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Zveme na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na  jedenácté zasedání 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad 

Labem, které se uskuteční ve čtvrtek 8. září 

2016 od 15:00 hod. v sále Hankova domu. 

Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete 

si audiozáznam ze zasedání poslech-

nout na  internetových stránkách města 

www.mudk.cz v sekci Město/Orgány města/ 

Zastupitelstvo města.

(mik)

Stále máte možnost registrovat 
se do SMS InfoKanálu

Město Dvůr Králové nad Labem i  nadále 

nabízí občanům možnost registrovat se 

do SMS InfoKanálu, jehož prostřednictvím 

je může informovat nejen o krizových situ-

acích, např. během povodní, ale také o plá-

novaných dopravních omezeních, odstáv-

kách elektřiny, plynu apod., a to na základě 

adresy uvedené při registraci.

SMS InfoKanál umožňuje zasílat důležité 

informace na  zaregistrovaná čísla mobil-

ních telefonů v  krátkých textových zprá-

vách (SMS). Při registraci je důležitá adresa 

s  číslem popisným nebo evidenčním. 

Služba není určena pouze pro obyvatele 

Dvora Králové nad Labem, ale pro všechny, 

kteří ve  městě vlastní nemovitost (dům, 

chatu či garáž), nebo mají na  ochraně 

těchto nemovitostí zájem (patří např. jejich 

starším příbuzným). Pod jedním telefon-

ním číslem může být navíc zaregistrováno 

i více nemovitostí. 

Registrovat se mohou občané třemi způ-

soby: SMS zprávou, vyplněním dotazníku, 

který je dostupný na  internetových strán-

kách www.infokanal.cz/cweb/reg/DKNL 

či vyplněním papírové přihlášky, jež je 

k dostání na recepci Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem nebo v městském infor-

mačním centru na náměstí T. G. Masaryka. 

Podrobné informace k  registraci najdete 

na  městských internetových stránkách 

www.mudk.cz v  sekci Radnice / Zprávy 

z odborů / Krizové řízení.

Miroslava Kameníková

Pavel Lev, manažer krizového řízení

facebook.com/
mestodknl

Zastupitelé schválili prodej průmyslové 
zóny Zboží společnosti Karsit Automotive
Zastupitelé na  10. zasedání Zastupitelstva města 

Dvůr Králové nad Labem v  úterý 16. srpna 2016 

schválili prodej pozemkových parcel o  velikosti 

11,5 ha v průmyslové zóně Zboží společnosti Karsit 

Automotive Jaroměř a  zároveň schválili smlouvu 

o  budoucí smlouvě o  převodu nemovitosti. 

O  každém bodu usnesení hlasovali zastupitelé 

zvlášť. Pro prodej pozemků bylo šestnáct z  deva-

tenácti přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti 

a  tři se zdrželi hlasování. S  předkládanou smlou-

vou souhlasilo jedenáct zastupitelů, tři byli proti 

a pět se zdrželo hlasování.

Společnost Karsit Automotive nabídla 

za 115 517 m2 pozemků v průmyslové zóně Zboží 

kupní cenu ve výši 525 Kč/m2 původně s tím, že 

město investuje prostředky do  hrubých terén-

ních úprav (srovnání nivelity terénu) a přivedení 

inženýrských sítí. „Vzhledem k  časové tísni pro 

uskutečnění těchto prací a s tím nutně spojenou 

i  značnou odpovědnost města za  jejich včasné 

a bezvadné provedení jsme se na následujících 

jednáních s Karsit Automotive domluvili, že tyto 

práce budou sice uhrazeny z  nabízené částky, 

avšak jejich realizaci zařídí budoucí investor. 

Zároveň byl stanoven fi nanční rámec těchto 

prací a  smluvně ujednáno, že v  případě jeho 

překročení uhradí všechny fi nanční prostředky 

nad tento rámec společnost Karsit Automotive,“ 

vysvětlil starosta města Jan Jarolím.

Předpokládaná konečná cena za  pozemky by 

měla činit 155 Kč/m2, avšak v  žádném případě 

nebude nižší než 125 Kč/m2, což je cena v místě 

a čase obvyklá, stanovená soudním znalcem.

V  průmyslové zóně Zboží by tak měl do  něko-

lika let vyrůst nový moderní strojírenský závod 

na  lisování kovových dílů pro automobilový 

průmysl se zahájením výroby v  první polovině 

roku 2019.

„Jsem rád, že zastupitelé smlouvu odsouhlasili. 

Jednání o  její konečné podobě nebyla jedno-

duchá, trvala několik desítek hodin a  výsledek 

je kompromisem obou stran. Karsit Automotive 

v čele s majitelem Františkem Řípou několikrát 

ustoupil ze svých požadavků a já jsem přesvěd-

čen o  tom, že je smlouva pro město výhodná,“ 

podotkl starosta Jan Jarolím a  pokračoval: „Pří-

chod nového investora do  Dvora Králové nad 

Labem rozhodně vítám. V  horizontu několika 

let by zde mělo vzniknout 300 pracovních míst 

s garancí na další desetiletí. Pracovní příležitost 

může do  města přivést mladé a  perspektivní 

lidi, kteří by se mohli zapojit do společenského 

života ve Dvoře Králové nad Labem a podílet se 

tak na rozvoji města. Na výstavbu v průmyslové 

zóně by pak mohly navázat i další projekty, např. 

řešení obchvatu Zboží.“

Miroslava Kameníková

Královédvorské hudební léto opět bavilo

Letošní prázdniny zpestřilo ve  Dvoře Králové nad Labem Královédvorské hudební léto. Na  pódiu na  náměstí

T. G. Masaryka a  před Hankovým domem se mimo jiné představili žáci místní ZUŠ R. A. Dvorského a soubory z  polské 

Kamenné Hory. Další koncerty patřily jazzu, folku a country. Na závěr se konal rockový minifestival, na kterém ve středu

17. srpna zahrála například pražská blues-rocková kapela The Cell (na snímku).                                                                Foto: Jan Skalický
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Posílejte připravované akce 
do kalendáře akcí na rok 2017
Pořádáte v roce 2017 kulturní či sportovní 

akci a chcete ji zviditelnit? Dejte nám o ní 

vědět. Připravujeme tradiční kalendář akcí 

pro rok 2017. Rádi vaši akci zdarma zve-

řejníme v informačním centru, v kalendáři 

akcí na webových stránkách města či turis-

tickém portálu a  využijeme při propagaci 

města na  veletrzích cestovního ruchu. 

Stačí uvést název, termín akce, případně 

internetové stránky. Podklady zasílejte 

do 14. října 2016 na adresu info@mudk.cz. 

Informace o konání akcí můžete průběžně 

doplňovat, kalendář budeme aktualizovat. 

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem

Jan Bém nahradí v krajském 
zastupitelstvu zesnulého 
Vladimíra Záleského
Zastupitel města Dvůr Králové nad Labem 

Jan Bém (ODS) nahradí v krajském zastupi-

telstvu Královéhradeckého kraje Vladimíra 

Záleského (ODS), který ve  čtvrtek 28. čer-

vence 2016 náhle zemřel ve  věku 62 let. 

Mandát zastupitele přechází podle platné 

legislativy na náhradníka, jehož určily kraj-

ské volby v  roce 2012, a  prvním náhrad-

níkem je právě Jan Bém. „Se situací jsem 

seznámen, mandát jsem do  konce voleb-

ního období přijal. I  nadále také zůstanu 

členem fi nančního výboru krajského zastu-

pitelstva,“ uvedl Jan Bém, který byl kraj-

ským zastupitelem již v letech 2008–2012.

Ing.  Vladimír Záleský působil v  krajském 

zastupitelstvu s  přestávkou mezi lety 

2004–2008 již od  vzniku krajské samo-

správy v roce 2000 a věnoval se především 

problematice veřejné dopravy.

(mik), zdroj: Královéhradecký kraj

Soutěž Jak by se nám lépe žilo, 
kdyby tady bylo či nebylo...
Soutěž Jak by se nám lépe žilo, kdyby tady 

bylo či nebylo... pokračuje. Všem, kteří jste 

zaslali další náměty ke  zlepšení životního 

prostředí v našem městě, děkujeme. 

Výherkyní kola ve 2. čtvrtletí se stala Jana 

Moravcová s  návrhem vysadit stromy 

ve Vojanově ulici (stromy v této ulici dříve 

byly, ale po rekonstrukci silnice a chodníku 

již nebyly vysazeny nové). Odbor životního 

prostředí již začal pracovat na  tom, aby 

byla alej ve Vojanově ulici obnovena.

Výherkyni byl dárkový balíček od městské 

knihovny Slavoj zaslán poštou.

Soutěž však nekončí, uzávěrka 3. kola bude 

30. září 2016 a  výherce obdrží ozdoby 

na  vánoční stromeček. Vaše náměty 

můžete popsat, fotografovat (např. v  pří-

padě černých skládek) či nakreslit a  zaslat 

na  e-mail: sirkova.eva@mudk.cz nebo v  lis-

tinné podobě donést na  odbor životního 

prostředí (náměstí T. G. Masaryka 59) nebo 

do informačního centra (náměstí T. G. Masa-

ryka 2). Nezapomeňte uvést i  lokalizaci 

místa (adresu či GPS). Materiál označte hes-

lem soutěže „Kdyby tady bylo či nebylo...“ 

a  vyplňte následující údaje: jméno a  pří-

jmení, adresu, e-mail, telefon, podpis (při 

elektronickém zaslání není nutný) a souhlas 

se zveřejněním výherce v případě výhry.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru životního prostředí

Krajské volby se blíží, ve Dvoře Králové nad 
Labem bude opět 17 volebních okrsků
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 

7. a v sobotu 8. října 2016. Ve Dvoře Králové nad 

Labem bude opět 17 volebních okrsků.

Voliči se dozvědí, do  kterých volebních okrsků 

přináleží, z  oznámení o  době a  místě konání 

voleb. V případě volebního okrsku č. 10 (ZŠ Pod-

harť, Máchova 884) došlo v části ulice Nerudova 

ke změně okrsku, o níž budou voliči informováni 

v  letáku doručeném při roznosu hlasovacích 

lístků.

V  současné chvíli jsou ustanoveny kromě sídel 

volebních okrsků (jejich přehled najdete níže 

v  tabulce) také minimální počty členů okrsko-

vých volebních komisí (7) a jejich zapisovatelé.

Členové okrskové volební komise
Do  středy 7. září mohou politické strany, poli-

tická hnutí a  koalice, jejichž kandidátní listina 

byla zaregistrována, delegovat jednoho člena 

a  jednoho náhradníka do  okrskových voleb-

ních komisí (OVK). Do stejného termínu se také 

buď osobně na  podatelně, nebo telefonicky 

na odboru všeobecné vnitřní správy Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem (u  Ivy Padevě-

tové – tel.: 499  318  243 a  Lenky Jarolímkové 

– tel.: 499  318  221) mohou hlásit občané, kteří 

mají zájem stát se členy (OVK). 

Členem OVK může být státní občan České 

republiky, který:

• v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 

let;

• nenastala u  něho překážka výkonu voleb-

ního práva;

• není kandidátem pro volby do zastupitelstva 

kraje, pro který je OVK vytvořena.

Za  působení v  OVK náleží členům odměna 

ve výši 1.300 Kč, předseda OVK obdrží 1.600 Kč.

Právo volit
Právo volit má státní občan České republiky, 

který alespoň ve  druhý den voleb dosáhl věku 

nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu 

v obci náležící do územního obvodu kraje. 

Voličské průkazy
Volič, který během voleb nebude moci volit 

ve volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán, 

může požádat Městský úřad Dvůr Králové nad 

Labem o  vydání voličského průkazu, a  to buď 

osobně, nebo písemně.  

Osobní podání žádosti: v  kanceláři evidence 

obyvatel Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem, a  to do  okamžiku uzavření stálého 

seznamu voličů, tj. do  středy 5. října 2016 

do 16:00 hod. 

Listinné podání žádosti: žádost musí být 

doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, 

tj. do 30. září 2016 do 16:00 hod. na podatelnu 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Je 

třeba, aby podpis voliče žadatele byl úředně 

ověřen, v  tomto případě se však na  úřadech 

za  ověření podpisu nehradí žádný správní 

poplatek.

Žádost lze podat také v  elektronické podobě 

na  adresu epodatelna@mudk.cz a  dokument 

musí být podepsán uznávaným elektronickým 

podpisem voliče. Žádat o vydání voličského prů-

kazu lze také prostřednictvím datové schránky 

mu5b26c. V  tomto případě musí být žádost 

v  elektronické podobě, podepsaná elektronic-

kým podpisem voliče a  doručená nejpozději 

7 dnů před dnem voleb, tedy 30. září 2016 

do 16:00 hod.

Příslušné formuláře (žádost o  voličský průkaz, 

plná moc k převzetí voličského průkazu) najdete 

na  stránkách www.mudk.cz v  sekci Radnice / 

Dokumenty a  formuláře / Odbor všeobecné 

vnitřní správy.

Předání voličských průkazů
Voličské průkazy mohou být voličům zaslány, 

nebo si je mohou vyzvednout osobně, nebo je 

mohou převzít osoby s plnou mocí (s ověřeným 

podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 

průkazu).

Voličský průkaz opravňuje voliče k  zápisu 

do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech 

voleb ve volebním okrsku spadajícím do územ-

ního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny 

a  v  jehož územním obvodu je volič přihlášen 

k trvalému pobytu. 

V  případě dotazů se obraťte na  pracovnice 

odboru všeobecné vnitřní správy Janu Náh-

lovskou, e-mail: nahlovska.jana@mudk.cz 

a tel.: 499 318 219, nebo Evu Hruškovou, e-mail: 

hruskova.eva@mudk.cz a tel.: 499 318 326.

