo pozemky, na nichž 
bude terminál stát. SŽDC zase nechá zpracovat 
studii proveditelnosti nadregionálního doprav-
ního záměru, k němuž zavedení dopravy do cen-
tra Dvora Králové nad Labem po vlečce o délce 
zhruba 3,5 kilometru patří,“ podotkl Nasik 
Kiriakovský, zastupitel města pověřený tímto 
projektem, a  pokračoval: „Královéhradecký kraj 
v současné době zpracovává územně plánovací 

studii, která má za  úkol posoudit otázky spo-
jené s  dopravní infrastrukturou i  s  ohledem 
na záměry na provedení změn v území v oblasti 
cestovního ruchu a  zvýšení atraktivity území. 
V této studii je zprovoznění elektrárenské vlečky 
zaneseno.“  
Speciální vlak, který poskytla společnost AŽD 
Praha, vyrazil na  prezentační jízdu z  prostoru 
budoucí železniční stanice Dvůr Králové nad 
Labem/město a  nového terminálu pro auto-
busovou, železniční a  osobní dopravu včetně 
cyklodopravy. Po  železniční vlečce pokračoval 
ve směru budoucích zastávek Dvůr Králové nad 
Labem/ZOO a Dvůr Králové nad Labem/Lipnice, 
poté se napojil na stávající železniční trať a dojel 
až do Jaroměře.  
„I  díky novým zastávkám v  blízkosti zoo, 
potažmo Tyršova koupaliště, a v Lipnici by vlak 
mohl částečně nahradit autobusové spoje 
MHD na  linkách k  nádraží a  do  Lipnice. To by 
zase výrazně snížilo náklady města vynaložené 
na  městskou hromadnou dopravu,“ vysvětlil 
Nasik Kiriakovský, který věří tomu, že do centra 
Dvora Králové nad Labem by vlaky mohly začít 
jezdit již na konci roku 2020.
Projekt zavedení železniční dopravy do  cen-
tra Dvora Králové nad Labem není v  historii 

města ojedinělý, podobné pokusy proběhly již 
na  začátku 20. století, před druhou světovou 
válkou a také na konci 40. let. Nikdy však k jejich 
realizaci nedošlo. „Již v roce 1930 existoval pro-
jekt, podle něhož měly vlaky jezdit na  trase 
Dvůr Králové nad Labem – Hořice – Náchod. 
K výstavbě trati však nedošlo, projekty ale využili 
stavitelé teplárny právě při výstavbě vlečky,“ 
dodal Nasik Kiriakovský. 

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Vlaky by mohly stavět u zoo a v centru, v plánu je i dopravní terminál 

Důvody projektu:
•	 propojení měst ČR přes železniční kori-

dor v Pardubicích přímo do turistického 
centra Podkrkonoší ve  Dvoře Králové 
nad Labem, a  to s  jediným přestupem 
v Pardubicích;

•	 propojení turisticky významných 
oblastí, Podkrkonoší a  Českého ráje, 
na nové trati Dvůr Králové nad Labem/
město – Stará Paka – Turnov, díky inte-
grované autobusové dopravě zároveň 
snadné spojení s Krkonošemi;

•	 propojení Podkrkonoší a  regionu Klad-
ské pomezí na  nově vzniklé trati Dvůr 
Králové nad Labem/město – Náchod;

•	 nový způsob dopravní obsluhy území 
města Dvůr Králové nad Labem, každo-
roční nemalá úspora za dotovanou 
MHD v úseku centrum – nádraží ČD;

•	 ekonomická stabilizace centrálního 
zdroje tepla a výroby elektrické energie 
ve Dvoře Králové nad Labem – Teplárna 
Dvůr Králové nad Labem;

•	 rychlá, pohodlná a  výhodná přeprava 
občanů Podkrkonoší a Krkonoš do kraj-
ských měst Hradec Králové a Pardubice.

Setkání starostů správního obvodu 
ORP Dvůr Králové nad Labem
V  pátek 17. června 2016 se na  královédvorském 
městském úřadě uskutečnilo setkání starostů 
správního obvodu obce s  rozšířenou působností 
Dvůr Králové nad Labem. Akce se zúčastnilo 
21 zástupců obcí a během setkání se hovořilo napří-
klad na  téma dopravy, krizového řízení, ochrany 
životního prostředí nebo územního plánování. 

V souvislosti s místními a účelovými komunika-
cemi představil vedoucí odboru dopravy a  sil-
ničního hospodářství městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem Jan Sedláček novely zákona 
o pozemních komunikacích a zákona o provozu 
na  pozemních komunikacích. Manažer krizo-
vého řízení Pavel Lev zase promluvil o infor-
mačních systémech pro krizové řízení a  Svět-
lana Vitvarová z  odboru životního prostředí  
o  součinnosti povodňové komise ORP s povod-
ňovými komisemi obcí. Také podala informace 
o  opatřeních v  případě sucha. Na téma Regis-
tru územní identifikace adres a nemovitostí 
(RÚIAN), pořizování územně analytických pod-
kladů a územních plánů promluvil vedoucí 
odboru výstavby a územního plánování Martin 
Rudolf. Na závěr pak informoval Martin Záruba 
z  odboru informatiky o  problematice spisové 
služby a také o nastavení oprávnění Czechpoint.
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem je 

úřadem obce s  rozšířenou působností od 
1. ledna 2003. Základní územní obvod, v němž 
vykonává přenesenou působnost státní správy, 
tvoří obvody následujících obcí a  jejich místní 
části: Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, 
Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dube-
nec, Dvůr Králové nad Labem, Horní Brusnice, 
Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, 
Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litíč, Mostek, 
Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, Vilantice, 
Vítězná, Velký Vřešťov, Vlčkovice v Podkrkonoší, 
Zábřezí – Řečice a Zdobín.

Miroslava Kameníková
Foto: Jan Skalický
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Známe laureáty ceny města  
za rok 2015
Zastupitelé na  svém červnovém zasedání 
schválili návrh na udělení Ceny města  Dvůr 
Králové nad Labem za  rok 2015. Na  slav-
nostním ceremoniálu, který se usku-
teční v  říjnu, cenu obdrží: za  celoživotní 
dílo v  oblasti hudby Tomáš Mervart, 
Milan iglo a  Jan Neruda in memoriam; 
za  celoživotní dílo – udržování a  rozvoj 
tradičního lidového řemesla vzorkory-
tectví Milan Bartoš; za  celoživotní dílo 
– rozvoj včelařství na  Královédvorsku  
Josef Holub; za  celoživotní dílo v  oblasti 
výtvarného umění Lubomír Dvořák (Zvi-
čina); za reprezentaci města Dvůr Králové 
nad Labem v  oblasti školství a  vzdělávání 
Jan Flídr; za  celoživotní dílo – trenér-
skou činnost manželé Alan a  veronika 
výborní, Petr Karban, Tomáš Lagutin; 
za celoživotní dílo v oblasti sportu Jiří Krys 
in memoriam; za  úspěšnou reprezentaci 
v roce 2015 družstvo Team Gym TJ Sokol 
Dvůr Králové nad Labem (Jana Holub-
cová, Kateřina Holubcová, Sára Erbenová, 
Tereza Hulíková, Nela Drápalíková, Monika 
Fišerová, Eva Špatenková, Jana Špatenková 
a Sára Sicilská) a za podporu rozvoje sportu 
Georgios Karadzos.

(mik)

MŠ Drtinova v Lipnici nabízí 
volná místa
Na konci letošního dubna proběhly zápisy 
do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je 
město Dvůr Králové nad Labem. 
Výsledek zápisů potvrzuje předpoklad, že 
postupně bude vzhledem k  demografic-
kému vývoji klesat počet dětí. Tento pokles 
je částečně vyvážen nárůstem mladších 
uchazečů o  předškolní zařízení. Přijímání 
většího počtu dvouletých dětí do  školek 
přináší mnoho problémů. Přesto se vedení 
města rozhodlo již vloni podpořit vznik 
třídy pro děti mladší tří let v  MŠ Elišky 
Krásnohorské.
Po zápisech na školní rok 2016/2017 je již 
zřejmé, že se nepodaří naplnit kapacitu MŠ 
Drtinova, pracoviště Lipnice, kde je v sou-
časné době stále ještě 11 volných míst. Je to 
velká škoda, protože právě toto pracoviště 
bylo v uplynulých letech zrekonstruováno 
a dnes nabízí výborné podmínky pro před-
školní výchovu dětí. Jak se uvádí na webo-
vých stránkách mateřské školy, budova 
lipnické školky je zasazena do  klidného 
kouta Lipnice a obklopena přírodou s blíz-
kostí lesa, kam děti chodí na  procházky. 
V létě děti navštěvují nedaleké koupaliště, 
v zimě využívají svahy a také hřiště TJ Sokol 
k bruslení a zimním sportům. V blízkosti se 
nachází také tělocvična TJ Sokol. V dubnu 
letošního roku byla navíc v  Lipnici ote-
vřena zrekonstruovaná přírodní zahrada, 
první svého typu ve  Dvoře Králové nad 
Labem, která nabízí široké edukativní mož-
nosti pro environmentální výchovu dětí. 
O jejím slavnostním otevření jste se mohli 
dočíst v  Novinách královédvorské radnice 
č. 5/2016. 
Další informace včetně kontaktů na  ředi-
telství školky v  Drtinově ulici naleznete 
na stránkách školky www.msdrtinova.cz.

Mgr. Šárka Hulíková, odbor ŠKS

Sbor dobrovolných hasičů Žireč, který dopo-
sud působil jako spolková organizace, se od  
1. července 2016 zařadí mezi výjezdové jednotky 
požární ochrany a  hasiči budou zasahovat např. 
u  požárů, živelných pohrom a  jiných mimořád-
ných událostí. Zastupitelé totiž na svém zasedání 
8. června 2016 schválili zřizovací listinu. 

Starosta města Jan Jarolím pak v  pondělí  
13. června 2016 velitelem jednotky jmenoval 
Jana Pohla (na snímku při podpisu jmenovací lis-
tiny). „Určitě budeme platnou jednotkou, máme 
provozuschopné vozidlo vybavené potřebným 
materiálem,“ věří Jan Pohl.
Koordinaci zřízení výjezdové jednotky SDH Žireč 
měl na starosti manažer krizového řízení králo-
védvorského městského úřadu Pavel Lev ve spo-
lupráci s HZS Královéhradeckého kraje. 
Žirečské hasiče tak čekají nové povinnosti. 
„Dosud především organizovali dětské sou-
těže nebo společenské akce. Nyní z  nich bude 
výkonná jednotka kategorie JPO V  s  místní 
působností, tedy určená především pro zásahy 
v  katastru města Dvůr Králové nad Labem, 
a dobou výjezdu k zásahu do 10 minut,“ vysvět-
luje Zdeněk Šedivka, velitel požární stanice HZS 
Královéhradeckého kraje ve Dvoře Králové nad 
Labem, a  pokračuje: „Žirečští budou u  zásahů 
spolupracovat s  jednotkou HZS Královéhradec-
kého kraje, jejich povinnosti a úkoly určí velitel 
zásahu. Je také na zvážení krajského operačního 
a informačního střediska, k jakému zásahu dob-
rovolné hasiče povolá. Například po nedávných 
přívalových deštích bychom takovou pomoc 
určitě přivítali.“
Hasiči včetně velitele jednotky již absolvovali 
zdravotní prohlídky a  předepsaná odborná 
školení. „Nyní se nám hlásí mladí hasiči, které 
čekají třeba strojnické zkoušky. Některá školení 
absolvujeme na stanici u profesionálních hasičů 
a spolupracovat s nimi budeme určitě i nadále. 
Důležité jsou také kondiční jízdy s  hasičským 
autem,“ říká Jan Pohl, kterému jako veliteli jed-
notky přibyde ještě administrativní práce, např. 

zpracování zpráv po zásazích.
Podle Zdeňka Šedivky je jednotka SDH Žireč 
dostatečně vybavena požární technikou a  věc-
nými prostředky pro zásahy. „Do budoucna bude 
ale třeba pořídit například motorovou pilu,“ 
podotýká Jan Pohl. Plánuje se také dovybavení 
jednotky osobními ochrannými prostředky jako 
oblek, přilba, boty a rukavice.
Motivace ke  vzniku výjezdové jednotky v  Žirči 
vznikla před lety, kdy hrozilo úplné zrušení míst-
ního SDH. „To by ale byla škoda. Tehdy se Ivan 
Bartoš nabídl, že jako starosta sboru chod SDH 
znovu nastartuje, což se mu povedlo, přestože 
nyní z pracovních důvodů odstoupil. A protože 
jsme chtěli, abychom si na hasiče jen ´nehráli´, 
ale aby z nás byla výjezdová jednotka, absolvo-
vali jsme školení a  začali trénovat. Zřídili jsme 
dětský oddíl, spolupracujeme se sokoly,“ říká 
Jan Pohl a dodává: „Nyní bychom chtěli vylepšit 
hasičskou zbrojnici, která je v  majetku města, 
kde je momentálně garáž na  auto a  příslušen-
ství. Rádi bychom zde zřídili sociální zázemí 
s tekoucí vodou.“ 
Aktivitu žirečských hasičů vítá také královédvor-
ský starosta Jan Jarolím. „Zřízení výjezdové jed-
notky bude velkým přínosem nejen pro město, 
ale i pro profesionální hasiče. Je to dobrá zpráva 
i proto, že se jedná o lidi s místní znalostí, kteří 
mohou občanům skutečně pomoci,“ dodává.
Na území města Dvůr Králové nad Labem působí 
kromě výjezdové jednotky SDH Žireč, která je 
nově zřízena jako organizační složka města, 
ještě sbor dobrovolných hasičů SDH Verdek.

Miroslava Kameníková

Dobrovolní hasiči ze Žirče se stanou 
od července výjezdovou jednotkou

Máte doma kotel na  tuhá paliva, který již doslu-
huje či nevyhovuje, a rádi byste do vašeho rodin-
ného domku pořídili nový, ekologicky šetrnější 
zdroj vytápění? V  září budete mít šanci zažádat 
o příspěvek ve výši až 127 tisíc korun.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje totiž 
připravuje druhou výzvu tzv. ,,kotlíkové 
dotace“, která bude spuštěna 12. září 2016. 
Jak se na  podání žádosti náležitě připravit, se 
bude opět možné dozvědět na  informačním 
semináři, který se uskuteční 6. září 2016 od 
17:00 hod. v  prostorách Hankova domu 
ve Dvoře Králové nad Labem.
Finanční prostředky, jež bude možné získat, 
se budou vztahovat na  kotel na  pevná paliva, 
kombinovaný kotel, tepelné čerpadlo nebo 
plynový kondenzační kotel. V  případě pořízení 
kotle spalujícího pouze uhlí bude dotace činit 
70 %, v  případě plynového kondenzačního 
kotle a  kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) 

to bude 75 %, při pořízení tepelného čerpadla či 
kotle pouze na biomasu až 80 %. Podpora bude 
ještě navýšena o 5 % v případě, že bude výměna 
realizována v obci, která byla označena jako pri-
oritní území. 
Sběr žádostí proběhne opět elektronicky, 
následně v  listinné podobě (doručení na  Kraj-
ský úřad Královéhradeckého kraje). K zásadním 
změnám pravidel čerpání však nedojde, aby 
měli možnost získat finance také žadatelé, jež 
v  prvním kole z  důvodů vyčerpání finančních 
prostředků neuspěli, přestože všechny stano-
vené podmínky splnili. Informace budou zve-
řejňovány na: www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz 
„kotlíkové dotace“, nebo se můžete dotázat 
přímo na odboru životního prostředí. 
Pokud i  vám záleží na  čistém ovzduší v  našem 
městě a  jeho přilehlém okolí, využijte této 
příležitosti. 

Ing. Helena Hamanová, DiS. 
odbor životního prostředí

Nestihli jste zažádat o ,,kotlíkovou 
dotaci“? V září budete mít další šanci
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vybrané zásahy městských 
strážníků – květen 2016 (2015)
Druh zásahu 2016 (2015) 
BESIP přestupky  241 (51)
Dopravní nehody  6 (6)
Veřejný pořádek (přestupek) 21 (19)
Součinnost s PČR, MěÚ,... 25 (16)
OZV o volném pohybu psů  3 (3)
Občanské soužití (přestupek)  5 (2)
Majetek (přestupek) 5 (12)
Ztráty a nálezy  11 (8)
Trestný čin  1 (1)
Prevence (opatření a úkony) 24 (25)
Pomoc v nouzi  5 (8)
Doručení písemnosti (opatření) 3 (5)
Odchyt zvířete (opatření) 10 (3)
Stížnosti  9 (13) 
Celkem přestupků a trestných činů:   
 394 (183)
Pokuty v blokovém řízení:  75 (11)
Na místě nezaplacených 
blokových pokut: 20 (4)
Předáno Policii ČR:  17 (18) 
Předáno na správní odbor MěÚ:  4 (3) 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

oprava
V NKR č. 5/2016 bylo chybně uvedeno, že 
za  duben MPDK zaznamenala 255 pře-
stupků a trestných činů. Správně je 355.  

(mik)

HZS Královéhradeckého kraje 
dostane od města 400 tisíc korun
Město Dvůr Králové nad Labem podpoří 
také v  letošním roce Hasičský záchranný 
sbor Královéhradeckého kraje. Zastupitelé 
na  svém zasedání, které se uskutečnilo  
8. června, odsouhlasili poskytnutí pří-
spěvku ve výši 400 tisíc Kč. Investiční pro-
středky, téměř 189 tisíc Kč, jsou určeny 
zejména na  výměnu vrat na  objektu  
B požární stanice ve  Dvoře Králové nad 
Labem, neinvestiční příspěvky, zhruba  
211 tisíc korun, na pořízení čerpací nádrže 
na naftu s výdejní pistolí, shrnovací radlici 
na úklid sněhu, materiál na lezeckou stěnu, 
opravu vodovodní přípojky a výměnu ne-
úsporného venkovního osvětlení stanice 
ve Dvoře Králové nad Labem. 

(mik)

Křišťálová popelnice 2015
Město Dvůr Králové nad Labem již potřetí 
postoupilo mezi čtrnáct finalistů prestižní 
celostátní soutěže obcí v  třídění odpadů 
„O  křišťálovou popelnici“ a  za  rok 2015 
obdrželo malou „křišťálovou“ popelnici 
a diplom. 
Co se v soutěži hodnotí? Obce jsou hodno-
ceny podle dosažených výsledků v  naklá-
dání s  komunálním odpadem. Posuzuje 
se i  informování občanů o  způsobech 
nakládání s odpady. Do soutěže jsou auto-
maticky zapojeny všechny obce, které jsou 
členy systému EKO-KOM.
V  soutěži bylo hodnoceno více než 6  000 
měst a  obcí z  celé republiky, zvítězilo 
město Ždírec nad Doubravou.
Děkujeme všem občanům, kteří svým pří-
stupem ke  třídění odpadů posunuli Dvůr 
Králové nad Labem mezi čtrnáct nejlepších 
v České republice. 

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Dne 18. května 2016 se uskutečnilo na Městském 
úřadě Dvůr Králové nad Labem setkání pracovníků 
působících v  oblasti prevence rizikového chování 
dětí a mládeže. Jednalo se o pracovníky sociálně-
právní ochrany dětí, školní metodiky prevence, 
manažera prevence kriminality Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem a jako hosté byli přizváni 
pracovnice Prostoru PRO Hradec Králové, vedoucí 
Klubu Labyrint FCH Dvůr Králové nad Labem 
a  zástupce Oddělení tisku a  prevence Krajského 
ředitelství Policie ČR Hradec Králové, kteří prezen-
tovali své nabízené programy.

oddělení tisku a prevence Krajského 
ředitelství PČR Hradec Králové
Preventivně působí ve  styku s  veřejností při 
dohledu na pořádek v ulicích, realizuje na ško-
lách přednáškovou preventivní činnost v oblasti 
trestné činnosti (šikana, kyberšikana, trestní 
odpovědnost, návykové látky – psovodi apod.). 
Na  webových stránkách www.policie.cz lze 
zhlédnout preventivní videospoty.

Prostor PRo Hradec Králové
Nezisková organizace se sídlem v Hradci Králové 
nabízející preventivní programy Spirála určené 

pro žáky 3.–9. tříd základních škol a žáky střed-
ních škol. Programy sestavené ve formě zážitko-
vých aktivit a  interaktivních programů. Témata 
lze sestavit na zakázku podle požadavků školy. 
Preventivně působí lektoři z  praxe – psycholo-
gové, speciální pedagogové, sociální pracovníci 
apod. Další činností je příprava adaptačních pro-
gramů pro školy. Více na: www.prostorpro.cz.

Sociálně aktivizační služby Klubu 
Labyrint Dvůr Králové nad Labem
Nabízí preventivní programy vytvořené pro 
školy na zakázku. Více na: dk.charita.cz/labyrint.

Manažer prevence kriminality  
MěÚ Dvůr Králové nad Labem
Preventivní programy – akce BESIP v  rámci 
dopravy, výuka sebeobrany, připravováno je 
školení první pomoci apod.

Věříme, že setkání pracovníků v oblasti prevence 
bylo přínosné pro všechny zúčastněné, zároveň 
děkujeme našim hostům za prezentaci preven-
tivních programů. 

Jaroslava Poskočilová a Anna Kotrčová
OSPOD, Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Setkání pracovníků působících v oblasti 
prevence rizikového chování dětí a mládeže

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem 
se 31. května 2016 v prostorách Self defence team 
DK zúčastnili školení zaměstnanců MPDK s hlavním 
metodikem ESP Mgr. Pavlem Černým, který patří 
mezi špičku pro výcvik ozbrojených složek. Školení 
bylo zaměřeno na moderní použití donucovacích  
a taktických prostředků v rámci profesní přípravy.

„Cílem bylo seznámit strážníky s moderními 
metodami použití donucovacích prostředků, 
jako teleskopicky obušek, obranné spreje  
a pouta,“ uvedl Jan Štípek, zastupitel pověřený 
řízením MPDK, a pokračoval: „Mezi priority kurzu 
patřilo efektivně vyřešit zákrok, přitom minima-
lizovat možná zranění a škody jak u agresora, 
tak u nezúčastněných osob, a v neposlední řadě 
zajistit při zákroku bezpečnost strážníků.“
Strážníci se budou i nadále v rámci plánované 
profesní přípravy školit. Podle Jana Štípka MPDK 

potřebuje strážníky, kteří jsou dobře připraveni 
plnit své úkoly, a to nejen po stránce nutných 
znalostí pro výkon práce strážníka, ale i po 
stránce fyzických a technických dovedností.
Rozsah práce strážníků se stále rozšiřuje. Kromě 
kontrol parkování a dodržování obecných závaz-
ných vyhlášek města často řeší různé rvačky, 
pacifikují agresivní osoby pod vlivem návyko-
vých látek a asistují při zákrocích státní policie  
a dalších jednotek IZS. „Rád bych poděkoval Mgr. 
Černému za povedený kurz, strážníkům za nasa-
zení při výcviku, i když si uvědomuji, že to občas 
dost bolelo, a Petru Karbanovi, který zdarma 
poskytl prostory k výcviku,“ dodal Jan Štípek.

Miroslava Kameníková

Strážníci absolvují kurzy profesní přípravy

Setkání sociálních a zdravotních pracovníků
Vedoucí pečovatelské služby Petra Hlušičková 
zorganizovala 17.  května 2016 setkání vedoucích 
pracovníků Pečovatelské služby Města Dvůr Krá-
lové nad Labem, odboru školství, kultury a sociál-
ních věcí městského úřadu a  zdravotníků (lékařů 
a zdravotních sester) Městské nemocnice, a. s.

Setkání se uskutečnilo za  účelem prohloubení 
stávající spolupráce a  předání nových informací 
týkajících se sociálních služeb. Vedoucí služeb 
(Bc. Petra Hlušičková, vedoucí pečovatelské služby, 
Bc.  Lucie Chaloupková, vedoucí Domu Žofie) 
podaly zdravotníkům základní informace o cílové 
skupině, pracovní době, způsobu poskytování 
služeb a  kompetencích jednotlivých zaměst-
nanců. Byla zdůrazněna specifika spolupráce 
s  královédvorským městským úřadem, Městskou 
nemocnicí, a. s., Dvůr Králové n. L., praktickými 

lékaři, ostatními sociálními a veřejnými službami, 
v případě Domu Žofie i s městskou policií. Vedoucí 
pracovnice odboru školství, kultury a  sociálních 
věcí (Bc.  Kateřina Pištorová, Mgr.  Dagmar Mota-
lová) informovaly o  náplni práce terénních soci-
álních pracovnic a zároveň vysvětlily rozdíly mezi 
pobytovou službou domov pro seniory a domem 
s pečovatelskou službou. 
Na závěr se společně diskutovalo o problematic-
kých situacích týkajících se péče o společné klienty 
a  etických dilematech spojených právě s  touto 
problematikou. Poté byly zaměstnancům nemoc-
nice předány informační materiály všech zúčast-
něných za účelem jejich distribuce.
Děkujeme všem za  účast a  věříme, že vzájemná 
spolupráce povede k dalšímu zkvalitnění služeb.

Bc. Petra Hlušičková, DiS., Bc. Lucie Chaloupková, DiS.
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
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Technické služby informují
V květnu si s námi pohrávalo počasí, a tak jsme 
se bohužel dočkali i přívalových lijáků. Ty způso-
bily zaplavení cest štěrkem a hlínou z polí. Nej-
více postiženou oblastí byl Verdek, Vorlech, Strž, 
Sylvárov a  Žirecká Podstráň. Hned po  deštích 
jsme se pustili do  úklidu a  oprav těchto lokalit 
jak ručně, tak strojně.
V  ulici Raisova naproti rybářům jsme odklidili 
štěrk, písek a  zlámané větve, v  ulici 5. května 
posbírali klacky na kanálových mřížích a v ulici 
28. října jsme odklidili štěpku z  chodníků 
i  komunikací vyplavenou z  nově vybudova-
ných záhonů keřů. Ve Strži jsme odklízeli hlavně 
naplavenou vrstvu zeminy z  chodníků, komu-
nikací i  parkovišť, zde byl použit kropicí vůz 
od  SÚS Královéhradeckého kraje, vybagrovali 
jsme a vyčistili příkopy a ucpané dešťové vpusti 
od listí a větví ve všech částech města. Po zahá-
jení strojního úklidu se nám porouchaly oba 
čisticí stroje, došlo k poruše na elektroinstalaci. 
Proto jsme museli požádat SÚS a ve spolupráci 
s ní jsme zametli postižené komunikace. 
Kromě těchto mimořádných prací naši pracov-
níci opravili chodník v  ulici Antonína Wagnera, 
zde došlo ke  změně povrchu z  betonových 

dlaždic na zámkovou dlažbu (na snímku).
Běžný ruční úklid a  chemické postřiky proti 
plevelům probíhají průběžně každý všední den 
s ohledem na klimatické podmínky. 
Na  středisku údržby zeleně byla především  
provedena seč všech zelených ploch. Dále 
jsme dokončili výsadbu stromů uložených 
odborem životního prostředí, pokáceli smrky 
napadené lýkožroutem, ve  spolupráci s  arbo-
risty provedli ošetření 98 stromů na  Benešově 
nábřeží, prováděli jsme výchovné řezy mladých 
stromů, nainstalovali závěsné nádoby s  květi-
nami na  podloubí na  náměstí T. G. Masaryka, 
pleli výsadby keřů a květin a v neposlední řadě 
zalévali výsadby květin, nádoby mobilní zeleně 

MěVaK informuje o činnosti Pokračují opravy budov  
v majetku města
Také letos pokračují opravy a  investice 
do  budov ve  vlastnictví města. Dojde 
k výměně oken na východní fasádě budovy 
ZŠ Schulzovy sady, stavbaři dokončí obnovu 
střešního pláště Hankova domu a nová okna 
bude mít i budova družiny ZŠ 5. května.
Téměř do  konce července potrvá výměna 
oken na východní fasádě budovy ZŠ Schul-
zovy sady. Práce provede pražská společ-
nost Tredo, s. r. o., a  přijdou na  více než  
1 milion korun. „Stávající dřevěná okna 
jsou již dožilá a tepelně nevyhovující, proto 
budou vyměněna za okna dřevěná z euro 
profilů s  izolačním dvojsklem,“ říká Tomáš 
Machek z odboru rozvoje, investic a správy 
majetku na  královédvorském městském 
úřadě a pokračuje: „Všechna měněná okna 
jsou v  učebnách a  pro možné zastínění 
budou opatřena horizontálními vnitřními 
žaluziemi na jednotlivých křídlech.“
V  polovině června začaly stavební práce 
na  dokončení obnovy střešního pláště 
budovy Hankova domu. „Stávající střešní 
plášť bude kompletně demontován 
a  lokálně opraven krov. Obnovena bude 
dvojice tažených korunních říms a  restau-
rována stávající balustráda. Tu navíc doplní 
repliky původních váz. Stavbaři temeno stře-
chy osadí zdobnou kovovou nástřešní mříží, 
replikou té původní. Dojde také k  výměně 
okapních žlabů a  svodů a  instalován bude 
nový hromosvod,“ popsal Tomáš Machek. 
Na stavební práce, které provede liberecká 
firma Pentagon 1, půjde z  rozpočtu města 
4,2 mil. Kč a potrvají do poloviny září 2016.
Od 1. července do poloviny srpna pracov-
níci společnosti K. T. O. Reality z Třebecho-
vic pod Orebem vymění okna na  budově 
družiny ZŠ 5. května. Dodáno a  namon-
továno bude 57 nových plastových oken 
s  mikroventilací a  izolačním dvojsklem. 
Město za akci zaplatí více než 400 tisíc Kč.