Miroslava Kameníková, tisková mluvčí

Jana Náhlovská, odbor všeobecné vnitřní správy 
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Nabízíme vám možnost umístit 
logo vaší fi rmy na odpadovém 
kalendáři 2017 
Město Dvůr Králové nad Labem připravuje 

vydání stolního čtrnáctidenního odpado-

vého kalendáře pro rok 2017, ve  kterém 

budou u jednotlivých dní vyznačeny „odpa-

dové akce“, které se budou konat, např. 

mobilní svozy elektrozařízení, železného 

šrotu, nebezpečných, objemných a zahrad-

ních odpadů, provozní doba sběrného 

dvora a další zajímavé akce ve městě. Kalen-

dář bude vydán v  nákladu 7  500 výtisků 

a zdarma společně s Novinami královédvor-

ské radnice doručen do  všech domác-

ností ve městě. Máte-li zájem se na vydání 

fi nančně podílet, kontaktujte nejpozději 

do 30. září 2016 odbor životního prostředí, 

e-mail: sirkova.eva@mudk.cz. Za  poskytnutí 

daru v  minimální výši 5.000 Kč nabízíme 

umístění loga vaší společnosti na  stojánek 

odpadového kalendáře (celý půlrok bude 

vidět vždy jedna strana stojánku). Dotazy 

ohledně připravovaného kalendáře rádi 

zodpoví pracovníci odboru životního pro-

středí na tel.: 499 318 274 nebo 499 318 289, 

nebo pište na e-mail: sirkova.eva@mudk.cz.  

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru životního prostředí

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž 
pro děti a studenty 
V  souvislosti s  přípravou stolního kalen-

dáře pro rok 2017 s  obrázky na  téma 

třídění odpadů vyhlašuje odbor život-

ního prostředí výtvarnou soutěž pro děti 

a  studenty. Obrázky mohou být nakres-

leny na  formátu A4 (nejlépe kontury tuší 

a  vymalovat vodovými nebo anilinovými 

barvami; nekreslete pastelkami, obrázky 

po  vytištění většinou nevypadají pěkně), 

situovány musí být na šířku, dále lze vytvo-

řit i  libovolné modely, které si bude moci 

grafi k nafotit. Vítězné obrázky budou zve-

řejněny v  odpadovém kalendáři a  jejich 

autoři obdrží odměnu. Výtvarné práce 

mohou vytvořit jednotlivci i skupiny dětí. 

Témata: 1. Prevence vzniku odpadů – 

nápady, jak předcházet vzniku odpadů; 

2. Plasty; 3. Papír; 4. Sklo; 5. Nápojové kar-

tony; 6. Textil; 7. Kovy; 8. Elektrozařízení (TV, 

PC, rádia, gramofony, discmany, telefony, 

elektrické hračky, nářadí a  nástroje atd.); 9. 

Bioodpad – např. kompostování na zahradě 

v kompostéru; 10. Recyklační symboly (šipky 

s  čísly, podle kterých poznáme, kam patří 

různé materiály); 11. Odpady nepatří do lesa 

– dlouho se odpady v  přírodě rozkládají; 

12. Sběrna druhotných surovin; 13. Mobilní 

svozy nebezpečných odpadů včetně elek-

trozařízení; 14. Mobilní svozy zahradních 

odpadů; 15. Sběrný dvůr; 16. Svoz vánoč-

ních stromků; 17. Sběr použitých rostlinných 

olejů (obrázky ladit vánočně či silvestrovsky).

Dále budou pro tvorbu kalendáře potřeba 

menší obrázky k  informacím o  termínech 

mobilních svozů o  rozměrech: 30 krát 

8 cm (na šířku na téma bioodpad) a 12 krát 

27 cm (na výšku na téma elektroodpad). 

Výtvarné práce odevzdávejte do  30. září 

2016 na MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem, 

náměstí T. G. Masaryka 59 (budova vedle 

bývalé restaurace u Tinsů), kancelář 12 nebo 

14. Bližší informace na tel.: 499 318 289.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru životního prostředí

Oprava silnice ve Zboží skončí v září, na Benešově 
nábřeží se bude pracovat ještě v říjnu

Jak jsme vás již informovali, Krajský úřad Králo-

véhradeckého kraje připravil druhou výzvu tzv. 

„kotlíkové dotace“, jež si klade za  cíl snížit emise 

z lokálního vytápění domácností. 

Příjem žádostí o  podporu z  tohoto dotačního 

programu bude zahájen v  pondělí 12. září 

2016 v 8:00 hod. a v jeho rámci budete mít mož-

nost zažádat o příspěvek ve výši až 127.500 Kč. 

Předmětem podpory je výměna zdrojů tepla  

– kotlů na  pevná paliva s  ručním přikládáním 

za  plynový kondenzační kotel, kotel na  pevná 

paliva, tepelné čerpadlo, dále pak instalace 

solárně-termických soustav pro přitápění nebo 

přípravu teplé vody, pro stávající rodinné domy. 

Solárně-termické soustavy nejsou podporovány 

samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou 

zdroje tepla pro vytápění. V  případě pořízení 

kotle spalujícího pouze uhlí činí dotace 70 %, 

v  případě plynového kondenzačního kotle 

a  kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) 75 % 

a v případě tepelného čerpadla, příp. kotle spa-

lujícího pouze biomasu až 80 % ze skutečně 

vynaložených výdajů na  výměnu zdroje vytá-

pění. Podpora bude navýšena o 5 % v případě, 

že je výměna kotle realizována ve  správním 

území obce, která byla Střednědobou strategií 

ochrany ovzduší označena jako prioritní území 

z  hlediska ochrany ovzduší – tato možnost se 

týká i Dvora Králové nad Labem. 

Bližší informace naleznete na  webových strán-

kách www.kr-kralovehradecky.cz v odkazu „kotlí-

kové dotace“ nebo na informačním semináři pro 

veřejnost, který pořádá Krajský úřad Královéhra-

deckého kraje v  úterý 6. září 2016 od  17:00 

hod. v  Hankově domě ve  Dvoře Králové nad 

Labem. Všichni zájemci o  tuto problematiku 

jsou srdečně zváni!

Mgr. Ivana Kelemenová

referentka odboru životního prostředí

Další šance zažádat o „kotlíkovou 
dotaci“ se kvapem blíží

Královéhradecký kraj letos investuje fi nanční pro-

středky do  oprav dvou stěžejních komunikací 

ve  Dvoře Králové nad Labem. Jedná se o  rekon-

strukci silnice II/299 v úseku Choustníkovo Hradiště 

– Dvůr Králové nad Labem a silnice III/30012 v úseku 

Benešovo nábřeží – Štefánikova ulice. Zhotovitelem 

obou akcí je společnost Eurovia CS, a. s. Opravy, 

které výrazně ovlivňují život občanů města, nabraly 

kvůli komplikacím několikatýdenní zpoždění. 

Z důvodu neočekávaného rozsahu dílčích prací 

se dokončení rekonstrukce silnice II/299 v úseku 

Choustníkovo Hradiště – Dvůr Králové nad 

Labem posunulo na 11. září 2016. „Původně bylo 

počítáno se sanacemi v asfaltobetonových vrst-

vách vozovky pomocí geomříží. Ve  skutečnosti 

se však po odfrézování povrchu zjistil větší roz-

pad spodních vrstev vozovky, zejména v krajích, 

který vedl ke  změně technologie opravy. Další 

komplikací bylo nevhodné napojení odvod-

nění okolních nemovitostí do  uličních vpustí. 

Po dohodě mezi majiteli přípojek a společností 

Městské vodovody a  kanalizace Dvůr Králové 

nad Labem byly přípojky přepojeny do stávající 

dešťové kanalizace. Tyto práce nebyly předmě-

tem stavby, ale výrazně ovlivnily posun termínu 

dokončení stavby,“ vysvětlil v  tiskové zprávě 

Ing. Jiří Brandejs, ředitel společnosti SÚS Králo-

véhradeckého kraje, a. s., která při stavbě zastu-

puje Královéhradecký kraj.

V  pondělí 22. srpna však již začala pokládka 

nového asfaltového koberce a  silnice by měla 

být opravena a zprůjezdněna do 11. září 2016.

Ještě složitější byla situace na Benešově nábřeží 

a ve Štefánikově ulici, kde stavební práce zpozdila 

především překládka telekomunikačních kabelů 

a nezdařené pročištění uličních vpustí na dešťo-

vou vodu. Podle Ing. Jiřího Brandejse bylo třeba 

dokončit projektovou dokumentaci stanovu-

jící způsob a  technologii provedení odvodnění 

31 uličních vpustí, včetně kanalizačních přípojek. 

Z  toho důvodu bylo nutné systém odvodnění 

zcela vyměnit. Časově nejnáročnější však byla 

přeložka telekomunikačních kabelů. „Česká tele-

komunikační infrastruktura, a. s., která poskytla 

pro projektovou dokumentaci údaje o  poloze 

sítí, uvedla jejich polohu, která neměla do stavby 

zasahovat. Po provedení sond však bylo zjištěno, 

že na pěti místech stavby dochází ke styku, kdy 

kabely se ve skutečnosti nachází pod obrubníky,“ 

uvedl Ing.  Jiří Brandejs v  další tiskové zprávě 

k akci. Do přeložení kabelů tak stavbaři nemohli 

pokračovat v rekonstrukci. I proto byl naplánován 

nový harmonogram stavebních prací:

• do  4. září úsek 1a a  1b ve  Štefánikově ulici 

(od zoo po křižovatku s ulicí Eduarda Zbroje 

a od křižovatky s ulicí Pod Slévárnou po křižo-

vatku s ulicí Milady Horákové);

• do  18. září: úsek 1c na  Benešově nábřeží 

(od  křižovatky s  ulicí Poděbradova po  kři-

žovatku s  ulicí Alešova) a  úsek 2b na  Bene-

šově nábřeží (od křižovatky s ulicí Alešova až 

po Denisovo náměstí);

• do  25. září: úsek 2a ve  Štefánikově ulici 

(od křižovatky s ulicí Eduarda Zdroje po kři-

žovatku s ulicí Pod Slévárnou);

• do  23. října: úsek 3 na  Benešově nábřeží 

(od křižovatky s ulicí Milady Horákové po kři-

žovatku s ulicí Poděbradova);

• do 30. října – dokončovací práce (vodorovné 

dopravní značení, oprava objízdných tras...).

V rámci celé stavby musejí i nadále řidiči počítat 

s  částečnými omezeními nebo úplnými uzavír-

kami některých úseků. Platí také objízdné trasy 

stanovené na  začátku rekonstrukce včetně 

výlukových jízdních řádů autobusové dopravy 

a MHD. Všechny informace včetně mapky rekon-

strukce najdete na  stránkách www.mudk.cz 

v sekci Radnice / Dopravní omezení 2016. 

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – červen a červenec 
2016 (2015)
Druh zásahu 2016 (2015) 

BESIP přestupky  204 (228)

Dopravní nehody  6 (8)

Veřejný pořádek (přestupek) 52 (56)

Součinnost s PČR, MěÚ, ... 31 (42)

OZV o volném pohybu psů  10 (8)

Občanské soužití (přestupek)  10 (14)

Majetek (přestupek) 18 (26)

Ztráty a nálezy  13 (18)

Trestný čin  4 (9)

Prevence (opatření a úkony) 61 (98)

Pomoc v nouzi  7 (12)

Doručení písemnosti (opatření) 7 (9)

Odchyt zvířete (opatření) 13 (21)

Stížnosti  26 (26) 

Celkem přestupků a trestných činů:   

 507 (644)

Pokuty v blokovém řízení:  41 (75)

Na místě nezaplacených 

blokových pokut: 19 (13)

Předáno Policii ČR:  24 (44) 

Předáno na správní odbor MěÚ:  15 (19) 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Dobrovolní hasiči ze Žirče mají 
za sebou první ostrý výjezd
JSDH Dvůr Králové nad Labem – Žireč, 

která se na  začátku července letošního 

roku zařadila mezi výjezdové jednotky 

požární ochrany, má za sebou první zásah. 

Ve čtvrtek 4. srpna byli Žirečští spolu s pro-

fesionálními hasiči ze Dvora Králové nad 

Labem a  jednotkami sboru dobrovolných 

hasičů z Hajnice a Bílé Třemešné přivoláni 

k  požáru v  areálu psího útulku ve  Dvoře 

Králové nad Labem. Požár zasáhl zhruba 

dvě třetiny celodřevěného objektu s tech-

nickým zázemím pro zvířata, ke  zranění 

osob ani zvířat naštěstí nedošlo. Zásah byl 

komplikovaný, požár se šířil v mezistěnách 

objektu a  v  mezistropních konstrukcích, 

hasiči tak museli použít trhací zařízení 

na  odstraňování dřevěných konstrukcí 

a hasit jednotlivá ohniska. I přes tyto kom-

plikace hasiči uchránili zadní část budovy, 

kde je veterinární ordinace. Příčinou požáru 

byl zapnutý plynový vařič v těsné blízkosti 

dřevěné stěny objektu, která se následně 

od plamene hořáku vařiče vznítila. Způso-

bená škola byla odhadnuta na 500.000 Kč.

(mik)

Nemocnice nabízí zdarma 
měření krevního tlaku
Městská nemocnice Dvůr Králové nad 

Labem nabízí občanům zdarma novou 

službu. V září a v  říjnu je možné si nechat 

bez objednání každou středu v  čase 

od  8:00 do  14:00 hod. změřit krevní tlak 

na  interní ambulanci v  Rooseveltově 

ulici. Sestra zájemcům změří krevní tlak 

a puls a následně jim vydá malou kartičku 

s  naměřenými hodnotami, která je skvě-

lým pomocníkem pro vyšetřeného i  jeho 

lékaře. Nepodceňujte vysoký krevní tlak. Je 

totiž zrádný: nebolí, nemá jasné příznaky 

a  lékař ho zjistí většinou jen náhodně. 

Významně ale poškozuje orgány. Preven-

tivní měření tlaku je tak to nejmenší, co 

může člověk pro své tělo udělat.

Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem  

(MPDK) nově využívají k  zefektivnění své práce 

mobilní zařízení s  moderními programy. Nová 

technika má zjednodušit a  usnadnit administra-

tivu, předání přestupků k řešení ve správním řízení 

nebo minimalizovat výběr pokut v hotovosti.

„V  současné době strážníci testují program 

mobilní policie, díky němuž budou moci 

v  terénu např. nahlížet do  registrů osob nebo 

evidence psů a  dalších rejstříků. Dokonce pro-

gram v  budoucnu umožní zpracovávat pře-

stupek přímo na  místě,“ vysvětluje Jan Štípek, 

zastupitel pověřený řízením MPDK a  zároveň 

manažer prevence kriminality na  Městském 

úřadě Dvůr Králové nad Labem. 

Další novinkou je mobilní zařízení od  společ-

nosti Gemos, které umožnuje strážníkům evi-

dovat přestupek přímo v  terénu a  odeslat ho 

k  dořešení příslušnému správnímu orgánu. 

Velkým přínosem je také využití práce ope-

rátora městského kamerového dohlížecího 

systému (MDKS). „Operátor sleduje výstupy 

z  kamer a  v  případě, že má podezření ze spá-

chání přestupku, to oznámí strážníkům, kteří 

vyrazí na  místo a  oznámení od  operátora řeší. 

Výhodou je, že pokud je hlídka zaneprázdněna 

plněním jiných úkolů, operátor označí záznam, 

který hlídka náhledně vyhodnotí. V případě, že 

byl přestupek spáchán, ho pak předá k dořešení 

správnímu orgánu,“ podotýká Jan Štípek.

Za  poslední tři měsíce se strážníkům MPDK 

pomocí nových technologií podařilo odhalit 

a následně předat správnímu orgánu k dořešení 

několik desítek přestupků. „Jen z  kamerového 

systému se jednalo o  70 přestupků spojených 

s  jízdou v  protisměru. Pomocí mobilního zaří-

zení pak strážníci předali správnímu orgánu 

130 přestupků z oblasti dopravy,“ vypočítává Jan 

Štípek. 

Zvýšení efektivnosti práce strážníků je pouze 

jedním z  důvodů, proč MPDK začala moderní 

technologie při práci využívat. „Od  října 

2016 by měla vstoupit v  platnost novela pře-

stupkového zákona, strážníkům přibydou nové 

povinnosti a s tím spojený nárůst administrativy. 

Tato změna legislativy bude v praxi znamenat, že 

drtivou většinu přestupků nebudou moci stráž-

níci řešit pokutou na místě, ale budou je muset 

zapracovat a předat k dořešení správním orgá-

nům. Z toho důvodu tak hledáme způsoby, aby 

strážníci nemuseli trávit více času na  služebně 

u  počítače než hlídkováním v  ulicích,“ dodává 

Jan Štípek. Ten tak v  současné době spolupra-

cuje s  odborem informatiky Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem a s dodavatelem apli-

kací, aby se co nejvíce možných úkonů v admi-

nistrativě zautomatizovalo. 

Miroslava Kameníková

Městská policie využívá při své 
činnosti moderní technologie

V letošním roce se městu Dvůr Králové nad Labem 

podařilo získat dotaci ve  výši 89.000 Kč na  pod-

poru domácího kompostování od Královéhradec-

kého kraje. Díky tomu bude možné zakoupit více 

než sto dalších kompostérů pro občany města. 

Pokud jste si objednávali dřevěný kompostér, 

podali jste žádost v  roce 2015 a  máte o  kom-

postér stále zájem, dostavte se v  pondělí 

19. září, 26. září nebo 3. října (8:00–11:00 

hod. a  13:00–16:00 hod.) nebo ve  středu 

21. září  nebo 5. října (10:00–13:00 hod. a 14:00–

16:30 hod.) na Městský úřad Dvůr Králové nad 

Labem, odbor životního prostředí (náměstí 

T. G. Masaryka 59, č. dveří 14), k podpisu nájemní 

smlouvy. S  sebou přineste občanský průkaz 

a parcelní číslo pozemku, na kterém bude kom-

postér umístěn. Pokud vám žádný z uvedených 

termínů nevyhovuje, lze dohodnout jiný termín 

telefonicky na tel.: 499 318 274 nebo na e-mai-

lové adrese: klustova.anna@mudk.cz.

Nájemné bude činit 179 Kč za  dřevěný kom-

postér o  objemu 1  000 l a  199 Kč za  dřevěný 

kompostér o objemu 2 000 l. Jedná se o jedno-

rázové nájemné za celou dobu trvání nájemního 

vztahu. Nájemní smlouva se uzavírá na  dobu 

5 let. Poté přejde domovní kompostér z vlastnic-

tví pronajímatele do vlastnictví nájemce za sym-

bolickou 1 Kč. 

Tato výzva neplatí pro občany, kteří již mají 

jeden kompostér od  města Dvůr Králové nad 

Labem v pronájmu z minulých let.

V  případě, že jste si kompostér ještě neobjed-

návali a  máte o  něj zájem, odevzdejte, prosím, 

vyplněný kupon (viz níže) na  podatelnu měst-

ského úřadu (náměstí T. G. Masaryka 38), odbor 

životního prostředí (náměstí T. G. Masaryka 

59) nebo do  městského informačního centra 

(náměstí T. G. Masaryka 2). Kupon lze vyplnit 

i  elektronicky na  www.mudk.cz a  odeslat na 

e-mailovou adresu: klustova.anna@mudk.cz.

Termín dodání kompostérů: do 30. dubna 2017.

Kompostéry budou poskytovány do  vyčerpání 

zásob, přednostně občanům, kteří ještě žádný 

kompostér od města pronajatý nemají.

O  termínu vyzvednutí kompostérů budeme 

informovat prostřednictvím Novin královédvor-

ské radnice, příp. e-mailem (pokud jste v kuponu 

uvedli svoji elektronickou adresu).

Projekt je realizován s podporou dotace získané 

od Královéhradeckého kraje.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru životního prostředí

Město podporuje domácí kompostování, 
občanům nabízí pronájem kompostérů 
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Technické služby informují
Tyršovo koupaliště 

bude letos v  provozu 

do  10. září s  tím, že 

od  5. do  9. září bude 

otevřeno od 10:00 

do  17:00 hod. V  so-

botu 10. září se zde 

uskuteční 2. ročník crossfi tových závodů. 

První zářijový den také začne výroba 

ledu na  zimním stadionu pod Hankovým 

domem. Termín otevření pro veřejnost 

bude upřesněn. 

Více informací najdete na www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

MěVaK informuje o činnosti
Opravené 
poruchy:

3. 6.: porucha 

v o d o v o d u , 

Husitská ulice;

3. 6.: porucha vodovodu ve Zboží;

6. 6.: porucha vodovodu, Raisova ulice;

7. 6.: porucha vodovodu, Fügnerova ulice;

9. 6.: porucha vodovodu, Husitská ulice;

15. 6.: porucha vodovodu, Raisova ulice;

17. 6.: porucha vodovodu, Raisova ulice II.;

20. 6.: porucha vodovodu v Žirči;

21. 6.: porucha kanalizace, Husova ulice;

10. 7.: porucha nátoku VDJ, Zboží;

12. 7.: porucha vodovodní přípojky, Roky-

canova ulice;

14. 7.: porucha vodovodu, ulice Na Struze;

25. 7.: porucha vodovodu v Žirči;

26. 7.: porucha vodovodu, Zborovského 

ulice.

Ze stavebních akcí: 
• červen – výměna vodovodního řadu 

a přípojek v Puchmajerově ulici; 

• červenec – výměna manipulačních uzlů 

ve  Štefánikově ulici a  na  Benešově ná-

břeží DN400;

• červenec – obnova vodovodního řadu 

v  Husitské ulici (včetně defi nitivního 

povrchu komunikace);

• červenec – rekonstrukce revizních 

šachet ve Štefánikově ulici.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku

MěVaK Dvůr Králové nad Labem

Město hledá novou ředitelku či 
ředitele pro MŠ Drtinova 
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo 

výběrové řízení na obsazení místa ředitele/

ky mateřské školy Drtinova 1444, Dvůr Krá-

lové nad Labem s  nástupem od  1. února 

2017. Zájemce by měl mít mimo jiné před-

poklady pro výkon činnosti ředitele škol-

ského zařízení, kvalifi kaci a pedagogickou 

praxi a znalost problematiky řízení ve škol-

ství a školských předpisů. 

Příhlášky můžete podávat nejpozději 

do  22. září 2016 na  adresu: Město Dvůr 

Králové nad Labem, náměstí T. G. Masa-

ryka 38, 544  17 Dvůr Králové nad Labem. 

Obálku označte „Konkurs MŠ Drtinova 

– neotvírat“. Více informací o  výběrovém 

řízení (náležitosti přihlášky, platové ohod-

nocení atd.) najdete na  www.mudk.cz 

v sekci Radnice / Zprávy z odborů / Odbor 

školství, kultury a sociálních věcí.

(mik)

V  pondělí 8. srpna 2016 začala v  Dukelské ulici, 

v  úseku od  mostku pod Žižkovem směrem k  ulici 

Zborovská, nutná obnova kanalizačního sběrače, 

a  to jeho přímá náhrada za  nové potrubí v  délce 

téměř 190 metrů. Akce potrvá do poloviny září.

„Důvodem je havarijní stav kanalizace a  zhor-

šené odtokové poměry odpadních vod ve Zbo-

rovské a  Dukelské ulici. Mimo jiné zde dochází 

k  propadům povrchu asfaltového chodníku 

a  úniku části skladby podloží do  poškozeného 

tělesa stoky,“ uvedl Ivo Antonov, vedoucí pro-

vozního úseku Městských vodovodů a  kanali-

zací Dvůr Králové nad Labem. Stavební práce se 

uskuteční za provozu kanalizace a odběratele by 

tak měly omezit jen minimálně.

Přestože pracovníci MěVaK zasáhnou během 

výměny potrubí především do  chodníku, pod 

nímž je kanalizace uložena, řidiči musejí v sou-

vislosti se stavebními pracemi počítat s částeč-

ným omezením provozu, například se zúžením 

vozovky nebo snížením rychlosti. „Žádáme 

proto občany o  zvýšenou opatrnost při prů-

jezdu kolem staveniště,“ podotkl Ivo Antonov.

Po skončení obnovy kanalizačního sběrače do-

jde i  k  opravě chodníku ve  stavbou dotčeném 

úseku. „V současné době je zažádáno o stavební 

povolení, po  jeho vydání stavbaři položí zám-

kovou dlažbu,“ uvedl Ctirad Pokorný, vedoucí 

odboru rozvoje, investic správy majetku na MěÚ 

Dvůr Králové nad Labem. Na obnovu kanalizace 

včetně realizace nového povrchu chodníku je 

v rozpočtu města vyčleněno 1,5 mil. Kč.

Miroslava Kameníková

MěVaK vymění část kanalizace v Dukelské 
ulici, pozor na dopravní omezení

Oprava Puchmajerovy ulice pokračuje. Kromě 

opravy plynovodu a  výměny vodovodu dojde jak 

k plošné opravě povrchu komunikace, tak k před-

láždění chodníků do  zámkové dlažby na  obou 

stranách ulice. Původně měli stavbaři uvést chod-

níky jen do původního stavu.

Práce v  Puchmajerově ulici začaly v  polovině 

dubna a  plánované rekonstrukce plynovodu 

a  vodovodu se uskutečnily podle harmono-

gramu. Investorem opravy plynovodu byla spo-

lečnost RWE GasNet Ústí nad Labem, opravu 

vodovodu provedli pracovníci Městských vodo-

vodů a kanalizací Dvůr Králové nad Labem. 

V rámci projektu měli stavbaři do konce července 

vyměnit silniční obruby a položit na komunikaci 

nový asfaltový povrch. „Město se však domluvilo 

se společností RWE na  výměně celého krytu 

vozovky, a  to za  fi nančního přispění města. 

Pokládku asfaltového krytu provede dodavatel 

společnosti RWE, výměnu původního povrchu 

chodníků za novou zámkovou dlažbu zrealizuje 

samo město,“ uvedl Ctirad Pokorný, vedoucí 

odboru rozvoje, investic a  správy majetku 

na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem. 

I  vzhledem ke zvětšení rozsahu stavebních 

prací budou opravy dokončeny v září. S  ohle-

dem na  úspory nákladů se pokládka nového 

asfaltového krytu vozovky uskuteční současně 

s  pokládkou v  Klicperově ulici, kde RWE také 

realizuje opravu plynovodu. V  současnosti již 

jsou v Puchmajerově ulici položeny nové silniční 

obruby k chodníkům.

Stavbaři zatím předláždili povrch chodníku 

na jedné straně ulice, kde byla dosud betonová 

dlažba. „Část prací, která je realizována jako 

oprava, se provede během srpna a září. Rekon-

strukce chodníku, na kterém je nyní asfalt, bude 

řešena projektově a  v  tomto případě lze sta-

vební práce realizovat až po vydání příslušných 

povolení,“ dodává Ctirad Pokorný. 

V současné době nelze předjímat časový harmo-

nogram této rekonstrukce. Do doby jejího zahá-

jení tak budou schůdnost chodníku udržovat 

pracovníci technických služeb města. 

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

V Puchmajerově ulici předláždí chodníky

Odbor informatiky Městské úřadu Dvůr Králové 

nad Labem v  letošním roce realizuje třetí etapu 

výstavby metropolitní sítě, jejímž cílem je datové 

propojení organizací města a zájmových budov.