(mik)

a vysazené stromy a keře.
Na  hřbitově v  Lipnici 
byla vyměněna nádoba 
na  vodu a  pokračovali 
jsme ve výměně zničených 
plotových polí na hřbitově 
ve Verdeku.
V  pátek 27. května 2016 byla zahájena sezona 
na Tyršově koupališti. Otevírací doba koupaliště 
je denně od 8:30 do 20:00 hod., ceny se oproti 
minulé sezoně nezměnily, permanentní vstu-
penky jsou k  prodeji na  pokladně koupaliště. 
Na koupališti se také začátkem června usku-
tečnil Dětský den, jehož pořadatelem byl DDM 
Jednička.
Na  letním stadionu se ke  konci května usku-
tečnil turnaj v  malé kopané, který uspořádal 
Československý lev, a o víkendu 11. a 12. června 
zde  proběhla soutěž v  požárním sportu. Dne  
18. června byla uzavřena travnatá plocha let-
ního stadionu.
Koncem června se na zimním stadionu odehrál 
celorepublikový turnaj krajských výběrů žáků 
v hokejbale.
Více informací o činnosti naleznete na  interne-
tových stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem

V  současné době zpracovává MěVak Dvůr 
Králové nad Labem ve  spolupráci s  ústavem 
Vodního hospodářství obcí Vysokého učení 
technického v  Brně studii ztrát. Důvodem je 
dlouhodobá snaha snížit ztráty vody ve  vodo-
vodu ve Dvoře Králové nad Labem a také výhled 
výraznějšího růstu nákladů na  výrobu vody 
a odvádění odpadních vod v souvislosti s pláno-
vanou novelou zákona o vodách č. 254/2001 Sb. 
s navýšením platby za čerpání vody na dvojná-
sobek dnešního stavu.
V  rámci studie proběhne kompletní hydrau-
lická analýza vodovodu ve  Dvoře Králové nad 
Labem. Její součástí bude vypracování matema-
tického modelu sítě s  kalibrací podle reálných 
měření na vodovodu ve městě. Dále proběhne 
vyhodnocení tlakových a průtokových poměrů 
ve vodovodní síti. 
Po  vyhodnocení aktuálního stavu sítě plánu-
jeme optimalizovat vodovodní síť pro snížení 
ztrát vody pomocí reálných opatření, jako jsou 
rozdělení sítě do  tlakových pásem, možnost 
osazení redukčních ventilů v oblastech s výsky-
tem vysokého tlaku vody či osazení měřících 
okrsků, které by mohly včas odhalit úniky vody. 
Navržena by měla být i další opatření pro efek-
tivní provozování vodovodní sítě v  našem 
městě.

V ý s t u p e m 
ze studie 
mají být 
také  návr-
hové para-
metry jednotlivých technických opatření (např. 
redukčních ventilů, čerpadel – ATS, popřípadě 
jiných opatření) jako dostatečných podkladů 
pro rozhodování, jaká opatření ke  snížení ztrát 
zvolit.

Ing. Petr Mrázek
jednatel, MěVaK Dvůr Králové nad Labem

opravené poruchy
3. 5.: porucha vodovodu Žireč;
3. 5.: porucha vodovodu Zboží;
4. 5.: porucha kanalizace Tyršova ulice;
23. 5.: porucha vodovodu ulice Elišky Krásnohor-
ské – Štefánikova ulice.

Ze stavebních prací 
•	 obnova vodovodu ve Štefánikově ulici;
•	 příprava rekonstrukce armaturních komor 

Denisovo náměstí a Zboží;
•	 zahájení stavby „Obnova vodovodu 

a vodovodních přípojek Puchmajerova ulice“.
Ivo Antonov 

vedoucí provozního úseku, MěVaK Dvůr Králové n. L.

Od července může veřejnost opět využívat 
veřejné toalety v  Revoluční ulici, které prošly 
kompletní rekonstrukcí. Ta trvala dva měsíce 
a  město Dvůr Králové nad Labem za  ni ze 
svého rozpočtu zaplatilo téměř 900 tisíc korun. 
Objekt je bezobslužný, za použití toalet zaplatí 
občané prostřednictvím mincovních automatů 
na vstupních dveřích. Během rekonstrukce stav-
baři například vybudovali bezbariérový přístup 
a rozšířili hygienické zázemí pro handicapované 
občany. Maminky s  malými dětmi zase určitě 
přivítají přebalovací pult.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

V Revoluční ulici opět funguje veřejné WC



6

NoviNy KráLoVéDVorsKé raDnice        6, 7/2016

www.mudk.cz

Nový projekt nabídne od září ženám bezplatné kurzy osobního rozvoje
Chystáte se po rodičovské do práce a nevíte, jak to 
všechno zvládat? Chcete začít realizovat aktivity 
ve svém okolí, ale nevíte, jak začít, nebo potřebu-
jete dobrovolníky? Chcete se zapojit do veřejného 
dění ve městě? 

Vzdělávací organizace Evropská kontaktní sku-
pina ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad 
Labem od  letošního září přichází s  nabídkou 
kurzů osobního rozvoje a  podpory svépomoc-
ných aktivit určených speciálně ženám. Na  co 
se můžete těšit? Pomůžeme vám při hledání 
zaměstnání, které vás bude opravdu naplňovat. 
Ukážeme, jak lépe poznat a  rozvíjet své silné 
stránky a využít je ve všem, co děláte. Naučíme 
vás zásady sebevědomé komunikace, které vám 

pomohou při jednání s druhými. Pomůžeme na-
jít nástroje k udržování rovnováhy mezi rodinou, 
prací a vlastními zájmy a podpoříme vás při rea-
lizaci vašich nápadů a vizí.
Znalost vlastních silných stránek totiž může 
změnit váš život. Lektorka Helena Košťálová je 
vystudovaná ekonomka a  mnoho let pracovala 
jako projektová koordinátorka. Přelomovým 
okamžikem v jejím životě bylo absolvování kurzu 
osobního rozvoje. „Kurz mi pomohl odhalit věci, 
které jsem si o sobě moc neuvědomovala, nebo 
už dávno zapomněla. Vždy mě lákala přímá 
práce s lidmi. Na kurzu jsem si udělala plán, co už 
v této oblasti umím a jak se mohu dále rozvíjet. 
Postupně jsem se pak začala lektorování věnovat 
na plný úvazek,“ shrnuje svou zkušenost. 

A  že se Helena Košťálová v  práci poradkyně 
opravdu našla, je vidět z  pozitivních ohlasů 
klientek na  její kurzy a před dvěma lety byla 
její lektorská činnost oceněna prvním místem 
v soutěži Národní cena kariérového poradenství.
Všichni máme skrytý potenciál, a  také se říká, 
že každý je alespoň v  jedné věci lepší než 
ostatní. Pojďte s  námi své silné stránky objevit 
a  naplánovat si, jak dosáhnout toho, co si pře-
jete. Bližší informace o připravovaných kurzech 
a dalších aktivitách budou zveřejněny na webo-
vých stránkách Evropské kontaktní skupiny  
www.ekscr.cz a  na  webových stránkách města 
Dvůr Králové nad Labem www.mudk.cz.

Eva Kavková
ředitelka Evropské kontaktní skupiny

Zasazená vinná réva ve valové 
uličce připomíná 700. výročí 
narození Karla iv.

Osm sazenic vinné révy připomíná 
ve Valové uličce od pátku 10. června 2016  
700. výročí narození Karla IV. Alespoň sym-
bolicky tak byla obnovena tradice z  dob 
největšího Čecha, kdy každé královské 
věnné město mělo svůj vinohrad.
„Je to ta nejlepší příležitost, jak vzdát hold 
tomuto velkému panovníkovi,“ uvedl Sta-
nislav Rudolfský, předseda představenstva 
Cechu českých vinařů a zároveň zakladatel 
vinohradu v  Kuksu, a  pokračoval: „Dvůr 
Králové nad Labem za  dob Karla IV. vino-
hrady měl, takže tímto aktem jsme jen krá-
lovský vinohrad symbolicky obnovili. A  já 
bych chtěl věřit tomu, že se nám postupně 
povede obnovovat i s tím spojené tradice, 
vzpomínku na naši krásnou historii a dobu 
plnou rytířství.“
Sázení vinné révy se ve Valové uličce cho-
pili například starosta města Jan Jarolím, 
senátor Jiří Hlavatý nebo herečka Vero-
nika Žilková a  tanečník Vlastimil Harapes 
(na snímku), kteří byli ve Dvoře Králové nad 
Labem v rámci 1. ročníku studentského fes-
tivalu divadla, hudby a tance Cool fest.
„Karel IV. k nám přivezl burgundské odrůdy 
– Rulandské bílé, šedé a  modré. Ale zde 
jsme na  samé hranici možnosti pěstování 
vinné révy, takže jsme zvolili kompromis. 
Proto jsme vysadili odolné stolní odrůdy 
s  krásnými, velkými a  chutnými hrozny, 
které nejsou určeny na  výrobu vína, ale 
ke  konzumaci,“ dodal vinař Stanislav 
Rudolfský.

Miroslava Kameníková

Zastupitelstvo zrušilo vyhlášku 
o veřejném pořádku
Zastupitelé města na  svém červnovém zasedání 
zrušili obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, která 
zabezpečovala veřejný pořádek ve  Dvoře Králové 
nad Labem a  zajišťovala estetický vzhled města. 
Vyhláška zakazovala obchodníkům na  náměstí  
T. G. Masaryka a v jeho přilehlých ulicích skladovat 
materiál a vystavovat zboží na chodnících bez spl-
nění náležitých podmínek.

Přestože text vyhlášky dříve „posvětilo“ dozo-
rové a  kontrolní pracoviště Ministerstva vnitra 
v  Hradci Králové, počátkem května obdrželo 
město přípis Odboru veřejné správy, dozoru 
a  kontroly Ministerstva vnitra v  Praze, které 
vyhlášku shledalo v rozporu se zákonem. „Jejich 
právní rozbor říká, že podle zákona o pozemních 
komunikacích je umísťování, skladování a naklá-
dání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě 
nebo opravám komunikací bráno jako zvláštní 

užívání, o  kterém rozhoduje příslušný silniční 
úřad. Jedná se tedy o výkon státní správy. A pro-
tože vyhláškou vymezené veřejné prostran-
ství, tedy konkrétní chodníky a  chodníky pod 
podloubími, jsou součástí místních komunikací, 
nelze je regulovat v  rámci samostatné působ-
nosti obce,“ vysvětlila vedoucí právního oddě-
lení Městského úřad Dvůr Králové nad Labem 
Mgr. Alena Petirová. 
Vyhláška o  veřejném pořádku přestane platit 
1. července 2016. Od  té chvíle bude ukládání 
a  vystavování zboží řešit s  obchodníky odbor 
dopravy a silničního hospodářství královédvor-
ského městského úřadu. 
I  nadále však platí ohlašovací a  poplatková 
povinnost podle obecně závazné vyhlášky  
č. 1/2014 o  místním poplatku za  užívání veřej-
ného prostranství.

Miroslava Kameníková

Dům Žofie poskytuje od  1. dubna 2011 sociální 
službu azylový dům osobám bez domova starších 
18 let s  trvalým pobytem ve  Dvoře Králové nad 
Labem a  ve spádových obcích. Služba zajišťuje 
především ubytování a  podporu a  motivaci při 
návratu zpět do  běžného způsobu života. Pra-
covníci pomáhají klientům při hledání vhodného 
zaměstnání, bydlení, řešení svých závazků a moti-
vují je rovněž k  navazování často velmi naruše-
ných vztahů ve svých původních rodinách. 

Do  31. května 2016 byl pracovník ve  službě 
přítomen v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 
hod. Nebyly pokryty noční služby a víkendy, což 
se v  současné době ukazuje jako nevyhovující 
model. Události posledního období ukázaly zvy-
šující se rizika (noční hádky některých klientů, 
nedodržování pravidel) a  bylo třeba na  tuto 
změnu zareagovat i s ohledem na udržení dob-
rých vztahů v celé komunitě. 
Rada města odsouhlasila náš návrh zkušebně 
rozšířit pracovní dobu pracovníků o  noční 
služby, a to od 1. června do 31. října. Po vyhod-
nocení efektivity nového režimu budeme 

vyjednávat se zřizovatelem o  dalším postupu. 
Noční služby budou zajišťovat pracovníci v soci-
álních službách, jimiž jsou strážníci městské poli-
cie a speciální pedagog – etoped. 
A  co se vlastně změnilo? Od  prvopočátku 
existence Domu Žofie byli klienty azylového 
domu převážně senioři, osoby se zdravot-
ním postižením a osoby s  lehkým mentálním 
postižením. Ke  konfliktům docházelo spora-
dicky. Cílová skupina se však proměnila a službu 
využívají podstatně mladší lidé – osoby pro-
puštěné z  výkonu trestu, osoby s  duševním 
onemocněním (převážně se schizofrenií), mladí 
lidé bez jakéhokoliv rodinného zázemí a se zku-
šenostmi se závislostí na  alkoholu a drogách. 
Pracovníci dnes se svými klienty řeší podstatně 
hlubší problémy než ve svém počátku. 
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 
Labem získala finanční prostředky ve  výši 
2.814.525 Kč na  období 1. ledna 2016 –  
30. června 2019 z  Operačního programu 
Zaměstnanost na  zajištění sociální služby 
azylový dům, která je poskytovaná v  Domě 
Žofie v  rámci projektu Služby sociální pre-

vence v  Královéhradeckém kraji IV  
č. CZ.03.260/0.0/15_005/0000052.

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka 
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n. L.

Noční služby v azylovém Domě Žofie
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Dne 8. června 2016 se konalo 9. zasedání ZM 
Dvůr Králové nad Labem. Opoziční zastupitel pan 
Kiriakovský při rozpravě k realizaci stavby Valovy 
uličky obhajoval provedení stavby bez staveb-
ního povolení. Stavba se povedla, je hezká, tak 
proč stavební povolení. Bude vydáno po dokon-
čení stavby. A že se stavba realizovala na cizích 
pozemcích bez písemného souhlasu vlastníků. 
Tak městu ty pozemky vlastníci bezúplatně darují. 
Jen mě osobně zaráží, že někdo bezúplatně daruje 
městu pozemek ve středu města o ploše cca  
200 m2. Z úst zastupitele města, člověka, který 
říká, že pracuje ve stavebnictví, dělá stavební 
dozory investorům, znějí tato slova zvláštně.  
Možná se v budoucnu ještě dozvíme, jak to s tou 
naší uličkou vlastně celé bylo.  
Jedno je jisté, panu Žižkovi se stavba povedla 
(gratuluji) a určitě bylo jeho přáním, aby i pro-
stor Valovy uličky tomu odpovídal. Jen to město 
bylo o několik kroků pozadu. Potěšilo mě, že se 

Poznámky zastupitele

Není reportáž z  okolí našeho města, kterou by 
redaktor České televize pan Přemysl Šrámek 
neukončil například slovy: „Kuks na  Trutnov-
sku“! Pan redaktor si dlouhodobě neuvědomuje, 
v  jakém regionu našeho kraje se pohybuje, 
a stále zapomíná, že se nachází v lokalitě, která 
se nazývá od nepaměti Královédvorsko. 
Je to svébytný region s  velkým historickým 
a kulturním dědictvím, v jehož centru se nachází 
město Dvůr Králové nad Labem. Nechápu pak, 
proč v případě Kuksu nebo Betlému nepoužívá 
pan Šrámek a jemu podobní redaktoři veřejno-
právních médií zeměpisné a historické označení 
Kuks na Královédvorsku. Všichni přece víme, že 
po zrušení okresních úřadů, tzn. okresů, se v naší  
republice území dělí pouze na  kraje a  obce 
s  rozšířenou působností, tzv. ORP. Viz oficiální 
internetové stránky Státní správy České repub-
liky. Například soudy, policie a katastrální úřady 
mají působnost na území bývalých okresů. Ani 
nemocnice v Trutnově nebo v Náchodě neozna-
čujeme dnes jako okresní, ale slovem oblastní.
Možná se zdá někomu, že moje kritika špatného 
regionálního zařazování je zbytečná a  mali-
cherná, ale opak je pravdou. Dnes v době inter-
netu a  mapových navigací ztrácí mnoho z  nás 
pojem, kde se jaké město, vesnice či oblast nebo 
region, popřípadě nějaký turistický cíl nachází, 
vše se zjednodušuje, centralizuje a  může se 
pak klidně stát, že mladá rodina s  dětmi třeba 
z Plzeňska po zhlédnutí takové reportáže pojede 
opravdu do Trutnova, aby hledala barokní Kuks 

tak, jak bylo řečeno v  televizní reportáži, tedy 
na  Trutnovsku. Namísto toho, aby jela rovnou 
na  Královédvorsko, lepé řečeno do  Dvora Krá-
kové nad Labem, kde se nachází celostátně 
známá  zoo a Kuks je v jejím těsném sousedství.
Na příkladu památek Českého ráje mohu svá tvr-
zení konkrétně doložit: zde jsou hrady a zámky 
správně mediálně prezentovány, nacházejí  
se na  Turnovsku, ale v  žádném případě ne 
na Semilsku. Zde platí, že Turnov je památkám 
blíž, svůj region si hlídá a bývalé okresní město 
Semily má v tomto případě smůlu.
Proto je potřeba, aby se redaktoři chovali profe-
sionálně a své reportáže správně územně zařa-
zovali. Nač jsou potom miliony a miliony korun, 
které EU, stát, kraj nebo obce investují do propa-
gace svých regionů, jakými jsou např. Broumov-
sko, Vrchlabsko, Novopacko, Jilemnicko a další, 
když novináři veřejnoprávní televize tyto peníze 
znehodnotí a  navíc vyvolají v  hlavách občanů 
z jiných krajů doslova orientační zmatek?
Usilujme proto, aby naše město a  celý králo-
védvorský region nikdo z  novinářů nepřehlížel 
a  prostředky, které do  propagace vkládáme, 
nekončily v koši. 
Přes to vše, co jsem napsal, dál budu schvalovat 
v zastupitelstvu města peníze z rozpočtu na pro-
pagaci města a  jeho okolí typu „Regionální 
turistická hra Kralovédvorsko“, i když celorepub-
likově se mediálně zviditelňuje a na našem regi-
onu obecně parazituje i náš odvěký rival.

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši) 

Kuks na Trutnovsku... Proč ?
Zaměstnanci Léčebny zrakových vad moc děkují 
panu Janu Řehákovi s manželkou z letecké školy 
„Řehák“ za uspořádání 2. charitativního plesu na 
podporu oční léčebny. Díky pomoci sponzorů, 
města a kraje do léčebny už neprší a nefouká – 
máme nová okna, ale omítka i nadále „padá na 
hlavu“. Stále proto sháníme sponzory. Pokud vše 
dobře dopadne – hlavně s dotacemi, tak by opět 
třetinový podíl, který má na novou omítku uhradit 
sama léčebna, měl být něco kolem 800.000 Kč. 
Tolik peněz nejsme schopni bez štědrých spon-
zorů sehnat. Vítáme proto veškeré aktivity, které 
by pomohly tuto částku dát dohromady. Velmi si 
proto vážíme i nápadu pana Roberta Noska, jak 
získat pro léčebnu i pro dobrovolnické centrum 
Královédvorská Arnika nějaké ty korunky navíc. 
Na sportovní akci „O pohár starosty“ nechal dražit 
dres legendárního hokejového brankáře Domi-
nika Haška. I když si pan Nosek myslel, že se podaří 
vydražit vyšší částku, tak bude mít léčebna na další 
metry omítky a Královédvorská Arnika bude moci 
i v srpnu vzít další klienty na parkurové závody na 
Zálesí a dopřát jim stejně jako v květnu bohaté 
občerstvení. Pro obě organizace je velmi důležitá 
propagace. I když si myslíme, že o léčebně už snad 
musí vědět každý, neboť jsme byli několikrát v tele-
vizi, rádiu i v novinách, očním a dětským lékařům 
posíláme propagační materiály, tak opak je prav-
dou. Často nám rodiče dětí s vadou zraku říkají, že 
o nás vůbec nevěděli. A Královédvorskou Arniku 
by bylo potřeba propagovat neustále. Přestože 
se noví dobrovolníci hlásí, jiní zase z nejrůznějších 
důvodů svoji činnost ukončují nebo přerušují, 
takže poptávka po dobrovolnické činnosti stále 
mnohonásobně převyšuje nabídku. Lidí, kterým 
bychom alespoň trošku chtěli a mohli zpříjemnit 
život, je hodně. Děkujeme proto oběma pánům – 
panu Řehákovi i panu Noskovi, že se o nás tímto 
způsobem dozvědělo hodně dalších lidí.
Příprava plesu byla z největší části na panu  
J. Řehákovi, ale velmi významná byla také pomoc 
pana Jaroslava Flégra – Mobilní telefony Fletcher  
a Lukáše Mitlöhnera – Půjčovna party stanů a kara-
vanů. Oba dva věnovali také hodnotné ceny do 
tomboly. Jménem pana Řeháka také děkujeme 
rodině Šifnerově za finanční dar a všem ostatním 
dárcům, kteří přispěli cenami do bohaté tomboly.  
Jana Štěpánová, Léčebna zrakových vad, Královédvorská Arnika

Bude na další 
metry omítky

pan starosta Jarolím a pan místostarosta Helbich 
k tomuto problému postavili čelem, omluvili se  
a slíbili, že se další stavby nebudou bez staveb-
ního povolení realizovat. Budeme to hlídat. 
Asi hlavním bodem jednání bylo představení 
investičního záměru firmy Karsit. Podrobný roz-
hovor je na stránkách Královédvorska. Na konci 
jednání jsem pana starostu požádal o společné 
jednání  zástupců politických stran ještě před tím, 
než bude schválena smlouva o smlouvě budoucí 
kupní, a před jednáním zastupitelstva, které bude 
o této smlouvě jednat a schvalovat ji. Uvidíme. 
Já sám jsem zastáncem postupu zájemci poze-
mek prodat za nižší cenu s tím, že veškeré 
náklady k přípravě územního řízení, přeložek 
sítí a vybudování přívodu vody, kanalizace  
a elektřiny k pozemku včetně geologických  
a biologických průzkumů a terénních úprav by 
měl realizovat a nést investor a nikoliv město. 
Přeji hezký den. 

Petr Hroneš, zastupitel (ODS)

Od čtvrtka 9. do soboty 11. června naše město 
ožilo festivalem Cool fest, který vznikl pod rukama 
Mezinárodní konzervatoře Praha, Veroniky Žilkové 
a dalších pedagogů této školy. Ve třech dnech nás 
okolo 300 studentů provedlo muzikálovými či 
operními vystoupeními, koncerty rockových kapel, 
taneční show a nechyběla ani divadelní předsta-
vení. Žáci základních a středních škol i veřejnost 
měli možnost si vyzkoušet řadu workshopů (napří-
klad taneční, rockové opery, dechových nástrojů 
a mnoho dalších). S naší třídou jsme se ve čtvrtek 
zúčastnili divadelního představení o dívčí válce. 
Vyprávělo o smrti kněžny Libuše, po níž se urozená 
Vlasta s ženami chtěla násilím dostat k moci a vlád-
nout všem. Nakonec však konflikty ustaly a muži  
a ženy spolu znovu začali vycházet. Naše kroky 

dále směřovaly na koncert populární hudby.  
V pátek jsme si nenechali ujít literární pořad o Jaro-
slavu Seifertovi, jehož životem, o kterém sám psal 
v knize Všecky krásy světa, nás provázeli Veronika 
Žilková, František Skřípek a studenti MK. Ve svém 
volném čase jsem s nadšením navštívila předsta-
vení Figarova svatba, jedno z děl klasické komedi-
ální francouzské literatury o sluhovi Figarovi a jeho 
nastávající Zuzance. Na programu Cool festu mne 
zaujaly taneční workshopy, celou sobotu jsem 
proto strávila na festivalu. Když jsme ráno dorazily 
s mojí kamarádkou na místo konání, řekli nám, že 
se přesouvá na později, tudíž jsme měly hodinu 
času, kterou jsme využily. Jelikož kamarádka 
hraje na klavír, zašly jsme na kurz klavírní tvorby. 
Poté jsme si chvíli poslechly talk show V. Harapese  

Město ožilo divadlem, tancem a hudbou

a pokračovaly přesunutým tanečním work- 
shopem, konajícím se na Hankově náměstí. Pro-
fesorka tance MK paní Raušarová nás všechny 
naučila dvě choreografie a procvičily jsme si také 
pár baletních prvků. Po obědě jsem začala shánět 
někoho, kdo by se mnou šel na odpolední kurz 
tance. Nakonec se nabídla má kamarádka Adri-
ana, se kterou chodím do taneční skupiny. Tento 
workshop tance byl ještě lepší než ten předešlý. 
S paní Raušarovou, která si mne pamatovala už 
z rána, jsme začaly rozcvičkou. Následovaly dvě 
choreografie – jedna v rockovém stylu a druhá 
byla tanec historický, který vídáme například  
v pohádkách. Protože začalo pršet, znovu jsme 
prožily komedii o dívčí válce. Po ní následoval  
rockový Karel Čapek. Náš den jsme zakončily 
zhlédnutím taneční show na hudbu M. Jacksona. 
Jít se podívat na toto vystoupení snad byla pro 
všechny tanečníky povinnost. Nádherné zpraco-
vání nás ohromilo natolik, že bychom si to rády 
zopakovaly. Tento studentský festival mne velice 
zaujal. Už nyní se těším na další ročník Cool festu. 

Natálie Jiranová, 8. A ZŠ Strž
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inzerce:

K napsání tohoto článku mne vyprovokoval čin 
pro mne a  myslím, že i  pro většinu normálně 
smýšlejících lidí, naprosto nepochopitelný. Spo-
lečnost Lesy města Dvůr Králové nad Labem,  
s. r. o., má na starosti péči o lesní majetek města, 
jak vyplývá z  jejího názvu, ale v  rámci své čin-
nosti se zabývá i  správou majetku s  lesními 
pozemky souvisejícím. Do  tohoto majetku 
patří cestní síť, rybníky a  rybníčky, hájenky, ale 
i drobné stavby ležící přímo v lesních porostech. 
Naší snahou je tento majetek udržovat v  dob-
rém a  provozuschopném stavu. Tuto snahu 
nám bohužel velmi často kazí lidská neznalost, 

hloupost a nenechavost.
A  to je i  případ studánky v  lese za  městskou 
nemocnicí u  cesty nad Verdekem. Původ této 
studánky nám není znám. Jedná se o  kamen-
nou stavbičku nad studnou o hloubce cca 4 m. 
Studánka v posledních letech velmi utrpěla van-
dalskou činností lidí. Zmizely dveře a postupně 
začaly mizet i  tesané pískovcové kameny. Aby 
nedošlo k  úplné devastaci stavby, přistoupila 
společnost v květnu k opravě. Kamenická firma 
stavbu kompletně vyčistila, vybrala nános bláta 
o  mocnosti 2 m, doplnila chybějící kameny 
a  do  dveří byla zapuštěna nová železná mříž. 
Práce byly úplně dokončeny k datu 23. 5. 2016. 

Jsme opravdu tak chudý národ...? Pocit z dobře vykonané práce a z krásně obno-
vené studánky nám vydržel přesně jeden týden. 
Už po týdnu jsme totiž zjistili, že nějaká “dobrá 
duše“ nutně potřebovala jeden z  kamenů 
na studánce (asi si doma zařizuje skalku), takže 
nelenila, kámen odtrhla z  podkladního betonu 
a odnesla.
Drzost a nenechavost lidí způsobuje naší společ-
nosti každoročně škody v řádu tisíců korun.
Někdy nabývám dojmu, že si někteří naši spo-
luobčané stále myslí, že v lese je dovoleno vše.   
Přibývá krádeží dříví, řešíme jich několik ročně, 
nenechavci také potřebují „naše“ sazenice 
do svého lesa či na zahrádku, občas někdo z lesa 
odveze pískovcový balvan (ano i toto je krádež), 
vandalové nám poškozují altánky a lavičky, likvi-
dujeme také nelegální ohniště a  lidé je znovu 
a znovu zakládají. Jen likvidace černých skládek 
odpadu stojí naši společnost desítky tisíc ročně. 
V  případě poničené studánky nám nevznikla 
velká finanční škoda, jedná se spíše o problém 
morálky, ale když se týden po dokončení rekon-
strukce stavby najde někdo, kdo dokáže hotové 
dílo poničit, napadá mne otázka: „Jsme opravdu 
tak chudý národ...?“

Ing. Petr Tepera 
jednatel, Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

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

Nabízíme opravy střech, mytí tlakovou 
vodou, nátěry. Opravy klempířských prvků. 
Terénní úpravy u domů - dlažby, vjezdy, 
ploty, brány. Zednické a zámečnické práce. 
Objednávky na tel.: 603 217 922

Spotřebič, kouřovod, komín - povinná kontrola 
spalinové cesty. 
Objednávky na tel.: 603 217 922

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

Máte zájem 
inzerovat v NKR? 