Zatímco vloni bylo k  metropolitní síti připojeno 

více než deset organizací a institucí, např. městské 

muzeum, ZOO Dvůr Králové, gymnázium, SŠIS, 

azylový dům a některé z mateřských a základních 

škol ve městě, letos se bude jednat o Lesy města 

Dvůr Králové nad Labem, technické služby, letní 

stadion a budovu Policie České republiky. Výko-

pové práce tak budou od srpna zhruba do konce 

října probíhat především v  Raisově a  Seifertově 

ulici a částečně také ve Vojanově ulici.

„V  některých úsecích metropolitní sítě, např. 

na nábřeží Jiřího Wolkera, v Kollárově ulici, v ulici 

28. října, v  letošní etapě nedojde k výkopovým 

pracím, ale pouze k tzv. zafukování mikrotrubi-

ček a  optických vláken,“ vysvětluje Ondřej Sa-

mek, vedoucí odboru informatiky.

Výstavba metropolitní sítě trvá několik let, s pří-

pravou projektu se začalo v  roce 2011, a zatím 

bylo připojeno asi 30 subjektů. „Některé připo-

jené organizace tak nyní využívají služby, které 

jim díky napojení na  metropolitní síť můžeme 

poskytnout, např. rychlé internetové připojení, 

digitální telefonní ústřednu, centrální záloho-

vání dat a další,“ podotýká Ondřej Samek.

Podle jeho slov jsou v  současnosti realizovány 

téměř všechny etapy, na něž bylo dosud vydáno 

územní rozhodnutí. Pro pokračování projektu 

bude tedy nyní třeba specifi kovat další zájmové 

oblasti a  nechat zpracovat projektové doku-

mentace a zajistit příslušná povolení. 

Miroslava Kameníková

Výstavba metropolitní sítě pokračuje 3. etapou
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Edumapa: obyvatelé Dvora se mají 
navzájem co naučit, pomozte nám s tím!
Na podzim letošního roku bude o. p. s. EDUin, který 

ve Dvoře Králové nad Labem působí již několik let 

s  projektem Města vzdělávání, spouštět zbrusu 

nový projekt s názvem Edumapa. Jedná se o mapu 

vzdělávacích příležitostí, které se ve městě nachá-

zejí. Může jít například o knihovnu, galerii či míst-

ního odborníka na určité téma, který si své znalosti 

a  dovednosti nechce nechat jen pro sebe, ale je 

ochoten je předávat svým spoluobčanům. Ty nyní 

ve městě hledáme, pomozte nám je nalézt!

Nápad na  vznik Edumapy se tak trochu zrodil 

ve Dvoře Králové nad Labem. EDUin v rámci pro-

gramu Města vzdělávání uskutečňuje průzkum 

mezi obyvateli zapojených měst. Z  nich opa-

kovaně vzešlo, že lidem chybí ucelený přehled 

vzdělávací nabídky v  jejich lokalitách. Některé 

se sdílí jen skrze letáky na zapadlých nástěnkách 

či dokonce jen ústně mezi známými. Věděli jste 

například, že se v Schulzových sadech každý týden 

cvičí jóga či schází skupina posilujících nadšenců? 

Edumapa si klade za  cíl zmapovat nabídku 

(především volnočasových) vzdělávacích pří-

ležitostí v  daném regionu. Ambicí EDUinu je 

do  budoucna zmapovat celou Českou repub-

liku, avšak v tuto chvíli se práce týká tří konkrét-

ních měst (Dvůr Králové nad Labem, Kutná Hora, 

Jihlava). Zaměření vzdělávacích příležitostí 

na  mapě je opravdu široké. Měla by zahrnout 

polostátní instituce, neziskové organizace, 

komerční fi rmy i neformální seskupení, jež nabí-

zejí vzdělávací příležitosti. Současně by měla 

mapa zahrnout jednotlivce, ať už jde o  profe-

sionální vzdělavatele nebo nadšence s  širokou 

znalostí nějakého tématu. Může jít o chovatele, 

včelaře, ale i  pamětníka, sběratele pohlednic, 

fotografa či někoho, kdo nabízí doučování (ať už 

jde o nabídku komerční nebo nekomerční).

Nový školní rok otvírá nové vzdělávací možnosti 

nejen pro děti, ale i  pro jejich rodiče. Rádi by-

chom vás tak pozvali na  konkrétní akce, které 

pro vás připravila vzdělávací organizace Evrop-

ská kontaktní skupina (EKS) ve spolupráci s měs-

tem Dvůr Králové nad Labem.

Informativní schůzka pro všechny ženy, které 

mají zájem o vzdělávání, nebo chtějí realizovat 

aktivity ve svém okolí či se zapojit do veřejného 

dění ve Dvoře Králové nad Labem se uskuteční 

v  sálku městské knihovny Slavoj ve  čtvrtek 

15. září 2016 od  10:00 hod. a  od  17:00 hod. 

tak, aby časově vyhovovala všem ženám. Potrvá 

vždy dvě hodiny a ty, které dorazí, se dozví, co 

všechno pro ně EKS nachystala v příštích dvou 

letech a jak se mohou samy zapojit.  

A co dalšího vás na podzim ještě čeká?

Nepříjemný šéf, problematický klient či klientka 

nebo arogantní dodavatel – každý jistě zažil 

řadu nepříjemných chvil při komunikaci s tako-

vými osobami. Jak reagovat při nepříjemných 

osobních útocích? Jak neztratit sebekontrolu 

a nenechat se znejistit? To se dozvíte na prvním 

ze série chystaných workshopů, který se koná 

ve čtvrtek 6. října 2016. Naučíte se rozpozná-

vat neférové útoky a  vyzkoušíte si na  vlastní 

kůži, jak pohotově reagovat v  nepříjemných 

komunikačních situacích. 

V  pořadí již třetí setkání královédvorských 

žen, které se chtějí zapojit do  veřejného dění 

ve městě a které mají řadu plánů, co by se dalo 

v  jejich okolí změnit, proběhne ve  čtvrtek 

13. října 2016. Setkání naváže tam, kde to 

minulé skončilo – tedy sdílením nápadů a pod-

nětů na  společné aktivity. Protože ale každá 

zábava něco stojí a  i  dobrovolnictví má své 

meze, podíváme se tentokrát i na to, kde se dají 

sehnat peníze na realizaci veřejně prospěšných 

aktivit či jak napsat jednoduchou žádost o grant.

Informace o  těchto i  dalších chystaných akcích 

naleznete vždy v Novinách královédvorské rad-

nice a  také na  webu EKS www.ekscr.cz a  města 

Dvůr Králové nad Labem www.mudk.cz.

Eva Kavková

ředitelka Evropské kontaktní skupiny

Nuda? Ta vám na podzim určitě nehrozí, čeká vás řada seminářů

V první polovině tohoto roku byl zahájen projekt 

„Místní akční plán ORP Dvůr Králové nad Labem“, 

který zpracovává MAS Královédvorsko, z. s., 

v partnerství s městem Dvůr Králové nad Labem. 

Projekt je fi nancován EU (ESIF) z  Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z MŠMT. 

Místní akční plány (MAP) se zaměřují na  rozvoj 

vzdělávání pro děti do 15 let na území Dvora Krá-

lové nad Labem a okolních 27 obcí.

O  co v  projektu jde? Nové období pro čerpání 

evropských fi nancí ve  vzdělávání se zamě-

řuje na  to, aby se cíleně projevil dopad takto 

fi nancovaných projektů na  jednom území, aby 

na  sebe projekty navazovaly a  dohromady způ-

sobily pozitivní změnu v oblasti vzdělávání nejen 

na úrovni jednotlivých škol, ale na celém území 

ORP. Místní akční plány by měly podpořit atmo-

sféru spolupráce mezi školami a společné pláno-

vání rozvoje kvality vzdělávání.

Z diskuze vedení místních škol a zapojených orga-

nizací vzešly cíle projektu na období 2016–2017:

• stanovení společných priorit, na které se mají 

zúčastněné strany zaměřit;

• společné plánování investic v  dlouhodobém 

horizontu a  efektivní sdílení zázemí zejména 

pro vzdělávání dětí a žáků s potřebou podpůr-

ných opatření;

• lepší spolupráce mezi školami, školskými zaří-

zeními a dalšími aktéry ve vzdělávání;

• vzájemné učení a výměna zkušeností v oblasti 

rozvoje potenciálu jednotlivých dětí a žáků; 

• podpora pedagogických i  nepedagogických 

pracovníků v dalším profesním rozvoji, včetně 

proinkluzivních metod výuky, rozvoje gramot-

ností a speciální pedagogiky, podpora zvyšo-

vání počtů specialistů ve školách;

• sdílená představa o  kvalitě a  dostupnosti 

vzdělávání a společná vize rozvoje vzdělávání 

v tomto území.

Vize pro vzdělávací soustavu v ORP Dvůr Králové 

nad Labem do roku 2023 byla společně formulo-

vána takto: „Školy a školská zařízení na území ORP 

Dvůr Králové nad Labem spolupracují a  vymě-

ňují si zkušenosti, sdílejí své zdroje a  potenciál. 

Vzdělávací instituce dokážou reagovat na indivi-

duální potřeby všech dětí v území, kvalitní vzdě-

lávání je dostupné v  celém území ORP pro děti 

všech věkových kategorií. Školy posilují sociální 

soudržnost v  regionu a  podporují udržitelnost 

života v  místním prostředí a  komunitě. Zajišťují 

bezpečné prostředí 

a  inkluzivní přístup, 

zaměřují se na  rozvoj 

gramotností a klíčových kompetencí všech dětí.“ 

Na základě této vize bylo stanoveno pět priorit: 

1. Rozvoj pedagogických kompetencí a  kapacit; 

2. Spolupráce ve vzdělávací soustavě; 3. Naplňo-

vání vzdělávacích potřeb dětí, kvalita ve vzdělá-

vání; 4. Neformální vzdělávání; 5. Investice. 

V  květnu a  červnu se uskutečnilo šest setkání, 

kterých se zúčastnili i  zástupci různých zájmo-

vých skupin podle toho, jaký problém měla daná 

skupina řešit. Jejich výstupy poslouží pro pra-

covní skupiny, které budou daný problém dále 

zpracovávat, a jako podklad pro zpracování stra-

tegického rámce, který je nyní před schválením. 

Na jeho základě budou moci mateřské a základní 

školy čerpat fi nanční prostředky na svůj rozvoj.

V  červnu také proběhlo dotazníkové šetření 

mezi rodiči ohledně výběru školy pro své děti. 

Aktuálně probíhá analytické zpracování velkého 

množství dat k  lokálním podmínkám pro vzdě-

lávání, které skončí do poloviny října. Na podzim 

připravujeme také akce pro rodičovskou veřej-

nost. O  všech aktivitách realizovaných v  rámci 

MAP vás budeme nadále průběžně informovat 

a těšíme se, že projevíte zájem se aktivně zapojit.

Mgr. Silvie Pýchová, EDUin, o. p. s.

Jan Machek, MAS Královédvorsko

Jak se plánuje vzdělávání na Královédvorsku neboli MAP

Dvůr Králové nad Labem je město plné zajíma-

vých a schopných lidí, kteří mají ostatním spolu-

občanům co nabídnout, mohou je něco naučit. 

Ne každý o nich ale ví, a je tak těžké se dozvědět, 

co kdo zajímavého dělá a k čemu by bylo možné 

se připojit a něco se přiučit. A proto se obracíme 

na vás, občany města. Pomozte nám nalézt jed-

notlivce, organizace či instituce, jež jsou pro své 

okolí zdrojem informací, dovedností a  zkuše-

ností a které by, pokud budou sami chtít, mohli 

nabídnout ostatním občanům na naší Edumapě. 

Nic to nestojí a věříme, že to pomůže vytvořit ze 

Dvora Králové nad Labem město, v  němž pří-

ležitost se vzdělávat číhá téměř na každém rohu. 

Pokud vás naše výzva oslovila, napište nám, pro-

sím, na e-mail: richard.lukas@eduin.cz a my vám 

pošleme další informace.

Richard Lukáš, EDUin, o. p. s. 
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Jen měsíc nás dělí od voleb do krajského zastu-

pitelstva v  Královéhradeckém kraji. Končí čtyř-

leté volební období, kdy na hejtmanství v Hradci 

Králové neseděl mezi krajskými zastupiteli ani 

jediný zástupce našeho města!

Byla to škoda, smůla nebo nedopatření? Ať 

tento fakt pojmenuji, jak chci, v  každém pří-

padě to byla obrovská ztráta pro rozvoj města 

a celého regionu Královédvorsko. 

Nebyl tam totiž nikdo, kdo by aktivně hájil zájmy 

Dvora Králové nad Labem před ostatními městy 

kraje. A o tom jediném je ta „krajská politika“. Jak  

„přerozdělit“ co nejvíce peněz do  svého města 

nebo regionu.

Možná také jak co nejvíce „zlepšit“ věci veřejné 

v daném místě, které zastupuji a kde žiji, pracuji 

či podnikám, z peněz z rozpočtu a fondů kraje, 

případně z fondů Evropské unie. 

Musíme si proto před volbami znovu připome-

nout, o  čem budou krajští zastupitelé zvolení 

na další období především rozhodovat!

Určitě to bude o penězích do „krajského“ zdra-

votnictví (nemocnice a léčebny vlastněné Králo-

véhradeckým krajem, mezi něž například patří 

i  naše Městská nemocnice Dvůr Králové nad 

Labem), do  sociálních služeb (sociální ústavy, 

dětské domovy), do  veřejné dopravy (krajské 

vlakové a autobusové spoje), do krajských silnic 

(silnice II. a III. třídy), do středních škol (gymná-

zia a  střední školy obecně), do  integrovaného 

záchranného systému (zdravotní záchranná 

služba a profesionální hasiči) nebo, v neposlední 

řadě, do územního plánování, napříč celým kra-

jem (například trasy dálnic, železnic a obchvaty 

měst). 