 
Kontaktujte nás na:
tel.: 499 318 258

e-mail:
 noviny@mudk.cz

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

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

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

•	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

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

PŘiJMEME PRACovNÍKy TĚCHTo PRoFESÍ:
Montáž zateplovacích systémů (provádí se z 
lešení Haki). Montáž hydroizolačních systémů 
plochých střech. Nástup možný ihned, info na 
tel.: 603 919 568, 603 482 392.
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Noví občánci města
V květnu 2016 se narodilo v našem městě 8 občánků – 5 chlapců a 3 děvčata.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci květnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 21 lidí, z toho bylo 
9 královédvorských občanů, 3 muži a 6 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Poděkování
Vážení příznivci historie 
našeho města, rádi bychom 
touto formou poděkovali 
redaktorovi Vlastivědného 
čtení, panu Schwarzovi, 
za  úžasnou dlouholetou 
spolupráci na  vytváření 
tohoto díla. Pane Schwarzi, 
děkujeme Vám za  důvěru, 
kterou jste nám dal, a za možnost podílet se na výrobě časopisu. 

Jaroslav Janeček a celý kolektiv tiskárny ARPA 

Dne 17. července by se dožila 100 let naše obětavá a starostlivá maminka, 
paní Marie Erlebachová. 

S vděčností vzpomínají Jaroslava, Dušan, Renata a Luděk, děti s rodinami

Společenská rubrika

vítání občánků
Na Staré radnici ve Dvoře Králové nad Labem bylo v květnu a červnu slavnostně přivítáno 25 novorozených občánků našeho města.

Zleva: Karel Adamec, Ella Ševčíková, Nicolas Vojta.Zleva: Jakub Slezák, Kristina Bojović, Izabela Spányiková, Michal Doležal.

Zleva: Sofie Adamová, Nicol Rachotová, Oskar Rousek, Eliška Horáčková.Zleva: Lilly Haase, Kryštof Kacetl, Dominik Beresz, Michal Janák.

Zleva: Filip Otradovský, Adéla Králová.Zleva: Tereza Kořínková, Zora Válková, Adéla Kučerová, Matěj Havlásek, Amy Hrubá.

Děkujeme Městské nemocnici ve  Dvoře Králové nad Labem, internímu 
oddělení, za  péči, která byla věnována našemu synovi, manželovi panu 
Pavlu Palaščakovi. Děkujeme za vstřícný a citlivý přístup v pro nás tak těžké 
době. Děkujeme také všem za kondolence a slova útěchy.

zarmoucená rodina
 

Jménem našich dětí a  kolegů děkuji starostovi obce Libotov panu Filipu 
Krausovi za neopakovatelné zážitky z Dětského dne. Všichni byli naprosto 
nadšení a  spokojení se sobotním výletem. Velmi si vážím jeho pozvání 
a aktivit, díky kterým se náš dětský domov mohl zúčastnit.

Zdena Slavíková, ředitelka Dětského domova Dubá – Deštná

Sňatky
Ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v květnu manželství tito snoubenci:
Jakub Hájek a Kristýna Bartáková  – 6. 5. 2016
Stanislav Trejbal a Veronika Pourová  – 7. 5. 2016
Jiří Soumar a Jana Fikarová  – 19. 5. 2016
Petr Drahota a Dagmar Voltrová  – 20. 5. 2016
Jan Kotík a Michaela Horáková  – 20. 5. 2016
Matyáš Kuhn a Kateřina Frimlová  – 28. 5. 2016

Údaje jsou poskytnuté na základě souhlasu snoubenců.
Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v květnu 
a červnu 51 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 7 manžel-
ských párů stříbrnou svatbu, 8 párů zlatou svatbu a 2 páry svatbu diamantovou.

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti
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Končící školní rok na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem
Končící školní rok 2015/2016 byl pro naše gym-
názium velmi úspěšný. Započal velkolepými 
oslavami 125. výročí založení naší školy v  září 
2015. 
S  úspěchem jsme ukončili i  projekty zaměřené 
na  modernizaci výuky přírodovědných před-
mětů, rozvoj anglického a  českého jazyka či 
zavedení etické výchovy do  výuky. Podařilo se 
nám vyslat studenty a pedagogy na zahraniční 
studijní pobyty do Německa a Velké Británie či 
podpořit a  modernizovat výuku cizích jazyků. 
V  měsíci květnu vyvrcholil projekt EXTRA třída 
umístěním informační tabule na bývalém židov-
ském hřbitově.
Úspěšně nyní dokončujeme spolu s  partner-
skými školami v  Polsku a  Německu i  dvouletý 
projekt ERASMUS+, zaměřený na  vzájemnou 
spolupráci a poznávání mladých lidí a na rozvoj 
jazykových kompetencí. Veškeré naše vzdělá-
vací aktivity jsou vedeny s cílem neustálého zvy-
šování kvality výuky.

Významných úspěchů jsme dosáhli v řadě sou-
těží a  předmětových olympiád. Již tradičně 
zazářily naše studentky v ruštině, kde Eva Horá-
ková obsadila v  krajském kole 1. místo a  Klára 
Kazmirowská 2. místo, obě studentky repre-
zentovaly naši školu i město v celostátním kole 
v Praze. Martin Kazmirowski zvítězil v krajském 
kole v  němčině a  v  celostátním kole obsadil 
nádherné 3. místo. Ondřej Vaněk vyhrál krajské 
kolo češtinářské olympiády a postupuje do celo-
státního kola. Daniel Linda byl třetí v  krajském 
kole v angličtině, Markéta Pecnová druhá v bio-
logické olympiádě.
Naše gymnázium se může pochlubit úspěchy 
v soutěžích nejen předmětových, ale i sportov-
ních. Družstvo juniorek obsadilo v  atletickém 
poháru CORNY 3. místo v krajském kole a v celo-
státním 6. místo. Potěšilo nás i  3. místo v  kraj-
ském finále florbalu a softbalu. 
Po mnoho let se na naší škole uskutečňuje celo-
roční sportovní soutěž tříd. Za její pořádání patří 

velký dík Mgr.  Blance 
Hofmanové a  celému 
týmu učitelů tělesné 
výchovy. 
Studenty rozvíjí též 
zájmové kroužky, zájezdy do  divadel a  pozná-
vací exkurze. Velmi si ceníme zájmu našich žáků 
o školu, kdy jako dobrovolníci pomáhají ve svém 
volném čase při organizaci dnů otevřených 
dveří, projektových dnů nebo nedávno na festi-
valu Cool fest.
V novém školním roce 2016/2017 obsadíme oba 
první ročníky třiceti žáky! Chtěl bych při této pří-
ležitosti poděkovat všem příznivcům naší školy, 
rodičům sdruženým ve Spolku přátel gymnázia, 
senátoru Ing. Jiřímu Hlavatému a vedení města 
Dvůr Králové nad Labem za  podporu, které 
se nám v  naší nelehké práci dostává a  jež nás 
zároveň i zavazuje!

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
 ředitel školy

Od čtvrtka 9. června do soboty 11. června pro-
běhl ve  Dvoře Králové nad Labem studentský 
festival divadla, hudby a  tance Cool fest, který 
prozářil uměním, elánem a mládím účinkujících 
veřejný život města. Hlavní organizátorkou a ini-
ciátorkou byla Veronika Žilková z  Mezinárodní 
konzervatoře Praha. Právě tato škola zásluhou 
svých studentů a pedagogů zajistila kompletní 
program. Spoluorganizátory byly Hankův dům, 
gymnázium a  Juta, a. s., jakožto sponzor. Akce 
se konala pod záštitou ministra kultury Daniela 
Hermana,  senátora Jiřího Hlavatého a starosty 
Jana Jarolíma.
Po čtvrtečním slavnostním zahájení na náměstí 
T. G. Masaryka následoval bohatý program – cel-
kem 49 uměleckých vystoupení a  workshopů, 
z  toho přibližně třetina přímo v  areálu gym-
názia: v  aule, na  zahradě a  v  tělocvičně, zbytek 
pak v Hankově domě, na náměstí Václava Hanky 
i  jinde. Necelá třetina akcí probíhala v  době 
školního vyučování a  byla organizována podle 
přání jednotlivých škol, zbytek programu už dal 
prostor pro naprostou volnost studentských 
i  dospělých návštěvníků. V  pestré směsici čino-
herních, literárních, muzikálových, tanečních 
a koncertních čísel si mohl vybrat své snad každý! 
Bonusem byly tematické workshopy (taneční, 
hudební, mediální, hlasové), na  nichž mohli 

zájemci využít přítomnosti významných odbor-
níků k hlubšímu poznání daného oboru a indivi-
duální konzultaci. Při sečtení diváků jednotlivých 
vystoupení se dostaneme k  tisícům osob (jen 
na  spíše komornějších akcích na  gymnáziu jich 
bylo asi 1 100), přičemž vstup na všechna vystou-
pení byl zdarma.
V  jednání je již další ročník festivalu, který se 
snad stane novou královédvorskou tradicí! 

Ředitelé konzervatoře a  gymnázia Emil Ščuka 
a  Petr Minář se rovněž dohodli na  další spo-
lupráci v  budoucnu i  nad rámec festivalu. 
Děkujeme všem organizátorům a  účinkujícím 
za  skvělé obohacení kulturního života celého 
města – a zvláště mladých lidí, kteří si svou cestu 
k umění často teprve hledají. Třeba ji naleznou 
i díky těmto třem dnům.

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D., ředitel školy

Studentský festival Cool fest 2016 na královédvorském gymnáziu 

Konec letošního školního roku se nese mimo 
jiné také ve znamení konce grantového projektu 
Erasmus+ Following the Steps of J. A. Comenius. 
Uzavírá se tak dvouletá spolupráce našich, pol-
ských a německých studentů, již mapovali život 
a dílo slavného Učitele národů.
Po pobytu v České republice a německém Her-
riedenu zamířily poslední naše kroky v  rámci 
tohoto projektu do polského Lešna. Tam na nás 
kromě práce na  projektu čekalo také mnoho 
zajímavých okamžiků. Mezi návštěvami muzeí 
a  prací ve  škole se našel  čas i na  volnočasové 
aktivity (jízda na kajacích, horské dráhy, výroba 
croissantů atd.).
S  koncem projektu je na  místě také zhodno-
cení. Krom nových přátelství a možnosti pobýt 

v  zahraničí bylo hlavním cílem zlepšit komu-
nikaci studentů v  angličtině a  dozvědět se 
něco nového o  J. A. Komenském. Ne všichni, 
kteří se do  projektu začlenili, byli ochotni 

trávit svůj volný čas studiem života a  díla  
J. A. Komenského a tvořením různých prezentací 
či přednášek. Těch ale naštěstí bylo úplné mini-
mum a  ostatní si za  své úsilí mohli užít výhod, 
jež tento projekt přinesl. Největší předností bylo 
samozřejmě využití anglického jazyka v  praxi. 
Studenti, nejčastěji rozdělení do  česko-polsko-
německých trojic, vytvořili mj. kalendáře, slov-
níky, prezentace.
Mezinárodní spolupráce se opravdu vydařila. 
Mezi studenty vznikla přátelství, která s  kon-
cem projektu určitě neskončí. Všem studentům 
zapojeným do  projektu děkuji. I  přes drobné 
překážky se nám podařilo odvést skvělou práci. 

Mgr. Lucie Heilová
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Závěrečná fáze projektu Following the Steps of J. A. Comenius
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Akce na ZŠ Strž

Události na ZŠ Schulzovy sady

„Už máme klíč od školy“

Tak už je to tady! Poslední předškolní dílnička  
v ZŠ Strž. Děti se na toto odpoledne velmi těšily, 
neboť věděly, že je čeká mimo jiné hledání 
pokladu. Najdeme ho? A co v něm bude?
Všichni byli plni očekávání. Celý odpolední 
program jsme zahájili tím, že jsme dětem před-
stavili jejich pomocníky. Byli to žáci 5. A, kteří 
přišli předškoláčkům pomoci při jejich puto-
vání po škole. Velmi hezky se malých kamarádů 
ujali. Povzbuzovali je při plnění úkolů, které 
pro ně učitelé naší školy připravili. Předškoláčci 
zvládali cvičit, malovat, skládat puzzle, vyrábět  
z papíru, poznávat písmenka, počítat, dokazovat 
svoji zdatnost i pracovat na  interaktivní tabuli. 
Všechny děti se velmi snažily. Měly radost, že 
úkoly na  všech deseti stanovištích splnily. Než 
se pustily do hledání pokladu, čekala je poslední 
zkouška. Najít počáteční písmenko svého jména. 
Písmenka byla pro děti připravena ze slaného 

těsta. Během chvilky každý předškolák držel 
v ruce své písmeno. A teď už je čekalo pátrání 
po  pokladu. Protože jsou všichni budoucí ško-
láci šikovní, poklad našli! Oči jim zářily. Ve velké 
bedně se skrývala dobrota a hlavně „klíč“ 
od školy. Teď už mohou školu 1. září odemknout.
Moc se na  vás, děti, těšíme. Děkujeme žákům  
i učitelům, kteří nám pomohli s organizací 
tohoto pěkného odpoledne.

Mgr. E. Robková, Mgr. J. Havlová

1. stupeň na jede až do konce
,,Nezastavujeme, máme zpoždění!" tak by zavo-
lali ve známé české komedii. A všechny učitelky 
by si mohly podobně na  konci školního roku 
postěžovat: ,,Nestíháme, máme učení!" Většinou 
však podlehnou lákavým akcím, kterými žákům 
zaslouženě zpestří poslední týdny školy. Ani 
u nás to nebylo jinak. Většinu tříd 1. stupně spo-
jovaly společné programy. Prožili jsme prima 
Dětský den na  koupališti, bohatý na  soutěže  
a zvládnutý ,,Jedničkou na  jedničku". Přivítali 
jsme v našem městě první ročník studentského 
festivalu umění nazvaný Cool fest. Děti měly 
možnost zhlédnout představení muzikálu Mod-
roočko. A pak už se cesty jednotlivých tříd za kul-
turou, sportem i poznáním rozdělily. První roč-
níky završily celoroční projekt knihovny Slavoj 
na podporu celostátní kampaně Celé Česko čte 
dětem – Škola naruby aneb ani den bez čtení. 
Každý měsíc navštěvovali naši nejmenší žáci 
knihovnu, nyní v červnu si ti nejpilnější odnesli 
domů knížku jako dárek za  plnění čtenářských 

(nebo spíše posluchačských) deníčků. Druhé 
třídy si sbalily kufry a odjely na ekologické sou-
středění do  Lučan nad Nisou. Útočištěm jim 
byla chata Agátha. Dopoledne vyučování pod 
taktovkou třídních učitelek, odpoledne pestrý 
program, na kterém se podílely i děti. Ani třeťáci 
nezaháleli. Nechali se vtáhnout za  brány zoo. 
(Ale nebojte, zcela dobrovolně.) Nikdo nelito-
val, protože dopoledne strávené s perfektním 
lektorem Tomášem Hajnyšem stálo za  to. Při-
pravil si pro děti povídání o exotických zvířa-
tech. Ve  čtvrté třídě bylo také rušno. Žáci 4. A 
se přenesli do malebného prostředí hradu Kost. 
Tady sledovali ukázky chovu dravých ptáků, 
svedli hradní trojboj o ceny, tleskali šermířům 
v komedii plné překvapení a napětí. A v závěru 
dne se procházeli hradními prostorami. Třída  
4. B se zase rozhodla blíže poznat hlavní město  
s jeho historickými klenoty.  Pro žáky pátého roč-
níku je tento čas přece jen jiný, plný očekávání, 
ale i trochu nostalgický. Loučí se s paní učitelkou 
a s 1. stupněm. Celý rok je provázela třídní sou-
těž Cestujeme po  Evropě. Pět nejúspěšnějších 
mělo možnost vycestovat do  Prahy. Tak začali 
postupně měnit své školní putování na  oprav-
dové. Ve škole naštěstí ,,vycestují" příští rok jen  
o patro výš, přesto plánují velké zakončení 
svého pětiletého snažení. 
A pak už mají všechny třídy program zase spo-
lečný – letní prázdniny. Přejeme žákům, aby je 
prožili co nejlépe, a v září se na vás těšíme.

Třídní učitelky 1. stupně
Další články a fotogalerie na www.zsstrz.cz.

Den moderní chemie
V úterý 17. května 2016 proběhl na naší škole ve 
spolupráci s VŠCHT Praha Den moderní chemie 
pro žáky 8. a 9. tříd vedený Ing. Janou Zapletalo-
vou a Ing. Tomášem Sommerem. Cílem bylo při- 
blížit dětem zábavnou formou chemii jako přírodní 
vědu v běžném praktickém životě a zatraktivnit tak 
tento vyučovací předmět. Díky demonstračním 
pokusům, do kterých se mohli zapojit i dobrovol-
níci, se žáci dozvěděli, co je chemický semafor,  
k čemu se používá kapalný dusík, proč je důležitý 
oxid uhličitý, co je a jak funguje střelný prach  
a proč jsou ohňostroje barevné. Vyvrcholením celé 
hodinové chemické show byla laboratorní příprava 
opravdové smetanové zmrzliny s příchutí, kterou si 
žáci mohli sami vybrat a konečný produkt i ochut-
nat. Akce se setkala s velkým ohlasem a věříme, že 
žáky zaujala a ukázala jim chemii v jiném světle, než 
je běžná školní výuka.

Mgr. Jiří Čapek

Když se řekne „Zdravá pětka“
Zdravá pětka je celorepublikový program pro 
mateřské a základní školy. Je zaměřen na zdravý 
životní styl, především v oblasti zdravého stravo-
vání. Lektoři seznamují žáky se zásadami zdra-
vého jídelníčku. Jejich cílem je motivovat děti  
k automatickému přijetí zásad zdravé výživy. 
Naši školu navštěvuje lektorka Radka Drobná. 
Vysvětluje dětem, že doma připravené jídlo  
z čerstvých a sezonních surovin je lepší než 
polotovar. Učí je číst a porozumět etiketám 
na obalech. Vysvětluje, jak nahradit nezdravé 
potraviny zdravějšími a přitom si pochutnat. Vše 
probíhá zábavnou formou, děti se snaží radami 
lektorky řídit. Při opětovné návštěvě se chlubí 
zdravou svačinkou nebo hlásí, co dobrého měly 
k snídani. Když paní učitelky viděly nadšení  
u svých žáků, napadlo je, že by mohla přednáška 

zajímat i dospělé. Pozvali jsme paní Drobnou na 
schůzku s rodiči budoucích prvňáků. Myslím, že  
i zde své posluchače zaujala. Poradila jim vhod-
nou skladbou snídaně i přípravu zdravé a chutné 
svačiny pro školáky, aby měli dostatek energie, 
stravovali se zdravě a zároveň si pochutnali.

Mgr. Helena Seitlová

Program Hasík 

V průběhu druhého pololetí se pro všechny třídy 
druhého a šestého ročníku ZŠ Schulzovy sady 
uskutečnila ve dvou lekcích hodinová setkání 
se zástupci Hasičského záchranného sboru ČR. 
Tématem byla požární prevence a ochrana. 
Tentokrát se v roli lektora uplatnil především 
člen místního sboru hasičů Lukáš Novák s kole-
gou Radimem Rejmontem. Třetí lekce proběhla  
v průběhu května a června, kdy děti v doprovodu 
svých učitelů navštívily přímo požární stanici. 
A jaký je pohled žáků na tuto významnou pre-
ventivní akci? Za všechny spolužáky se vyjádřila 
Bětuška Mrkvičková z 6. C: „Na první přednášce 
mluvili dva veselí a příjemní hasiči. Vysvětlovali 
příčiny vzniku ohně a poučovali nás o pravi-
dlech bezpečnosti. Ptali se nás na naše názory  
a za správné odpovědi jsme dostávali odměny  
v podobě pamlsků. Program Hasík byl zábavný  
a těšíme se na jeho další pokračování. Děkujeme.“

Mgr. Věra Hrušková

okresní kolo Poznávání přírodnin
Dne 6. června 2016 se v prostorách ZŠ Schul-
zovy sady konalo tak jako každým rokem okresní 
kolo soutěže Poznávání přírodnin. Ze základních  
a středních škol trutnovského okresu přišlo sou-
těžit přes 100 žáků. Jejich úkolem bylo rozpoznat 
50 druhů živočichů a 50 druhů živých rostlin. Mezi 
úspěšné řešitele, kteří postupují do krajského 
kola, se probojovaly i tři naše žákyně. Všem účast-
níkům soutěže děkujeme za snahu o co nejlepší 
výkon a postupujícím do krajského kola přejeme 
hodně sil, aby předvedli všechny své znalosti.

Mgr. Pavlína Fléglová

Školní družina završila rok s Ferdou
Během uplynulých deseti měsíců jsme se účast-
nili celoroční hry „Pojďme, budeme si hrát aneb 
mravenci to vyhrají.“ Byli jsme pilnými mrave-
nečky, které celý rok provázel sám Ferda. Zažili 
jsme s ním mnoho zajímavého. Společně s ním 
jsme si hráli, vyráběli, objevovali a pravidelně 
se vydávali do okolí: na Čertovy hrady, pře-
hradu Les Království, do školního lesa, do Brau-
nova Betlému i do oblíbené zoo. Nachodili jsme 
mnoho kilometrů, ať už nám svítilo sluníčko, 
pršelo, sněžilo nebo foukal vítr. Ti nejzdatnější 
jich napočítali 84. Většina dětí se pravidelně 
zapojovala i do specializované činnosti školní 
družiny podle svých zájmů, tak byli mezi námi 
sokolíci, gymnastky, sluníčka, počítačoví hráči  
i malí házenkáři. Ti nás reprezentovali ve školní lize  
a obsadili krásné 3. a 4. místo. V červnu vyvr-
cholila celoroční hra již tradičním zábavným 
odpolednem „Kdo přežije?!“ Letos soutěžilo  
v šesti pohybových a vědomostních disciplínách 
176 dětí. Domů si kromě vybojované odměny 
odnesly i prima zážitek. A tak nám nezbývá nic 
jiného než se rozloučit s Ferdou, popřát všem 
krásné prázdniny a těšit se na další družinový rok.

Hana Karlovská

Další články a fotogalerie na www.zsschsady.cz.
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Zprávy ze ZŠ Podharť
Nechali jsme se unést krásami 
Českého ráje
Na konci května a svátek dětí si obě osmé 
třídy nadělily výlet do Českého ráje, do oblasti 
Maloskalska. Oba velmi různorodé, ve škole 
často zmiňované kolektivy si však za hranicemi 
svého loveckého revíru ostudu neudělaly. Spo-
lečně navštívily Vranovský hřeben, hrad Vranov 
a Frýdštejn, sešly skály, údolí s rybníky, vystou-
paly na místa dalekých rozhledů, vydaly se 
podél Jizery, na Žluté plovárně si zahrály volej-
bal, fotbal a nohejbal, navštívily Dolánky. Dva 
příjemné dny v době školního finále pomohly 
dobýt baterie žákům i vyučujícím. Chválíme 
všechny za pěkné a pohodové chvíle.

E. Lahučká a I. Codrová

5. B v iQLANDii
Ve čtvrtek 2. června vyrazili páťáci vlakem směr 
Liberec. Hlavním cílem jejich cesty byla liberecká 
iQLANDIE. Plánovaná byla i místní zoologická 
zahrada, ale zajímavosti již zmíněného zařízení 
předčily naše očekávání, a tak si zoo ponecháme 
jako cíl příštího školního výletu. Interaktivní 
poznávání nás na celý den výborně zabavilo. 
Prozkoumali jsme oddělení vodního světa, živlů, 
smyslů, planetária a vyzkoušeli si různé kvízy. 
Silné zážitky jsme si odvezli ze simulace země-
třesení, vichřice a stavu bez tíže. Ještě druhý den 
ve škole většina z nás vzpomínala na zajímavou 
zkušenost – pobyt v domácnosti nevidomých. 
Cesta vlakem zpět nám rychle uběhla a na vla-
kovém nádraží na nás čekali natěšení rodiče. 
Na náš výlet budeme dlouho vzpomínat a už teď 
se těšíme na další společné zážitky. 

Mgr. Lucie Ježková a Mgr. Miroslava Kubicová

Žáci se mohou cítit bezpečněji
Ke Dni dětí dostali žáci naší školy dne 3. června 
dodatečný dárek – netradiční páteční výuku 
témat ochrany člověka za běžných rizik a mimo-
řádných událostí. Plánovaný přesun na neda-
leký stadion mohl začít. Evakuace budovy se 
tentokráte konala za asistence městské policie, 

na podharťském stadionu na žáky čekali hasiči 
a zdravotníci se sanitkou. Ukázka zadržení 
prchajícího zloděje policejním psem, spoutané 
ruce, manipulace s obuškem a pouty, správné 
švihnutí bičem, to všechno byly pro žáky nové 
zkušenosti. Zážitkem bylo rovněž pro mnohé 
prohlédnutí si hasičského vozu a výzbroje 
hasičů, kterou si mohli sami vyzkoušet. Když se 
k nim přidaly ještě příběhy ze života záchranářů 
s prohlídkou sanitky, obléknutí límce, nasazení 
dýchací masky, změření pulsu, děti neskrývaly 
své nadšení. Děkujeme všem zúčastněným za 
vstřícné přijetí našeho nápadu – určenému 
strážníkovi městské policie Mgr. Jindřichovi 
Haukemu, veliteli Hasičského záchranného 
sboru Dvůr Králové nad Labem npor. Bc. Zdeňku 
Šedivkovi a posádce Zdravotnické záchranné 
služby ve Dvoře Králové nad Labem.
Děti obdivovaly náročnou práci záchranářů  
a pro mnohé se neobvyklé vyučování stalo 
inspirací pro budoucí volbu povolání.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Čtvrťáci na Malé Skále
Náš výlet začal na nádraží ve Dvoře Králové 
nad Labem, kde jsme naložili batohy a kytary 
a nastoupili do vlaku směr Malá Skála. Jakmile 

jsme dorazili do cíle, jen jsme si uložili batohy 
a hned jsme se vydali na několikakilometrový 
okruh směrem k Drábovně, přes Frýdštejn  
a Panteon zase zpět do Penzionu NECO, kde na 
nás čekala výborná večeře. Ještě jsme si na chvi-
ličku zahráli vybíjenou „Kdo s koho“ a unavení  
jsme se uložili do postele. Druhý den nás čekalo 
sjíždění Jizery z Líšného na raftech až do Dolá-
nek u Turnova, kde jsme si cestou užili spoustu 
legrace a samozřejmě i mokrých triček. Někteří 
odvážlivci se i statečně vykoupali. Nechyběla 
ani večerní diskotéka, kde se všichni dosyta 
vyřádili tanečními kreacemi. Poslední den jsme 
s pomocí instruktorů zdolávali skály v blízkém 
okolí. Všichni byli velmi odvážní a šikovní. Ti 
nejodvážnější dokonce slanili několikametro-
vou skálu. Výlet uběhl jako voda, máme krásné 
zážitky a těšíme se zase na další překonávání 
překážek.

Šárka Ruprichová, třídní učitelka
Nikola Prouzová, vychovatelka

výlet do Sloupu v Čechách
Ve dnech 7.–9. června se téměř všichni žáci 
6. třídy zúčastnili výletu na Českolipsko. Ráno 
v osm hodin nás vlak dovezl do Liberce a po 
přestoupení až do Zákup. Zde nás čekala pro-
hlídka zámku. S plnou polní jsme vyrazili směr 
ubytování ve Sloupu v Čechách. Překonat třináct 
kilometrů bylo pro některé nadlidským výko-
nem, pomohla nám zastávka v Modlivém dole 
a šťastně jsme nakonec došli až do chaty Per-
mon. Po vybalení věcí jsme využili sportovišť na 
zahradě chaty a pořádně se zapotili. Druhý den 
nás čekal hrad ve Sloupu s poutavým povídáním 
pana průvodce a odpoledne exkurze ve sklár-
nách Ajeto, kde jsme se i naobědvali a vyřádili na 
atrakcích, které patřily ke sklárně. Během oběda 
si někteří žáci vyfoukli vlastní vázičku a mohli 
být po zásluze na sebe pyšní. Třetí den zakončila 
naše turistické putování cesta do Nového Boru 
na autobus a pak už nás čekal jen zasloužený 
odpočinek při návratu domů. Počasí nám přálo, 
legrace spousta, co víc si můžeme přát! Snad jen, 
aby příští akce byla stejně zdařilá.