Když to správně pojmenuji, tak Královéhradecký 

kraj, jako neoddělitelná součást veřejné správy, 

ležící mezi státem a  obcí, bude mít vždy, pro-

střednictvím krajských zastupitelů, rozhodu-

jící vliv na udržitelný a progresivní rozvoj měst 

a obcí, které spadají do jeho působnosti.

Bez aktivní účasti na  rozhodování na  úrovni 

kraje se prostě a  jednoduše nedá rozvoj města 

posouvat vpřed. Zastupitelé měst a obcí budou 

vždy odkázáni na  názor či hlasování svých 

kolegů zastupitelů kraje (za jiná města), bude-li 

se jednat o prosazování projektů či staveb, které 

svým významem a  rozsahem budou překračo-

vat hranice města nebo regionu. 

I  náš stát, prostřednictvím svých ministerstev,  

bude vždy chtít slyšet názor a stanovisko zastu-

pitelů kraje, například kudy chtějí, aby vedly 

dálnice, nebo kde a  kolik bude v  kraji nemoc-

nic nebo středních škol. Všichni máme přece 

v dobré paměti, jak nám chtěli krajští zastupitelé 

zrušit ve Dvoře Králové nad Labem gymnázium, 

nebo, když nám nesystémově již zrušili doktory 

na  záchrance. Nebyl nikdo, kdo by se za  nás 

v krajském zastupitelstvu postavil!

Účast zastupitelů Dvora Králové nad Labem 

v krajské samosprávě musí být prostě a  jedno-

duše pro město takového významu a  velikosti, 

jakým Dvůr Králové nad Labem je, jasnou pri-

oritou. Nechceme přece, aby naše město bylo 

neustále Královéhradeckým krajem přehlíženo. 

Aby  potřeby jeho občanů byly chápány jako 

nedůležité a  z  pohledu kraje jako celku bez-

významné, na  které, jak stále slyšíme, nejsou 

peníze, ač jinde kraj investuje ze společných 

peněz miliony, ne-li miliardy.

Z  výše uvedeného je zřejmé, že naším spo-

lečným zájmem musí být „společně navolit“ 

do  krajského zastupitelstva co nejvíce kandi-

dátů ze Dvora Králové nad Labem. 

Hlavně nás nesmí při volbě svazovat, za  jakou 

stranu nebo hnutí nominovaní kandidáti kandi-

dují. Nikdo z nich se stejně nevyhne, v případě 

svého zvolení, povinnosti skládat svým voličům 

účty za to, jak spolurozhodoval o naší budouc-

nosti a co za dobu svého mandátu městu přinesl 

a pro město prospěšného vykonal.

Nenechme o nás rozhodovat jiné!

Nasik Kiriakovský

zastupitel (Východočeši)

Krajští zastupitelé ze Dvora Králové nad Labem, věc žádoucí

Jistě jste, vážení spoluobčané, zaznamenali, jak 

nám okurkovou sezonu zpestřila Česká televize 

(ČT) nepravdivým tvrzením o nemožnosti stavět 

v  průmyslové zóně Zboží z  důvodu „existence“ 

nájemní smlouvy na  část těchto pozemků. 

Ve  skutečnosti takový závazek již neexistuje. 

Pokud vám to uteklo, tak záznam najdete 

na  iVysílání ČT, Události, v  hlavním vysílacím 

čase 12. července 2016 v 19:00 hod.

O kostlivcích vypadávajících ze skříně v ní hovoří 

jak pan starosta Jan Jarolím, tak pan místosta-

rosta Jan Helbich. Kdo má zájem šířit uvedené 

nepravdy o nemožnosti prodeje pozemků fi rmě 

Karsit Automotive? Jak se vedení města zachová, 

když posléze na webu města svá slova z repor-

táže dementovalo? Vlastně se jednalo o poplaš-

nou zprávu. Možná sestříháním slov předsta-

vitelů města reportérem. Občané se v  červnu 

zaradovali, že konečně přestane v našem městě 

platit monopol jednoho zaměstnavatele a  teď 

toto? Přitom tento problém neexistuje!

Vážení, blíží se krajské volby a  moc médií je 

na pováženou. Přichází nenápadně a plíživě, ale 

na tomto příkladu vidíte, jak se dá pravda potla-

čit, vyzvednout pár vytržených slov z kontextu, 

jak to ve své reportáži učinil pan redaktor z ČT, 

a dojem z takové účelově zkreslené reportáže je 

pro občana neznalého pravdy jasný!

Zrovna tak reklama na  elektronickou evidenci 

tržeb (EET), komu nejvíce prospěje? Bezpeč-

nost před migranty, zákazy všeho možného 

i  nemožného. Nenechme se masírovat médii 

a  používejme, prosím, vlastní rozum. Přijďte 

o problematice migrace a dopravy v našem kraji 

diskutovat s panem Martinem Červíčkem a o pro-

blematice EET v podnikání se zastupitelkou Prahy 

Alexandrou Udženija dne 6. září 2016 do salonku 

Hankova domu od 18:00 hod. 

Žijeme na malém městě, ale to neznamená, že 

nemáme všeobecný rozhled a  zdravý rozum. 

Zrovna tak bychom měli chtít po vedení města, 

aby nám zodpovídalo za kvalitu života v našem 

městě. Jak dlouho bude ještě celé město obklí-

čené objížďkami? Do kdy bude celé město roz-

kopané, jaký tlak vyvíjí na  představitele kraje? 

Kdo zodpovídá za  průběh prací? Přijďte se 

zeptat 8. září 2016 od  15:00 hod. do  Hankova 

domu na  jednání zastupitelstva města. Třeba 

nám i vám pan starosta a zodpovědní úředníci 

vyřčené otázky zodpoví. Přece jste si ho zvolili 

a čekali jste nápravu věcí veřejných, jak ve svém 

programu slibovali. 

Jan Bém

zastupitel (ODS)

Síla médií – vyřčenou lež ani párem volů nevezmeš zpět

Žili, byli kohoutek a slepička (dědeček a babička). 

Protože měli zahrádku u  vody, kudy proudí 

spousta lidí a cyklistů, rozhodli se pro ně otevřít 

stánek s  občerstvením. Zařizovali si potřebná 

oprávnění, ale ještě než svůj záměr uskutečnili, 

běžela sousední slepička na úřad a jejich záměr 

oznámila. I přišel úředník a dědeček s babičkou 

zaplatili z  důchodu tučnou pokutu, protože 

nevěděli, že krátce předtím město zavedlo tržní 

řád a stánek může být jen na pěti k tomu urče-

ných místech (pozor, ani úrodu ze zahrádky 

nesmíte prodávat jinde).

Rozhodl se jim pomoci kamarád a  nabídl jim 

k  tomuto účelu prostory v  nedalekém domě. 

Najal projektanta, ten nakreslil úpravy potřebné 

k  otevření sezonního občerstvení a  ... to je 

šťastný konec?

Kdepak, teď to teprve začíná. Ochrana přírody 

a  krajiny, ochrana ovzduší, ochrana zeměděl-

ského půdního fondu, lesní hospodářství, odpa-

dové hospodářství, památková péče, doprava 

na  pozemních komunikacích, civilní ochrana, 

... Kohoutka bolely nožičky, ale dopadlo to 

dobře. Pak vyjádření hasičů, také vyřízeno. Ale 

pak přišla na  řadu hygiena a  tady se zastavil 

čas. Stále prosazují vyhlášku č. 137/2004, která 

i  pro sezonní stánek s  občerstvením vyžaduje 

stejné podmínky, jako třeba pro výrobu koje-

necké výživy. Ačkoli Evropská unie doporučila 

zrušit paragrafy, které přílišným způsobem 

a  nad rámec evropské legislativy upravují 

nesmyslně prostorové dispozice a  vybavení 

kuchyní. Vyhlášku č. 137/2004 mění Minister-

stvo zdravotnictví vyhláškou č. 602/2006 Sb. Ale 

na  Královédvorsko se tato informace ještě asi 

nedostala. Ale po  malých úpravách i  toto spl-

něno. Kolečko se uzavřelo.

Než úředníci svolí k  provozování sezonního 

občerstvení v  upravených prostorách zděného 

domu, kde by se jednalo pouze o  čtyři měsíce 

v roce a pouze za pěkného počasí, protože hosté 

by seděli venku s krásným pohledem na vodu, 

kde by rybáři mohli chytat ryby a  zároveň uží-

vat pohostinství provozovatelů, uběhne nikoli 

pár měsíců, nýbrž pár let. A dědeček s babičkou 

mezitím přišli o iluze a snahu přispět do státního 

rozpočtu daněmi z malého podnikání a rozhodli 

se nemarnit čas obíháním úřadů. Budou raději 

nečinně pobírat zasloužený důchod, odpočívat, 

cestovat a hrát si s vnoučaty.

Libuše Vonková

O kohoutkovi a slepičce aneb „Podpora malého 
podnikání a cestovního ruchu v našem městě“
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V  poslední době 

jsem se zúčast-

nila řady jednání 

s  vedením města  

a  poslouchala, že 

Juta dělá málo 

pro město a  snad, 

že ani není podle 

jejich slov oblíbená 

a  „mohla by dělat 

víc“. Jsem přesvěd-

čena o tom, že tomu tak není, a takový názor mě 

osobně hodně mrzí. Přemýšlela jsem, proč vedení 

města a  i  někteří občané Dvora takto uvažují. 

Zřejmě je to v tom, že jsme se domnívali, že za nás 

mluví skutky, které není potřeba zveřejňovat. Pro-

tože tomu tak asi není, rozhodla jsem se předat 

některé informace o naší činnosti a nechám pak 

na vedení města a veřejnosti, jak s nimi naloží.

Za posledních 10 let se zvýšil počet zaměstnanců 

v  závodech Juty ve  Dvoře Králové nad Labem 

z 767 na 1 191, tj. o 424. Přijali jsme hlavně řadu 

pracovníků ze zrušených výrob Tiby, Strojtexu 

i Karsitu a pro tyto pracovníky jsme vytvořili vyso-

kými investicemi nová pracovní místa. Průměrný 

výdělek v  letošním roce ve dvorských závodech 

činí 28.380 Kč hrubého s  cílem v  krátké době 

dosáhnout 30.000 Kč. Jedná se o průměrný výdě-

lek, tudíž dle náročnosti a  odbornosti na  kon-

krétní profesi se může výrazně lišit. Stoupající 

platová úroveň dvorských zaměstnanců má pozi-

tivní vliv na zvyšující se životní úroveň ve městě. 

Zaměstnancům kromě běžných benefi tů posky-

tujeme bezúročné půjčky do výše 300.000 korun 

a  některým i  pomáháme v  jejich těžké fi nanční 

situaci. Poskytly jsme jich za 14,2 miliónů korun 

170 zaměstnancům.

V  našem městě máme řadu hodně spolehli-

vých živnostníků, rodinných či malých fi rem, se 

kterými dlouhodobě spolupracujeme. Pro řadu 

z nich je Juta jejich největším a nejvýznamněj-

ším odběratelem. Pokud vedení Juty má mož-

nost, vždy upřednostní dodavatele z dvorského 

regionu. V  posledních 5,5 letech jsme ve  lhůtě 

splatnosti bez jediného dne prodlení proplatili 

172 podnikatelům přímo ze Dvora Králové nad 

Labem 65  070 faktur v  celkové částce 2,2 mili-

ardy korun! Přiznám se, že i mě tyto údaje hodně 

překvapily. 

Mimo podnikatelských aktivit jsme se významně 

podíleli na udržení gymnázia, kde dnes fi nančně 

oceňujeme nejlepší studenty. Vybudovali 

jsme a  provozujeme novou mateřskou školku, 

na  výstavbu nových laboratoří v  nemocnici 

ve Dvoře Králové nad Labem jsme přispěli část-

kou 10 mil. Kč. Zklamána jsem byla z názoru, že 

jsme část těchto peněz měli použít pro podporu 

masových sportů, a to fotbalu a ledního hokeje 

pro mládež, a že nemocnice je kraje a že je jich 

v okolí dost. Kritici si neuvědomují, že sice platí 

mládí vpřed, ale že ponechat naši nemocnici 

svému osudu a ztratit ji, by bylo velkou chybou. 

Nejen pro Dvoráky, ale i  obyvatele okolních 

obcí. Podmínkou jí dát šanci, byl právě dar 10 

mil. Kč, který zvýšil pravděpodobnost výstavby 

nových operačních sálů, protože bez nich a bez 

těch 10 mil. Kč, by naše nemocnice v budoucnu 

jistě skončila. 

Kromě toho každoročně poskytujeme řadu darů 

spolkům a dalším organizacím – v roce 2015 jich 

bylo 177 s celkovou částkou 12,5 mil. Kč! I chatu 

ve  Špindlerově Mlýně využívají kromě našich 

zaměstnanců za  zvýhodněné podmínky žáci 

dvorských škol na  lyžařské výcviky. Dále Juta 

pozemky na  hřišti v  Podharti pronajala za  1 Kč 

pro sportovní účely oddílu kopané. 

Nevím, jestli jsem vás přesvědčila, že Juta je pro 

nás Dvoráky dobrý partner, to nechám na  vás.  

Ať si každý udělá názor sám. 

Ing. Marie Čermáková, ekonomická ředitelka, Juta a. s.

Juta a Dvůr Králové nad Labem

V  úterý 2. srpna 2016 skupina lidí z  Kampaně 

na  pomoc psů z  okresu Most jela do  ZOO 

Dvůr Králové, kde se odpoledne konalo focení 

do  charitativního kalendáře na  pomoc organi-

zaci Berňákům v  nouzi z  Trutnova, která patří 

paní Nývltové. „Se všemi zúčastněnými jsme 

měli sraz v 15:00 hod. přímo v areálu zoo,“ říká 

organizátorka akce Niki Lašová. 