Mgr. Ida Šturmová, třídní učitelka  
Další články a fotogalerie na www.zspodhart.cz.

Akce na ZŠ Strž – dokončení ze str. 12
Škola spolupracující s Mensou
Během školního roku  2015/2016 naše škola pra-
covala velmi usilovně na tom, aby získala titul 
Škola spolupracující s Mensou.
Každá škola má žáky, kteří jsou něčím výjimeční, 
a je na učitelích, jak k těmto žákům přistoupí. 
Snažíme se podporovat každého žáka v jeho 
úsilí. Někteří potřebují podpory více, někteří 
méně. Někomu se může zdát, že nadaný žák 
nepotřebuje ve škole podporu žádnou. Ale opak 
je pravdou, aby se tento žák nenudil, nepřestal 
pracovat, potřebuje stále nové podněty pro svoji 
práci. Naše cesta začala poskládáním informací 
jak začít, oslovením rodičů na 1. stupni a rodičů 
žáků 6. třídy, zda souhlasí s testováním společ-
ností Mensa. Toto testování si rodiče museli 
uhradit a dostanou domů základní kombino-
vanou informaci o svém dítěti, o jeho momen-
tální a průměrné úrovni v oblasti logiky. Škola 
dostane jen ucelený anonymní soubor, který 
shrne výsledky, a my budeme vědět zhruba, 
kolik žáků je na obou pólech a kolik na středu. 
Pro žáky máme na příští rok připravený Klub 
deskových her na rozvoj logiky. Tento klub je 
podpořen společností Mensa poskytnutím 

kvalitních deskových her. Dále zde budou pod-
pořeni žáci, kteří mají jazykové nadání. 
Vzdělávání je nekončící proces, který může být 
zábavný, obohacující jak pro žáky, tak učitele. 
Věříme, že se i tato část výuky podaří, a závěrem 
děkujeme rodičům za důvěru, kterou naší škole 
projevili v této nové oblasti.

vedení ZŠ Strž 

Školní družina ZŠ Strž žila cirkusem
Vybrala si projekt Račte vstoupit s cirkusovou 
tematikou, který trval celý školní rok. Do pro-
jektu bylo zapojeno celkem devět škol z Čech  
a Slovenska. Celý rok jsme poctivě vyráběli, 
malovali, cvičili, učili jsme se roztočit talíře na 
tyčce, žonglovali jsme se šátky, s míčky, pomocí 
ovládacích hůlek jsme zkrotili „flowersticks“  
a také jsme se pokoušeli o provazochodectví.  
V rámci cirkusových rekordů jsme zkoušeli 
balanc na naplněné plastové láhvi, skákali přes 
švihadlo, točili obručemi, házeli létajícím talířem 
apod. 
Obrovským zážitkem pro nás bylo setkání cirkusů 
v 300 kilometrů vzdálených Těšovicích. Přijali 
jsme pozvání principálky Lucie Khasové z Cirkusu 

medvídka Míši a paní ředitelky Heleny Moudré, 
které pro nás připravily krásný program a vzorně 
se o nás celé dva dny staraly. Kromě zábav-
ného programu s bavičem Šimonem Pečenkou  
a veselé pohádky „O hloupém Honzovi“ nám 
zajistily v blízké Kolovči návštěvu Muzea tech-
niky a řemesel. Sekali jsme se tu i s dětmi  
z Cirkusu Twingring ze Stráže u Tachova. Ostat-
ním školám se nepodařilo přijet, tak se s námi 
spojily alespoň elektronicky. Náš velký dík patří 
i naší ředitelce Šárce Šantrochové, která pro 
školní družinu uspořádala sběr papíru, jehož 
výtěžek jsme použili na cestu.
Z projektu vznikl i společný česko-slovenský 
sborník, který byl nabídnut zdravotním klau-
nům. Takto se tajenky, rébusy, osmisměrky, 
hádanky, přesmyčky, pohádky, vtipy a omalo-
vánky s cirkusovou tematikou dostanou do ruky 
i dětem, které potřebují rozptýlení a zábavu víc 
než my.
Projekt byl opravdu veliký. Jednak počtem 
zapojených škol a tedy i dětí, jednak vysokou 
koncentrací neskutečně zapálených principálek, 
smrští nápadů a jejich úžasných realizací. Děti 
překvapovaly svými výkony, nebály se žádných 
překážek a neustále překonávaly samy sebe. 
Jsme rády, že jsme byly součástí.

vychovatelky ŠD Strž 
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Školní rok v ZŠ a PrŠ 
ve znamení výročí
V  listopadu jsme 
slavili 80. výročí 
trvání naší školy 
Dnem otevřených 
dveří s  programem 
pro mateřské školy 
a s  vystoupením 
žáků pro veřejnost. Školní rok 1935/1936 
byl totiž prvním rokem vyučování v samo-
statné pomocné škole pod vedením 
Eduarda Veselého. 

Dalším významným rokem v  historii školy 
se stal školní rok 1965/66. Od té doby, tedy 
již 50 let, pořádáme ve Dvoře Králové nad 
Labem pravidelně okresní kolo sportov-
ních her mládeže (nyní atletický čtyřboj). 
V  minulosti dosahovali žáci vynikajících 
sportovních výsledků na  okresní, krajské 
i  celostátní úrovni. Letošní atletické zápo-
lení přineslo opravdové úspěchy. Po vítěz-
stvích v  okresním kole vzorně reprezen-
tovali naši žáci i  žákyně školu a  město 
v krajském kole v Hradci Králové. Domů při-
vezli „Dvoráci“ tři medaile z dílčích disciplín: 
1. místo Dominik Mencl v  běhu na  60 m  
a 3. místo v hodu míčkem, 2. místo Nikola 
Slaninová ve skoku dalekém. Jen „o chlou-
pek“ jim unikla účast v celostátním kole. 
Dík patří všem žákům Základní školy 
a  Praktické školy, kteří svým každoden-
ním snažením a  reprezentací přispívají 
k  dobrému jménu školy, a  v  neposlední 
řadě jejich pedagogům, kteří je vedou tím 
správným směrem. Ať se daří i nadále!

Mgr. Lucie Marková

Třídy SŠiS na návštěvě Terezína
Ve čtvrtek 2. června 2016 se třídy 1. C, 1. A, 
1. E, 2. C a 3. E zúčastnily výletu do Terezína, 
který byl pro mnohé z nás naším prvním 
podobným zážitkem. Samotný příjezd do 
města v nás vyvolal úctu vůči minulosti, 
která vzrůstala až ke vstupu do samotného 
koncentračního tábora. Jistě každý z nás 
tušil, že to bude zvláštní pocit být na místě, 
kde byli zabíjeni nevinní lidé. Do Malé pev-
nosti Terezín nás vítal nápis „Arbeit macht 
frei“. Těžko si dokážeme představit, co ti 
lidé pociťovali. Úzkost, kterou v sobě nesli, 
a bolest, kterou prožívali, musela být až 
neuvěřitelná. Dostali jsme se do místností, 
ve kterých by nikdo z nás nechtěl být ve 
velkém počtu, natož sám. Pro mnohé z nás 
to bylo strašné, ba nepředstavitelné. 
Informace, které jsme dostávali, jako by-
chom tam byli, nám pronikaly do naší 
paměti, ve které už zůstanou. Budeme mít 
úctu k lidem, kteří to prožili, a přání, aby 
se již nikdy nic podobného nestalo. Každý 
by měl takové místo navštívit, aby se neza-
pomnělo na hrůzy, které se zde děly, a už 
nikdy to lidé nemuseli zažít.

Natálie Ötwösová a Ester Zvárová
 1. C, SŠIS Dvůr Králové nad Labem

S Francouzi v kuchyni
V rámci projektu Erasmus+ na královédvorskou 
SŠIS zavítali z Francie čtyři žáci oboru Hotelnictví 
z odborné střední školy Lycée Pardailhan v Auch. 
Šest týdnů vykonávali svou odbornou praxi  
v Penzionu Za Vodou a v Hotelu Pod Zvičinou. 
Během této doby se zdokonalili nejen profesně, 
ale na vlastní kůži si vyzkoušeli potřebu znalosti 
cizích jazyků, poznali jinou kulturu a navázali 
nová přátelství. Naši žáci jim ukázali krásy Dvora 
Králové nad Labem a jeho okolí. I pro ně byl 
pobyt zahraničních studentů přínosem, mini-
málně dobrou motivací pro studium francouz-
štiny a angličtiny. Využili jsme vstřícnosti jejich 
učitelů Jean Claude Sainte-Marie a Emilie Crabé, 
kteří nám ve cvičné kuchyni ukázali něco z fran-
couzského kuchařského umění. Žáci prvního  
a druhého ročníku pod jejich vedením připravili 

a poté i ochutnali slaný koláč, takzvaný quiche 
se salátem ze zelených listů, avokádové pyré  
s tataráčkem z lososa na grilované bagetě nebo 
oblíbený francouzský dezert z odpalovaného 
těsta se žloutkovým krémem. 
Lycée Pardailhan je střední škola se širokým 
záběrem oborů, která se nachází asi 80 km od 
Toulouse. Doufáme, že tato stáž je začátkem 
další dlouhodobé spolupráce. Naši žáci by měli 
za praxí vycestovat do Francie už v příštím roce. 
Velké díky patří Penzionu Za Vodou a Hotelu 
Pod Zvičinou. Bez jejich ochoty, vstřícnosti  
a profesionálního přístupu by se nám tento pro-
jekt nepodařilo zrealizovat. Poděkování a slova 
chvály vyjádřila i francouzská strana.

Mgr. Jana Hojná 
SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Každoročně se v Praze na jarním veletrhu Inter-
beauty konají mezinárodní soutěže v make- 
upu. Soutěží se v několika kategoriích: make-up 
profesional, make-up student, body-art a další. 
Letošní ročník byl největší vizážistickou akcí  
v ČR a Evropě vůbec. 
Žákyně 3. ročníku studijního oboru Kosmetické 
služby Marie Magdalena Hitková a Veronika 
Blažková se iniciativně přihlásily do kategorie 
Student. Letošním tématem byla „Barevná 80. 
léta“. Dívky byly při přípravě a trénování velmi 
samostatné. Stylové, barevně výrazné ošacení 
si samy zapůjčily a sladily se zvolenými barvami 
budoucího líčení. Bláznivými doplňky dotvořily 
konečný outfit, typický právě pro 80. léta. Inspi-
rací jim byly dobové filmy (Kamarád do deště, 
Diskopříběh atd.), internet a hlavně působivé 
vyprávění osob, které zmíněné období prožily. 
Využily také práci na školním projektu „Putování 
20. stoletím“. Po zkušenostech z předešlých sou-
těží dívky na samotné akci nepociťovaly žádnou 
trému a jejich počínání bylo uvolněné, klidné 
a sebejisté. Celkem se klání v této kategorii 

zúčastnilo 27 nadaných žáků z Čech a Slovenska.
I přes velkou konkurenci se naše dívky výborně 
umístily. Marie na 2. a Veronika na 5. místě. Na 
1. příčce skončila žákyně ze Slovenska, takže 
Maruška se stala absolutní českou vítězkou. Zís-
kala nádherný pohár a možnost zařadit své port-
folio mezi internetové profisalony. Oběma tato 
soutěž přinesla spoustu cenných zkušeností 
nejen v líčení, ale i v komunikaci, organizaci 
a v samostatném rozhodování. Jménem školy 
děkuji za reprezentaci SŠIS.

Bc. Jana Krajčírová, SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Úspěch žákyň na mezinárodní soutěži v líčení

Dne 1. června 2016 otevřel Dům Žofie své dveře, 
aby ve svých prostorách přivítal žáky 9. třídy 
ZŠ Bílá Třemešná spolu se žáky 9. třídy 
ZŠ 5. května a jejich učitelkami. Tato návštěva 
navazovala na podzimní besedu, která proběhla 
nejenom na půdě obou těchto škol a umožnila 
žákům nahlédnout pod pokličku sociálních 
služeb azylový dům a noclehárna.
Vedoucí Domu Žofie Lucie Chaloupková pro-
vedla žáky společnými prostory azylového 
domu, aby se mohli podívat, jak to v zařízení 
podobného typu vypadá, a aby pocítili atmo-
sféru panující v sociální službě. Zkusili si posedět 
ve společné kuchyni, prohlédli si také potravino-
vou banku, která v nouzi pomáhá lidem přežít, 
podivili se nad velikostí sociálního šatníku a se 
zájmem vyslechli vyprávění pracovníků o účelu 
poskytování této sociální služby a některé zají-
mavosti o lidech, kterým je určená. 
Seznámili se také s důvody, pro které do Domu 
Žofie může člověk zavítat, a s následným širokým 
kontextem spolupráce s ostatními službami, úřady 
a lékaři. V průběhu výkladu žáci sami občas přispí-
vali smutnými či veselými, ale většinou smyslupl-
nými a reálnými poznámkami či prožitky. 

Následně si všichni pro odlehčení tématu zahráli 
ve skupinkách „hru“, při které jim často došlo, jak 
těžké je žít na ulici a trpět psychickou poruchou 
a jak složité může být pro pracovníky pomáha-
jících profesí se s takovým klientem dorozumět  
a moci mu tak pomoci. V ložnici noclehárny byl 
pro žáky připravený autentický krátký film o pro-
blematice bezdomovectví v našem městě.
Závěrem si na společném dvoře azylového 
domu žáci zahráli kontaktní hru na stmelení 
kolektivu a pobaveni a poučeni odcházeli...
Děkujeme za návštěvu u nás a těšíme se na další.

Bc. Lucie Chaloupková, DiS.
vedoucí Domu Žofie

Den otevřených dveří v Domě Žofie 
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MAS Královédvorsko, z. s., začala aktivně spo-
lupracovat na značení regionálních produktů 
s MAS Podchlumí, z. s., a spolkem Podzvičinsko, 
z. s., a společně vyhlašují IX. výzvu k předkládání 
žádostí o udělení značky „PODKRKONOŠÍ regio-
nální produkt®“.
Cílem značení je podpořit zdejší výrobce, zvidi-
telnit region a přispět tak k rozvoji cestovního 
ruchu – lákavou nabídkou kvalitních produktů 
z regionu Podkrkonoší. Tato značka garantuje 
zejména místní původ výrobku a vazbu na region 
Podkrkonoší, ale také jeho kvalitu a šetrnost 
k životnímu prostředí. To vše ocení jak turisté, 
kteří si chtějí pořídit pravý a kvalitní suvenýr 
z Podkrkonoší, tak místní obyvatelé, kteří chtějí 
nákupem podpořit „svého” místního výrobce. 
Místním živnostníkům, zemědělcům, malým 
a středním firmám proto značka přináší přede-
vším konkurenční výhodu a zvýšení odbytu, 
ale také propagaci a reklamu pro jejich pro-
dukty a sounáležitost s regionem a vzájemnou 

spolupráci. Propagace 
značky a značených 
výrobků probíhá jednak 
formou reklamních tis-
kovin (katalog výrobků, 
plakáty, letáky apod.) 
a prostřednictvím médií 
(webové stránky včetně 
e-shopu, rádia, televize), jednak na společných 
akcích a prezentacích výrobců. 
Pokud máte o tuto značku zájem, stačí pouze 
vyplnit žádost a zaslat ji (nebo donést osobně) 
do 28. srpna 2016 na adresu: MAS Královédvor-
sko, z. s.,  náměstí Václava Hanky 828, Dvůr Krá-
lové nad Labem nebo  MAS Podchlumí, z. s., 
Holovousy 39, 508 01 Hořice.
Více informací naleznete na webových stránkách 
www.maskd.cz či www.regionalni-znacky.cz.

Bc. Lenka Křížová 
MAS Královédvorsko

Kapela Green Day revival 
uspěla v polské Kamenné Hoře

V sobotu 4. června 2016 se královédvorská 
kapela Green Day revival vydala reprezen-
tovat své město na  festival do  Kamenné 
Hory v  Polsku. Po  příjezdu nás přivítali 
organizátoři, kteří se nás ihned ujali, uby-
tovali nás a pozvali na občerstvení. Všichni 
byli velmi srdeční a  pohostinní. I  mezi 
kapelami panovala přátelská atmosféra, 
díky které jsme se spřátelili například 
s kapelou Sofakante z Německa. 
Koncert se velmi vydařil, atmosféra byla 
skvělá, ale přesto na  nás největší překva-
pení čekalo až po  koncertě. Organizátoři, 
v  čele se starostou Kamenné Hory, nás 
vyhlásili jako nejlepší skupinu a  předali 
nám cenu pro vítěze. Překvapení bylo o to 
větší, že ani my, ani žádná jiná kapela, jsme 
nevěděli, že v rámci festivalu nějaká soutěž 
probíhá. Děkujeme všem organizátorům 
za  skvělou akci, která byla naším prvním 
výjezdem za hranice republiky.

Jan Langfelner

Dvacka za dvacku i pro DK
Catmánie se roz-
hodla v  červenci 
2016 podpořit  
Další šanci, z. s., 
působící v  Králové-
hradeckém kraji.  
Jedná se o unikátní 
projekt, který pomáhá útulkům, depozi-
tům a  dalším organizacím zaměřujícím se 
na pomoc opuštěným a týraným zvířatům. 
Hlavní myšlenkou je fakt, že dvacetikoruna 
v  rukou jednotlivce nic moc neznamená, 
ovšem v  rukou velké skupiny lidí dokáže 
opravdu mnoho. Pošlete-li  v červenci 2016 
dvacku právě naší organizaci, která aktu-
álně potřebuje podpořit, a  sejde-li se vás 
alespoň tisíc, přispějete společně částkou 
20.000 Kč pro dobrou věc. Otevřete svá 
srdce a pojďte společně pomoci zvířátkům, 
která v životě neměla tolik štěstí!
Děkujeme předem všem, kteří jsou ochotni 
zaslat alespoň 20 Kč na transparentní účet 
Další šance, z. s., č. ú.: 2400810343/2010 VS 
2020 (do  zprávy „Dar dvacka za  dvacku“) 
a  pomohou společně s  námi. Získané 
finance budou použity na  zakoupení 
krmiva.

Beatriz Motalová, předsedkyně Další šance, z. s.

V úterý 24. května 2016 v odpoledních hodinách 
se nad Dvorem Králové nad Labem přehnala 
silná bouřka s přívalovým deštěm, která způso-
bila záplavu v našem Domově. 
Voda zaplavila všechny místnosti v suterénu 
a přinesla s sebou hlínu, odpad, bláto a další 
nečistoty. Nepořádek po záplavě se uklízel až 
do pozdních večerních hodin a i několik dalších 
dnů. Vyčíslená škoda je téměř 300 tisíc korun. 
Voda poškodila dlažbu na zahradě, izolaci  
v jedné z výtahových šachet, zničila sekačky  
a křovinořez, potraviny ve skladu, pleny apod. 
Na místě nám pomáhali hasiči ze Dvora Krá-
lové nad Labem a z Hajnice. Pomocí kalových 
čerpadel se podařilo vodu odčerpat a začít  
s vymetáním a úklidem jednotlivých místností. 

Moc děkujeme jim i dalším pomocníkům z řad 
zaměstnanců Domova. Fotodokumentaci z této 
mimořádné situace naleznete na stránkách 
www.domovdknl.cz.

Mgr. Linda Mocová
sociální pracovnice, www.domovdknl.cz

Záplava v Domově důchodců 

Dne 7. června ukončili 
studenti Virtuální univer-
zity 3. věku na závěreč-
ném semináři ve Vrchlabí  
4. semestr svého studia.  
V zimním semestru 2016/2017, který začne 4. 
října, se rozhodli studovat témata Genealogie 
– hledáme své předky a Dějiny oděvní kultury. 
Kromě univerzity 3. věku nabídneme v knihovně 
nově kurz angličtiny pro seniory, který se 

uskuteční od 3. října 2016 do 29. května 2017 
každé pondělí od 10:00 hod.
Zveme seniory, kteří mají chuť dozvědět 
se nové zajímavé informace a trávit čas 
s partou skvělých lidí, aby dlouho nevá-
hali a vyplnili svou přihlášku ke studiu nej-
později do 31. července. Přihlášky jsou  
k dispozici v knihovně v oddělení pro dospělé. 

Mgr. Marta Staníková 
ředitelka MěK Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Genealogie, oděvnictví nebo angličtina?

Týden otevřených dveří v ZUŠ R. A. Dvorského
V týdnu od  9. do   
13. května 2016 proběhl 
v naší škole Týden ote-
vřených dveří. Nejenže si 
každý, kdo nás navštívil, 
mohl prohlédnout pro-
story školy, podívat se i do  výuky jednotlivých 
učitelů, ale zároveň byl tento týden spojený  
s přijímáním nových žáků.
Velmi nás těší zájem o výuku na  naší škole. 
Přišlo se hlásit celkem 171 žáků. Je nám vždy 

velmi líto, když musíme některé zájemce odmí-
tat, ale kapacita školy nám je přijmout bohužel 
nedovoluje. Kapacita naší školy je 540 žáků,  
z toho má Výtvarný obor 118 žáků, Literárně-
dramatický obor 22 žáků, Taneční obor 118 žáků  
a Hudební obor celkem 282 žáků.
Nepřijatí zájemci do  vybraných oborů nemu-
sejí hned ztrácet hlavu, protože pokud vyko-
nali úspěšně talentovou zkoušku, jsou vedeni 
v databázi nepřijatých žáků a při uvolněném 
místě během školního roku 2016/2017 budou 

ihned zákonní zástupci uchazečů telefonicky 
informováni a bude jim volné místo nabídnuto. 
Na  závěr bychom rádi popřáli všem čtenářům 
příjemné prožití dovolených a dětem krásné 
prázdniny.

Vladimíra Matušková, DiS.
zástupkyně ředitelky, 

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Jste místní producent hrdý na Podkrkonoší? 
Nyní můžete pro svůj výrobek získat značku 
„PODKRKONOŠÍ regionální produkt®“
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Stomatologická pohotovost 
červenec a srpen 2016
2. a  3., 5. a  6. 7.: Prouzovi, s. r. o., Šafaří-
kova 1105, Dvůr Králové nad Labem,  
tel.: 499 321 028.
9. a  10. 7.: MUDr.  Jiřina Klustová, Pres-
lova 446, Dvůr Králové nad Labem,  
tel.: 499 622 560. 
16. a  17. 7.: MUDr.  Petra Šípková, Roose-
veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.:  
499 621 425.
23. a 24. 7.: MUDr. Hana Šujáková, Roose-
veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 
499 621 423.
30. a  31. 7.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 
1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.:  
499 321 028.
6. a 7. 8.: MUDr. Jiří Záplata, zub. ord. č. p. 42, 
Choustníkovo Hradiště, tel.: 499 392 811.
13. a  14. 8.: MUDr.  Gustav Hrabý, Fügne-
rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 
499 320 795.
20. a  21. 8.: MUDr.  Věra Hrabyová, Füg-
nerova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.:  
499 320 795.
27. a 28. 8.: MUDr. Jana Kacetlová, Roose-
veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 
499 320 495.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Skautské středisko hlásí
V sobotu 21. května pořádalo skautské středisko 
Araukarit Malé Svatoňovice již 19. ročník pře-
chodu Jestřebích hor. Skauti a  skautky z  celého 
okresu Trutnov se sešli na Pasekách, kde si všichni 
společně zahráli velkou hru – Pustý ostrov a další 
doplňkové hry. Naše středisko reprezentoval 
oddíl světlušek. Oddíl rodinného skautingu uspo-
řádal dvoudenní víkendovou akci v  Krkonoších 
na  chatě JUTA Labská. Světlušky opět pomohly 
řádovým sestrám z  Kongregace sester Matky 
Božího milosrdenství při organizování pochodu 
pohádkovým lesem určeného pro nejmenší děti 
konaného 4. června u nemocnice. Děvčata obsta-
rala jedno stanovistě a start tohoto pochodu.
Třetí oddíl uspořádal k  700. výročí narození 
Karla IV. dvoudenní výlet do  Prahy, kde navští-
vil výstavu Žezlo a koruna a prohlédl si památky 
spojené s Karlem IV. Velkým zážitkem byla náv-
štěva Svatovítské katedrály, kterou si jako jediní 
mohli skauti celou hodinu prohlížet, a  dostali 
se i  ke  kapli svatého Václava, kde jsou uloženy 
české korunovační klenoty. Vlčata třetího oddílu 
podnikla 18. června výpravu na  Kalich u  Malé 
skály, kde si prošla skalní bludiště, shlédla 
z  několika vyhlídek panorama Suchých skal 
a Ještědu a cestu si zpestřila hraním her.

Za  několik dnů také 
začínají naše tábory. 
První tábor světlušek 
a  vlčat bude od  9. čer-
vence na Kateřině, na ně 
naváže tábor nejmenších 
skautíků z  rodinného 
skautingu. V  ten samý termín proběhne tábor  
2. oddílu z  Mostku společně s  vlčaty 3. oddílu 
nedaleko Chotěvic na soutoku Labe a Pilníkov-
ského potoka. Skauti a skautky 3. oddílu v Kalu 
uzavřou naše letošní tábory. Naše skautské 
středisko přeje všem táborníkům krásné počasí 
a plno nezapomenutelných žážitků.

Ing. M. Stránský Během 2. ročníku charitativního pochodu Život 
Srdcem se vybralo 100.196 Kč! Na pomoc onko-
logicky nemocným dětem přispělo více než 
500 lidí ze Dvora Králové nad Labem a okolí, 
kteří se v sobotu 11. června akce zúčastnili. Šek 
určený pro Nadační fond Kapky naděje pře-
vzala z rukou organizátora Michala Karadzose 
prezidentka Kapky naděje Vendula Pizingerová 
(Svobodová). Peníze poputují do  dětského 
onkologického centra Fakultní nemocnice Hra-
dec Králové. „Děkujeme všem účastníkům, víte, 
kdyby naše činnost pomohla zachránit jediný 
dětský život, tak to stojí za to. I proto třetí ročník 
příští rok bude!“ dodává Michal Karadzos.

Život Srdcem 2016

Sto tisíc pro Kapku naděje 

V sobotu 6. června 2016 zorganizovali společně 
žirečští sokolové a dobrovolní hasiči tradiční 
dětský den. I přes neustálé dešťové přeháňky 
se na hřišti za místní sokolovnou sešlo více než 
pět desítek dětí. V doprovodu rodičů a prarodičů 
zde soutěžily v plnění různých úkolů a mohly si 
vyzkoušet i další pro ně připravené atrakce. 
Projet se v koňském sedle nebo se budoucí 
motoristé mohli svézt v elektrickém autíčku, 
ve čtyřkolce, a dokonce se na chvíli stát malým 
motorkářem. Vyřádit se mohly i na oblíbeném 
skákacím hradu či si nechat namalovat tváře 
podle vlastního přání. Kromě drobných cen za 
předvedené výkony v soutěžích došlo i na boj  
o bonbony shozené z letícího letadla. Všichni 
přítomní trochu zmokli, ale za tu radost a spoko-
jenost dětí to určitě stálo. Děkujeme společnosti 
Juta Dvůr Králové nad Labem, která nám svým 
finančním příspěvkem pomohla tuto oslavu dět-
ského svátku uskutečnit a všechny zúčastněné 
děti odměnit nějakou výhrou a sladkostí.
Tento článek je jen malou ukázkou z bohaté čin-
nosti sokolské TJ v Žirči. Ta má dlouholetou tra-
dici. Byla založena v roce 1925 a byla vždy tahou-
nem nejen sportovního, ale i společenského dění  
v obci. Skromné podmínky i zázemí tehdy nahra-
zovalo nadšení. To však dnes již nestačí. Chceme-
li získat lidi pro tuto činnost a zapojit je tak do 
života v obci, musíme jim poskytnout odpovída-
jící podmínky. Nové členy hlavně z řad mládeže  
a dětí získáme jen, pokud jim poskytneme 

kvalitní zázemí pro jejich sportovní vyžití.
Po ukončení restitučního sporu o budovu soko-
lovny jsme započali podle našich omezených 
finančních prostředků s postupnou rekonstrukcí 
a modernizací této nemovitosti. V současné 
době nás nejvíce trápí jediné zastaralé více- 
účelové hřiště z roku 1984, které značně limituje 
sportovní možnosti v Žirči. Na něm se musí tísnit 
zájemci o volejbal, nohejbal, tenis a další sporty. 
Nemůžeme hrát žádnou pravidelnou soutěž 
ani pořádat větší turnaje. Proto připravujeme 
projekt výstavby nového sportovního areálu za 
žirečskou sokolovnou. Jsme rádi, že se příslušné 
orgány města staví k tomuto záměru kladně  
a s přípravou jeho realizace a následným získá-
ním dotačních prostředků nám pomáhají. Vždyť 
obec Žireč je součástí města Dvora Králové nad 
Labem a jejích téměř 500 obyvatel by si to jistě 
zasloužilo. Více najdete na www.sokolzirec.eu.

Josef Wolf, TJ Sokol Žireč
Foto: P. Kozlovská

Ani přeháňky dětský den v Žirči nezkazily