Sešlo se neuvěřitelně kolem 30 dobrovolníků 

i  se svými pejsky plemene Bernského salaš-

nického psa, kterých bylo cca dvacet, aby se 

do  kalendáře nafotili. Při focení nechyběla ani 

zakladatelka organizace paní Nývltová, která se 

se svými pejsky fotila na titulní stranu kalendáře. 

Celou akci nafotil moc skvělý fotograf Míra Mor-

genstern z Litvínova. 

,,Moc bychom chtěli poděkovat paní tiskové 

mluvčí Andree Jiroušové přímo ze ZOO Dvůr 

Králové, která nám celou tuto akci povolila zre-

alizovat, samozřejmě nám s ní po celý den peč-

livě pomáhala a také všem zúčastněním, kteří se 

na  této akci podíleli,“ prohlásila organizátorka 

akce Niki Lašová. 

Kalendář se bude prodávat od  října a  výtěžek 

z  jeho prodeje půjde na  jmenovanou orga-

nizaci berňákům. Kalendáře si můžete 

už teď rezervovat na  e-mailové adrese:

kampan.na.pomoc.psum@seznam.cz. 

Niki Lašová, Kampaně na pomoc psům

Z okresu Most až 
do Dvora Králové 

inzerce:

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

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

SPORT NA SLOVANECH

TENIS, VOLEJBAL, NOHEJBAL, PING-PONG

Cena: 100 Kč / hodinu

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY – www. slovany.cz

Objednávky haly, účetnictví – tel. 605 388 122

PRONÁJMY PROSTOR

VÝROBNÍCH a SKLADOVÝCH – 350 Kč/m2/rok

KANCELÁŘSKÝCH – 550 Kč/m2/rok

Objednávky pronájmů – tel. 603 703 001

V sobotu 23. července se areál Domova sv. Josefa 

v Žirči proměnil již po patnácté v kulturní dějiště 

pro širokou veřejnost. Toto největší středisko 

Oblastní charity Červený Kostelec se stalo hosti-

telem návštěvníků Slavností bez bariér. Výtěžek 

této největší benefi ční a  prezentační akce prv-

ního a  stále jediného lůžkového zařízení v  ČR 

pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou moz-

komíšní přesáhl 150 tis. Kč. Určen je na dovyba-

vení rehabilitace fi nančně náročnějšími zdravot-

nickými přístroji (motomed, rotoped) v  novém 

objektu sv. Damiána. Slavnosti zahájila poutní 

mše svatá v kostele sv. Anny s hudebním dopro-

vodem souboru Krkonošské Collegium Musi-

cum a  Consortia FAGVS. V  úvodu se pozornost 

obrátila na otevření části bylinkové zahrady tzv. 

„kuchyňské“ a na sázení vinné révy k příležitosti 

700. výročí narození Karla IV. vinařem z  Kuksu 

Stanislavem Rudolfským. Po požehnání zahrádky 

se rozběhl pestrý program v  celém areálu. Pro 

návštěvníky bylo připraveno bohaté občerst-

vení, možnost komentované prohlídky nejen 

bylinkové zahrady, kostela, ale i  od  prosince 

otevřených nových prostor Domova sv. Josefa. 

Celý den probíhal jarmark lidových řemesel 

a chráněných dílen. Účast návštěvníků byla nej-

větší v  patnáctileté historii konání slavností. 

K milé atmosféře přispěla celá řada umělců: Jan 

Kačer, Eva Henychová, prof. Václav Uhlíř, kapela 

Fámy, Ondřej Ruml, Kantoři, Sestry Chalupovy, 

divadélko louTKA – kaTKA, Víťa Marčík jr. a další. 

Největší úspěch a sympatie sklidila herečka Bára 

Hrzánová s kapelou Condurango za svůj lidský 

přístup. 

Akci fi nančně podpořilo město Dvůr Králové 

nad Labem, Královéhradecký kraj, ostatní naši 

dárci a  projekt Švýcarsko-české spolupráce. 

Záštitu svou přítomností nad slavnostmi převzal  

místopředseda vlády MVDr.  Pavel Bělobrádek. 

Mediálním partnerem byl Katolický týdeník.

Jitka Holcová 

fundraising a PR, www.domovsvatehojosefa.cz

Patnácté Svatoanenské zahradní slavnosti opět pomáhaly  
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SOUKROMÁ VÝUKA JAZYKŮ VE DVOŘE KRÁLOVÉ N. L.

ANGLIČTINA – NĚMČINA – RUŠTINA pro začátečníky, mírně, středně 

a velmi pokročilé v budově SŠIS, Wolkerovo nábř. 131, Dvůr Králové n. L. 

Výuka 1x nebo 2x týdně 2 vyuč. hodiny, po a čt od 16:15 nebo 18:00 hod.

Zahájení 12. 9. 2016. Školné na celý školní rok činí 7 700 Kč (2× týdně) 

/ 4 000 Kč (1× týdně).
 

ANGLICKÁ KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM

Krátkodobé (půlroční) kurzy ve skupině s maximálně 7 účastníky.

Zahájení 12. 9. 2016. Školné na půlroční kurz činí 3 500 Kč.

ANGLICKÝ JAZYK PRO DĚTI (8–15 let) S RODILÝM MLUVČÍM

Výuka 1× týdně 60 min. Zahájení 12. 9. 2016. Školné na pololetí 2 800 Kč.

KURZ PŘÍPRAVY KE STÁTNÍ MATURITĚ Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

Přípravný kurz k písemné i ústní části státní maturity.

Zahájení 3. 10. 2016.  Školné na celý kurz činí 3 500 Kč.

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO SENIORY

Zahájení 12. 9. 2016. Výuka 1× týdně. Školné celý školní rok 4 000 Kč.

NOVÉ: nabízíme též možnost individuální výuky obecné i  odborné 

angličtiny na základě požadavků zájemce

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY ke studiu na školní rok 2016/2017 poskytne:

Milica Nálevková, E. Krásnohorské 2358, Dvůr Králové n. L.

tel: 731 712 147, www.jazykove-studium.cz.

Máte zájem inzerovat v NKR?
Kontaktujte 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 

Bližší informace na:

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

Nabízíme: 
– odpovídající ohodnocení – zaměstnanecké benefi ty 

– zajímavou a tvořivou práci – další vzdělávání v oboru

... užitek a tradice

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

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ

Cvičíme každé úterý od  17:00 ve  fi tness clubu 

Slovany. S  sebou pohodlný oděv a  souhlas 

Vašeho gynekologa.

Cena lekce je 70 Kč, tel. 777 163 268

Psychologická a fyzioterapeutická praxe

Mgr.  et Mgr.  Daniela Šrámková, Dis., Dvůr Krá-

lové, Rooseveltova 2855, tel.: 774  202  456, 

www.terapiedvur.cz. Individuální psychotera-

pie, manželské poradenství, psychodiagnostika, 

fyzioterapie, masáže
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Noví občánci města
V červnu 2016 se narodilo v našem městě 11 občánků – 3 chlapci a 8 děvčat.

V červenci 2016 to bylo 11 občánků – 7 chlapců a 4 děvčata.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V červnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 20 lidí, z toho bylo 9 králo-

védvorských občanů, 5 mužů a 4 ženy. 

V  červenci zemřelo v našem městě 22 lidí, z  toho 7 královédvorských 

občanů, 4 muži a 3 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
Ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v červnu a v červenci manželství:

Petr Kumpoch a Slavěna Benešová  – 11. 6. 2016

Petr Nechanický a Markéta Gažovičová  – 11. 6. 2016

Stanislav Brdička a Monika Semerádová  – 16. 6. 2016

Luděk Mráček a Ludmila Zirnsáková  – 24. 6. 2016

Karel Diviš a Iveta Marková  – 25. 6. 2016

Martin Kysela a Lenka Nieveltová  – 25. 6. 2016

Antonín Zůbek a Zuzana Vlčková  – 25. 6. 2016

Aleš Mráček a Michaela Jaegerová  – 2. 7. 2016

Michal Šmelhaus a Karolina Zelinková  – 2. 7. 2016

Jan Kubizňák a Sabina Pryšingerová  – 4. 7. 2016

Martin Tršo a Lucie Tůmová  – 8. 7. 2016

Lukáš Kopitz a Kateřina Anderlová  – 15. 7. 2016

Jiří Knapek a Simona Jáklová  – 16. 7. 2016

Luboš Hroneš a Simona Klustová  – 16. 7. 2016

Jiří Hrubý a Petra Kolbe  – 16. 7. 2016

Michal Bednář a Zuzana Koláčná  – 16. 7. 2016

Dušan Bičík a Olga Zajíčková  – 29. 7. 2016

Petr Láznický a Veronika Žižková  – 30. 7. 2016

V obci Kuks uzavřeli v červnu a v červenci manželství:

Lukáš Kment a Andrea Štěpánková  – 3. 6. 2016

Jiří Kolíbal a Aneta Misíková  – 4. 6. 2016

Ondřej Franc a Lucie Karlovská  – 6. 6. 2016

Lukáš Schůrek a Lenka Fikrová  – 6. 6. 2016

Marcel Dopita a Lucie Kuncová  – 18. 6. 2016

Radek Drbala a Lucie Zdráhalová  – 17. 6. 2016

Tomáš Smola a Martina Pilátová  – 25. 6. 2016

Vladimír Brzek a Eliška Nejerálová  – 25. 6. 2016

Jakub Pivoňka a Tereza Machková  – 9. 7. 2016

Martin Roleček a Lucie Bucková  – 9. 7. 2016

Lukáš Pospíšil a Lucia Guštafíková  – 9. 7. 2016

Martin Havel a Petra Nosková  – 16. 7. 2016

Vladimír Šich a Radka Štěpánková  – 22. 7. 2016

Vladimír Řehák a Beata Motyková  – 23. 7. 2016

Lukáš Kněžourek a Nikola Špůrová  – 23. 7. 2016

Jiří Zaplatílek a Denisa Jurková  – 23. 7. 2016

Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Společenská rubrika Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubi-

leích v červenci 24 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 

3 manželské páry stříbrnou svatbu, 6 manželských párů zlatou svatbu 

a jeden pár svatbu diamantovou.

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování
Poděkování do Žirče: Náš dík patří ochotným místním, kteří nás nezištně 

„zachránili“ ze zapeklité situace, když jsme si při cestě do Krkonoš (dne 4.  čer-

vence 2016) na parkovišti u lesa, pod Braunovým Betlémem, zamkly volant 

a až poté zjistily, že klíčky máme doma :). Tím nám umožnili strávit v klidu 

nadcházející volné dny. Děkujeme za jejich čas a elán, který tomu věnovali. 

Tři holky z Prahy

Chtěla bych touto cestou poděkovat kolektivu lékařů a sester na interním 

oddělení nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem v čele s paní primářkou 

MUDr.  Věrou Stránskou za  vzornou péči o  mou sestru Hanu Prokšovou. 

Zejména oceňuji svědomitý přístup ošetřujícího lékaře MUDr. Petra Wolfa. 

Sestřičkám děkuji za trpělivou a ohleduplnou péči.

Marie Kreibichová

Naše poděkování je určeno nejen dobrým vílám „dobrotetám“, které nás 

v  dubnu navštívily a  zprostředkovaly akci pro naši okamžitou pomoc pro 

ohrožené děti. Prostřednictvím facebooku se rozšířila informace o  pomoci 

pro nás a  přijelo k  nám, v  minulých týdnech, množství hodných lidiček 

s  dárky pro „naše děti“. Prvními vlaštovkami byly dobrotety, paní Bielicová 

a  paní Buchtová. Přijela k  nám i  paní Všetečková s  dceruškou z  Jaroměře. 

Přivezly nám spousty věcí: oblečení, mlsání, povlečení do  postelí, plavky, 

potřeby pro tvořivou činnost a mnoho dalšího. Firma H textil, pan Čeřovský 

s manželkou, nám darovali například povlečení na postele a ručníky, oblečení 

a mnoho dalšího. Velmi nás potěšila hlavní dobroteta pro Královéhradecký 

kraj, paní Kolářová, která nám přivezla s dobrostrejdou, panem Ing. Fabric-

kým, sluneční kosmetiku, tolik potřebnou pro letní slunečný čas. A krásným 

překvapením pro nás byly paní Pilařová a paní Čeřovská, které nám předaly 

výtěžek a příspěvky z „Výstavy pro šikovné ruce a sbírky“ pořádané v Horní 

Brusnici. Velké srdečné díky všem, kteří nám nejen naslouchají, ale i vyslyší 

naše prosby. Přejeme všem spoluobčanům krásný pohodový zbytek léta.

Bc. Vladimíra Zilvarová, sociální pracovnice, Dětská ozdravovna Království

Blahopřání
Házenkářky slavily: 

Na  červnovém srazu 

bývalých házenkářek 

jsme oslavily krásné 

životní jubileum 90 let 

pana Ladislava Huška, 

který byl našim tre-

nérem a  předsedou 

oddílu házené. Pře-

jeme mu do  dalších 

let hodně zdraví, spo-

kojenosti a životního elánu. Těšíme se na naše příští setkání.

Házenkářky

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem informuje
1. Hledáme dvě pečovatelky na  plný úvazek 

na zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost 

s možností trvalého pracovního poměru. Dále hle-

dáme pečovatelku na nepravidelnou, ale dlouho-

dobou spolupráci v rámci brigády. Bližší informace 

v případě zájmu sdělí vedoucí pečovatelské služby 

Petra Hlušičková na tel.: 731 637 970. 

2. Dne 4. října otevřeme opět své dveře veřej-

nosti, a  to jak v obou domech s pečovatelskou 

službou, tak v azylovém domě a noclehárně.  

3. Dne 24. listopadu od 18:00 hod. se uskuteční 

již 3. ročník akce Noc venku na podporu osob bez 

domova. Akce proběhne opět v Hankově domě 

a  na  náměstí Václava Hanky. Bližší informace 

najdete na našich webových stránkách, na face-

booku a v Novinách královédvorské radnice.

4. V  červnu byla navýšena kapacita azylového 

Domu Žofi e o další lůžko. Nyní je schopna služba 

pomoci až 11 klientům v nouzi. 

5. V  pondělí 4. července proběhlo na  zahradě 

domu s  pečovatelskou službou v  Sadové ote-

vírání grilovací sezony a  obyvatelé dostali nově 

pořízený gril. Věříme, že je grilování svede ještě 

více dohromady a že u opékání se sousedy, přá-

teli či rodinou zažijí moc hezké chvíle.

6. Ve  dnech 25.–26. července 2016 proběhla 

v  azylovém Domě Žofi e dvoudenní neplá-

novaná inspekce poskytování sociální služby 

azylový dům. Inspekce potvrdila vysokou kva-

litu poskytovaných služeb a  obodovala téměř 

všechna sledovaná kritéria nejvyšším možným 

počtem bodů. Pouze u  jednoho kritéria snížila 

své hodnocení o  jediný bod. Velké poděko-

vání patří zejména Lucii Chaloupkové, vedoucí 

Domu Žofi e, za  její nejenom profesionální, ale 

rovněž respektující a lidský přístup ke klientům. 

Její nasazení pro klienty je neuvěřitelné! S celým 

svým týmem významným způsobem pomáhá 

těm, pro které se Dům Žofi e stal dočasným 

domovem. Za jejich práci hovoří i čísla – v roce 

2015 vyřešilo svou nepříznivou sociální situaci 

62 % osob. Poděkování patří celému týmu azy-

lového domu.

7. Ředitelka pečovatelské služby, Marcela Hauke, 

se stala předsedkyní terénní sekce Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb České republiky. 

8. Naše organizace je zapojena do pilotního pro-

jektu „EncefalonCare“ společnosti DAP Services, 

a. s., jehož cílem je vyvinout diagnostický nástroj 

na měření raných fází demence. Do projektu se 

zapojilo 125 osob, převážně seniorů. Testy jsou 

poměrně náročné. Patří jim proto obrovský dík 

za jejich odvahu a spolupráci. Děkujeme!

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka, www.psdvurkralove.cz 
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Novinky začínajícího školního roku na Gymnáziu 
Dvůr Králové nad Labem
Také letos jsme připravili na  gymnáziu některé 

novinky. 

Velkou pozornost věnujeme trvale výuce cizích 

jazyků. Od  počátku školního roku bude část 

výuky anglického jazyka realizována rodilým 

mluvčím, což bude mít význam především pro 

studenty připravující se k  maturitě nebo k  při-

jímacím zkouškám na  vysoké školy. Budeme 

pokračovat v  pořádání přípravného kurzu 

k mezinárodně uznávané zkoušce z anglického 

jazyka FCE. I  materiální podmínky pro výuku 

jazyků se zlepší, během prázdnin jsme provedli 

úpravy velké jazykové učebny, byla vybavena 

novým nábytkem, magnetickými tabulemi 

a studenti budou mít k dispozici velké množství 

nových studijních materiálů (slovníky, encyklo-

pedie, nástěnné mapy).  Zájemci o  německý 

jazyk budou mít možnost hned v  září navštívit 

na  týden naši partnerskou školu – gymnázium 

v  německém Cloppenburgu – a  vyzkoušet si 

v praxi své jazykové dovednosti. 

Trvale věnujeme pozornost rovněž zájmové 

a  mimoškolní činnosti, od  září začne působit 

na  naší škole pěvecký sbor a  doplní tak vedle 

přírodovědných, histo-

rických, společensko-

vědních, divadelních 

a  sportovních kroužků a  akcí širokou nabídku 

aktivit pro naše studenty. Ty jsou nejen zají-

mavým a  přínosným trávením času, ale každo-

ročně se odráží také v úspěších našich studentů 

v odborných soutěžích a olympiádách.

Věříme, že nový školní rok bude nejméně tak 

úspěšný jako ten předchozí!

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.

ředitel školy

„Vojto, mně 

natekla do holínky 

voda!“ „S  tím teď 

nic nenaděláš, tak 

si toho nevšímej 

a lov dál, vyřešíme 

v táboře.“

Dvanáct dětí a dva 

instruktory stojící 

v  širokém potoce 

od  jejich lovu 

vodních živočichů 

pomocí cedníků 

zjevně nic neod-

vede. Odborný 

lektor Jiří Hotový, biolog z  Povodí Labe, je 

s  jejich nasazením i výsledky spokojen. „Toto je 

ploštěnka; kdybychom ji rozdělili na  dva kusy, 

oba by dorostly. A  toto je larva jepice,“ popi-

suje hned na  břehu úlovky a  podrobně pokra-

čuje v táboře, když se už všichni lovci přestrojili 

do suchého. 

Toto není výjev ze školy, ale z  31. tábora pořá-

daného Klubem NATURA, který působí při Gym-

náziu Dvůr Králové nad Labem. Jeho vedoucí 

Jana Dobroruková na  něm dokáže každoročně 

shromáždit přibližně 40 žáků ve  věku 7–17 let 

a  dalších 20 organizátorů. Dlouho a  pečlivě 

chystaný tábor, podpořený Královéhradec-

kým krajem, dokáže účastníky během dvou 

týdnů seznámit zajímavým způsobem s velkým 

množstvím informací o přírodě, naučit je vytvá-

řet samostatné práce, obhajovat je a  prověřit 

znalosti přírodovědnou olympiádou. Nezapo-

míná se však ani na sport a táborové hry.

Biologie je tu mnohem více než ve  škole, pře-

sto si nikdo nestěžuje. „Chceme jezdit i nadále,“ 

říkají dvanáctiletá Tereza a  třináctiletá Amálka, 

jež už poněkolikáté přijely na unikátní tábor až 

z moravského Příbora. Jejich skupina dnes trhala 

krvavec toten. „Touto rostlinou budeme obarvo-

vat látku, vlnu a provázek,“ vysvětluje Tereza. 

Další z  šesti skupin se to dopoledne věnuje 

v  lese vybírání padacích pastí na  hmyz a  pak 

ho v táboře analyzuje. „Máme deset střevlíčků!“ 

hlásí hrdě čtrnáctiletý Jirka a ochotně je ukazuje 

ve  zkumavce. Jiní prověřují stav živochytných 

pastí na  hlodavce. Kořist pak v  táboře určují. 

„To je norník rudý,“ prozradí svým svěřencům 

Josef Hotový, biolog z Muzea východních Čech, 

který na  tyto tábory začal jezdit před 25 lety 

jako chlapec. „Ulovené hlodavce si necháme 24 

hodin, dáme jim přesně navážené jídlo, zjistíme, 

co snědí, a pak je vypustíme zpátky do přírody,“ 

vysvětluje vedoucí Jan Frieda a dodává: „Každá 

akce Klubu NATURA je neuvěřitelný zážitek 

a  všem bych mohl pouze doporučit, aby se 

zapojili.“ Praktikantka Kateřina Vobořilová se při-

pojuje: „Jezdím sem moc ráda kvůli skvělé partě 

kamarádů, zábavě a  předání zkušeností dalším 

mladým biologům.“ 

„Velice mě těší, že je o  náš tábor stále zájem, 

i  když je značně náročný. A  cítím se mezi 

účastníky táborů stále moc dobře,“ uzavírá 

Jana Dobroruková. 

PhDr. Ivo Rejchrt

Mladí biologové se sešli na táboře v Miletínských Lázních

Tento rok jsme se vydali do  vzdálených, námi 

ještě nepoznaných končin Skandinávie. A  sice 

do země tisíců jezer – Finska. Naši expedici tra-

dičně fi nančně podpořil Královéhradecký kraj 

a město Dvůr Králové nad Labem.

Po  cestě jsme se ještě seznámili s  polskou kra-

jinou podél dlouhé cesty na  sever a  s  pobalt-

skými státy, v  Litvě jsme strávili celý den v  pří-

rodním vodním parku Trakai. Finsko nás však 

ohromilo nejvíc! 

Bylo neskutečné jít po nepříliš pevně stavěných 

dřevěných lávkách mezi močály a  vidět jen 

obrovské krásné pláně krajiny kolem nás. Jen 

zpěv ptactva, ohromné množství fl óry a  fauny, 

což jsme potkávali den co den. Jako správní 

dobrodruzi jsme se také vydali na třídenní túru 

po  Vlčí stezce v  Národním parku Patvinsuo 

s  krosnami na  zádech. Koupali jsme se v  prů-

zračně čisté ledové řece a přespávali na fi nských 

nocovištích s  medvědy. Navštívili jsme mnoho 

dalších krásných míst, jako například Národní 

park Koli, kde krásné výhledy neměly konce! 

Zaujal nás velký skanzen v  Liekse, po  pro-

hlídce zoo jsme se prošli po Senátním náměstí 

v  Helsinkách a  krmili racky ve  Finském zálivu. 

Na zpáteční cestě jsme si ještě prošli zoo v Kau-

nasu, druhém největším městě Litvy, a  celou 

expedici uzavřela návštěva Jezuitského gymná-

zia v Kaunasu, kde nás prováděli místní studenti.

Zkrátka zážitky na celý život! Velký dík patří naší 

paní profesorce Janě Dobrorukové a  celému 

expedičnímu týmu za trpělivost a skvělou orga-

nizaci celé výpravy! 

Ať žije další expedice roku 2017!

Barbora Vobořilová 

Foto: Dana Pochylá

Expedice Klubu NATURA – Finsko 2016
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V uplynulém školním roce nežila ZŠ Strž pouze 

učením a běžnými školními starostmi. Sledovali 

jsme totiž i vývoj soutěže se společností BOVYS, 

která vyhlásila boj o  50.000 Kč na  sportovní 

vybavení tělocvičny. A  jak to vůbec všechno 

začalo? Třída 3. A nafotila soutěžní fotku s povin-

nými prvky – ovoce, žáci, sport a  logo společ-

nosti. Tady byl důležitý kvalitní fotografi cký pří-

stroj, neotřelý nápad a poslušné děti, které vám 

chvilku vydrží postát, posedět, či viset na žebři-

nách. Pak se na nás usmálo štěstí, protože „zátiší 

s  palmou a  žebřinami“ vybrali organizátoři 

do  jednoho ze soutěžních kol. O  dalším prů-

běhu tedy rozhodoval počet uživatelů FB mezi 

žáky, zaměstnanci školy i  jejich rodinami. Aby-

chom však snažení dotáhli do úspěšného konce, 

potřebovali jsme podporu a pomoc i z okolí. A té 

se nám dostalo ze všech stran. Bez vás všech 

bychom se na  konci června neradovali. Nyní 

čeká školu úkol sice příjemný, ale také poměrně 

těžký. Ze široké a  jistě pestré nabídky sportov-

ního trhu vybrat to správné, co nám v tělocvičně 

chybí nebo dosluhuje. Věříme, že z  rozhodnutí 

i výběru budou mít radost hlavně děti. Právě jim 

poslouží výhra k  zdravému rozvoji těla a  tolik 

potřebnému pohybu. 

Až budeme „v novém“, tak vám určitě dáme 

vědět. A  pokud budete někdy v  budoucnu 

potřebovat pomocnou ruku, rádi vám ji také 

podáme. Moc vám děkujeme!

Žáci a zaměstnanci ZŠ Strž

K výhře s Bovysem 
ZŠ Strž pomohla 
podpora a spolupráce

Žáci ZŠ 5. května v Legolandu

V  pátek 3. června 2016 jsme všichni sedmáci 

seděli ve  škole jak na  trní. Není divu, vždyť už 

za  pár hodin s  námi autobus odjížděl směrem 

Německo – Legoland. Tento zájezd nám vyhrál 

pan učitel Flídr v soutěži Zlatý Ámos. I přesto, že 

jsme museli vstávat asi o  půlnoci a  jízda trvala 

téměř devět hodin, byl to nezapomenutelný 

zážitek nejen pro třídu, ale i pro učitele, kteří se 

dobrovolně vydali s  námi do  těchto dalekých 

končin. Jakmile jsme tam dorazili, zmocnila se 

nás touha vyzkoušet všechny atrakce, což bylo 

nemožné, ale během celého dne jsme stihli nav-

štívit obří horské dráhy, kánoi, která s vámi sjela 

z 12 metrů vysokého vodopádu, hrad, pyramidu 

a vyhlídkovou věž, díky níž jsme viděli celý Lego-

land jako na  dlani. Za  zmínku stojí i  tzv. Mini-

land se zmenšeninami celosvětově známých 

míst, jako např. hamburský přístav, mnichovské 

letiště, stadion Allianz arena, model Frankfurtu 

nebo Berlína. Nově také zmenšené modely 

všech epizod z  trilogie Star Wars, včetně velké 

sochy mistra Yody a Darth Vadera. 

Myslím, že se na  mne spolužáci nebudou zlo-

bit, když za  všechny řeknu, že se nám tam 

doopravdy líbilo. A pane učiteli, kdybyste chtěl 

příště zase něco vyhrát, jsme jednoznačně pro.

Tereza Janská, žákyně 7. třídy

U Jadranu za zábavou a sluníčkem
Ve  dnech 24. června – 3. července 2016 se 

uskutečnil školní zájezd do Chorvatska, cílovou 

destinací se stalo letovisko Umag. Již 20. roč-

ník pobytu u moře zorganizovala vychovatelka 

Alena Rejlová. Žáci byli ubytováni v  apartmá-

nových domech po  dvou až pěti. O  stravování 

se postaral personál resortu formou oblíbených 

švédských stolů, což velcí i  malí strávníci pozi-

tivně ocenili.

O  zábavu a  sportovní vyžití se postarali tamní 

profesionálové. V  dětském klubu sehráli pro 

malé diváky různá představení – např. muzi-

kál Mamma Mia a  každý večer pořádali dětské 

diskotéky. Volné chvilky u  bazénu jim zpestřily 

závody v  různých disciplínách a  aquaerobik. 

Nechyběla ani plavba lodí do  blízké Rovinje. 

Uskutečnil se také výlet do slovinského maleb-

ného městečka Piran, kterému se přezdívá „malé 

Benátky“.

Z  Chorvatska se všichni vrátili odpočatí a  plní 

nezapomenutelných zážitků. Děti se svým peda-

gogickým dozorem prožily slunečné dny v moř-

ských vlnách a na plážích, provoněných píniemi 

a levandulí. Všem bylo společně krásně a o tom 

dovolená s dětmi, které máme rádi, přesně je.

Alena Rejlová, vychovatelka ZŠ 5. května

Zprávy ze ZŠ 5. května

Kresby dětí ze ZŠ Podharť 
na obalech „Čokošky“
Po jarních prázdninách nás oslovila místní fi rma 

Carla, s. r. o., zda by naši žáci 2. a 3. tříd nakreslili 

skřítky a  zvířátka jako návrh obalu nové čoko-

lády pro děti. Tato mléčná čokoláda ponese 

název „Čokoška“. Žáci s  nadšením namalovali 

krásné obrázky. Grafi ckou fi rmu čekal nelehký 

úkol vybrat z velkého množství výkresů 12 nej-

krásnějších. Všichni se nemohli dočkat výsledků 

vyhodnocení. Ve čtvrtek 30. června 2016 na děti 

čekalo ve škole nejen vysvědčení, ale také slav-

nostní vyhlášení nejlepších návrhů. Z  rukou 

zástupkyně fi rmy Carla, s. r. o., Mgr. Táni Rýzna-

rové a  pana Tomáše Zadáka z  designerského 

studia LER dostalo dvanáct malířů krásný diplom 

a  sadu čokolád se svými obrázky. „Čokoškou“ 

s obrázky podharťských dětí byli též odměněni 

všichni žáci, kteří se do výtvarné soutěže zapojili. 

Čokolády se už brzy objeví v obchodech, a  tak 

můžete sami posoudit nejen chuť čokolády, ale 

i výtvarné zpracování obalu malých malířů.

A které práce byly vybrány? Ze 2. A: Anna Vyšan-

ská – méďa Míša,  Adela Sziemeisterová – skřítek 

Ušoplesk, Andrea Schwarzová – trpaslík Emil, 

Lucie Pihlíková – skřítek Čepula. Z  2. B: Sabina 

Stejskalová – lemur Miloš, Lucie Dušánková – 

kočička Minda, Kateřina Strnadová – lištička 

Julie, Anežka Piklová – slon Toník, Elena Falty-

sová – žirafa Líza, Ze 3. A: Anna Heřmanová – 

skřítek Čepička, Tereza Holečková – víla Amálka, 

Šárka Vacinová – elf Jaromír.

Ráda bych jménem vedení školy poděkovala 

fi rmě Carla, s. r. o., která je zároveň naším dlouho-

letým sponzorem, grafi ckému studiu LER za umě-

leckou spolupráci na  konečném návrhu obalu 

a  obzvlášť paní učitelce Mgr.  Daně Šrámkové 

a  paní učitelce Mgr.  Mirce Kubicové, bez jejichž 

nadšení by se celý projekt těžko uskutečnil.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

ZŠ Podharť opět v Chorvatsku
O  ozdravném pobytu v  Chorvatsku jsme se 

dozvěděli v  květnu a  všichni jsme se moc těšili 

na nejlepší týden z celého školního roku. Po oka-

mžitých přípravách začala 10. června naše 

výprava na Makarskou riviéru. Cílem byla vesnice 

a přímořské letovisko Živogošče. V pátek kolem 

poledne jsme vyhlíželi autobus, který měl nepa-

trné zpoždění. Celí natěšení jsme usedli na  svá 

místa, a  tak započal náš desetidenní ozdravný 

pobyt v Chorvatsku. Cesta byla únavná, ale všichni 

jsme ji zvládli. Za  odměnu nás ráno v  kempu 

Boban přivítali dva zástupci z CK Kalousek. Hned 

po příjezdu nás v noci zasáhl déšť, který i v dalších 

dnech občas překvapil, 

ale i tak jsme se nenudili. 

Podnikali jsme vycházky 

do  blízkého okolí, spor-

tovali, pluli na  lodích, 

hráli různé hry a mezitím 

přemýšleli, na  jaký výlet 

se vydáme. Prvním z nich 

byla noční plavba na  párty lodi s  kapitánem, 

do kterého se pár děvčat ihned zakoukalo. Násle-

dující den nás čekal tajuplný Mostar, městečko 

v  Bosně a  Hercegovině, proslulé svým starým 

mostem přes řeku Neretvu, který už v 16. století 

spojoval muslimskou a chorvatskou část. V tomto 

zajímavém městě jsme navštívili restauraci 

s  výhledem na  Stari most, odkud právě skákali 

místní chlapci do řeky. Také jsme ochutnali místní 

specialitu – arabský chléb a pořídili řadu krásných 

suvenýrů, zhlédli spoustu mešit, minaretů. Ces-

tou z Mostaru jsme navštívili vodopády Kravica, 

odvážnější z nás se i vykoupali, ačkoli voda byla 

dost chladná. Po  příjezdu zpět do  kempu jsme 

se všichni sešli a krásně ukončili celý den hraním 

na kytaru a zpěvem. V pátek jsme uspořádali pla-

vecké závody, ti nejlepší byli odměněni diplomy, 

které výtvarně ztvárnil náš pan učitel třídní. 

Poslední den, i  když byl velmi hektický, jsme si 

užili moře a  sluníčka. Bylo to krásné zakončení 

9. třídy a  rozloučení s  našimi kantory, kterým 

tímto děkujeme za  veselý a  pohodový týden 

v Chorvatsku. Děkujeme!

Klára Krejcarová, Kateřina Kajzrová,

 Natálie Krouželová, žákyně 9. třídy

Akce ZŠ Podharť
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Zlatá horečka na Ježkově – 
sokolský tábor 2016
Letos proběhl tradiční sokolský tábor 

na  Ježkově u  Doubravice. Padesátka dětí 

prožila nádherných čtrnáct dní jako zlato-

kopové z divokého západu. Našetřili peníze 

jako poštovní jezdci i jako lovci losů. Nemálo 

dolarů získali i za dopadení psance, hrdinství 

na území nepřátel a pašováním přes Mexic-

kou hranici. Některým se podařilo zvítězit 

v souboji u coolu, nebo tradiční olympiádě. 

Jejich fyzičku prověřil Chilkootský průsmyk 

i Golden run. Zvládli i nebezpečí v peřejích 

Bílý kůň a závodě o Claim č. 5. Nakonec se 

všichni táborníci dostali až k zlatonosnému 

potoku a zakoupili claimy, které jim vynesly 

pěknou hrst zlata. Návrat domů byl jistě 

velkolepý, všichni byli obtěžkáni nejen zla-

tem, ale i spoustou úžasných zážitků. Děku-

jeme všem malým i  velkým táborníkům 

za krásně strávených čtrnáct dní, instrukto-

rům za pomoc při zajištění tábora a našemu 

kuchaři Jirkovi za jeho umění, s jakým se sta-

ral o naše hladové žaludky.

Vedoucí  z TJ Sokol Dvůr Králové

Podpořte dobrou věc a můžete 
vyhrát nový mobil
Máte doma starý mobil 

a  nevíte, co s  ním? 

Zapojte se do  projektu 

Remobil neziskové spo-

lečnosti Retela, s. r. o. Ten, 

kdo označí nepotřebný 

telefon svým kontaktem 

(jméno, e-mail, telefon) 

a  vhodí ho do  sběrného boxu, bude zařa-

zen do  soutěže. Po  jejím skončení v  říjnu 

2016 bude vylosován výherce, který obdrží 

poukaz na nový mobil v hodnotě 10.000 Kč. 

Navíc přispějete na  dobrou věc: za  každý 

odevzdaný telefon poputuje 10 Kč na vyba-

vení místnosti fyzioterapie Jedličkova ústavu 

a škol. Projekt má i další pozitiva. Uplatní se 

při něm handicapovaní lidé, kteří dostanou 

práci, a materiál ze starých mobilů ušetří 

naši přírodu. Sběrná místa najdete ve Dvoře 

Králové nad Labem v Pivovaru Tambor nebo 

v prodejně a servisu automobilů AC BOOM, 

s. r. o. Více na www.remobil.cz. 

Ing. Dáša Kiriakovská

V  rámci ekologické výchovy se v  letošním škol-

ním roce zapojilo všech 35 tříd ZŠ Schulzovy sady 

do  celoroční soutěže ve  sběru starého papíru – 

významné druhotné suroviny. Své třídě pomáhali 

sbírat nejen žáci a  učitelé, ale i  rodiče a  přátelé. 

Během školního roku se podařilo vybrat přes 90 

tun vytříděného papíru. Z  vítězství v  soutěži se 

nakonec radovaly třídy 2. A, 3. D a 1. D., ale uspo-

kojení z  dobré věci mohou cítit všichni zúčast-

nění. Vždyť recyklováním nasbíraného papíru se 

při výrobě ušetří významné množství elektrické 

energie a vody, která se následně nemusí složitě 

čistit. Ale hlavně se nemusí pokácet asi 1  260 

stromů, což představuje přibližně 1 ha lesa.

Mgr. Jaroslav Samek, ZŠ Schulzovy sady

ZŠ Schulzovy sady: 
Zachránili jsme 
hektar lesa

Zdálo by se, že DDM Jednička bude o prázdni-

nách zet prázdnotou. Opak byl však pravdou. 

Pro děti všech věkových kategorií byla připra-

vena pestrá škála táborů různého zaměření. 

Vzhledem k  velkému zájmu rodičů hrály prim 

tábory příměstské. Jednička jich letos nabídla 

sedm! Nechyběly ale samozřejmě ani tábory 

pobytové či zahraniční pobyt pro rodiče s dětmi.

Červencové akce
A právě týdenní pobyt v Itálii odstartoval prázdni-

nový program Jedničky. Hned 1. července vyrazil 

plný autobus dětí a  rodičů do  překrásného pří-

mořského letoviska San Benedetto del Tronto. 

Pro děti zde byl připravený animační program 

pod názvem Kamarádi z  Madagaskaru, a  tak 

kromě koupání v  moři se děti bavily různými 

hrami, soutěžemi a  kreativním tvořením a rodiče 

si tak naopak mohli užít zase trochu klidu. 

První červencový týden začala také v  Jedničce 

série příměstských táborů. Děti se zájmem 

o hudbu a zpěv na Hudebním táboře pod vede-

ním zkušené vedoucí nahlédly do světa hudební 

teorie i  praxe, mnohé si vyzkoušely a  zažily. 

Na konci tábora pak děti před rodiči odprezen-

tovaly v krátkém vystoupení vše, co se za týden 

naučily, co si vyzkoušely a co zažily. 

Jednička nezapomněla ani na  malé vyznavače 

cykloturistiky. Letní týden strávený za  řídítky 

bicyklu, spojený s  poznáváním krajiny i  pamá-

tek, patřil k velmi zdařilým. Chtělo to sice trochu 

„fyzičky“, ale letošní putování Křížem krážem IV, 

které mělo svou základnu v Červeném Kostelci, 

si všichni náležitě užili. 

V týdnu od 11. do 15. července si rodiče mohli 

pro své ratolesti vybrat hned ze dvou táborů. 

Pro všechny vyznavače pohybu a  sportování 

všeho druhu byl určen pobytový tábor na Pecce 

s  výmluvným názvem Sportujeme na  Jed-

ničku. Příjemný areál se sportovišti a  bazénem 

a bohatý program určitě nezklamal. 

Pro zájemce o  různorodé aktivity byl určen pří-

městský tábor Dobrodružství každý den. Děti se 

zde mohly přesvědčit o tom, že každý letní den 

může opravdu nabídnout malé dobrodružství, ať 

už je jím svezení ve staré lokomotivě, setkání se 

šermíři či prohlídka neznámých prostor kostela.

V  letním programu Jedničky 

nemohl ani tentokrát chybět oblí-

bený pobytový tábor v Jívce u Rad-

vanic, tentokrát pod názvem Invaze 

Mimoňů aneb Padouši v  Jívce 

(na  horním snímku). Už z  názvu je 

zřejmé, které populární postavičky 

byly těmi ústředními v  celotábo-

rové hře. Nouze nebyla o  trochu 

napětí ani o  spoustu humoru, ale 

hlavně o zajímavé hry, soutěže, tvo-

ření a  další táborové aktivity. Když 

k  tomu přičteme krásné přírodní 

prostředí a  pohostinný domácký 

penzion, není divu, že kapacita 

tohoto tábora bývá naplněna dřív, 

než začne jeho propagace.

Další příměstský tábor připadl 

na  druhou polovinu července 

a  na  své si zde přišly děti, které 

chvilku neposedí, rády se hýbou, 

sportují, třeba i  tančí. Tohle vše 

spojené se soutěžemi a  hrami 

všeho druhu nabídl Týden plný 

energie, který byl pro děti připra-

vený v  rámci projektu VP-TPE-AR. 

Pestrý program byl doplněn výletem do  Fun-

parku a Hopsálkova v Chlumci nad Cidlinou.

Tábory v srpnu
Také pro druhý prázdninový měsíc měla Jed-

nička co nabídnout. Hned na jeho začátku se děti 

vydaly na dobrodružné pátrání v rámci Příměst-

ského tábora Tajuplný ostrov, plného napětí, 

záhad i cesty, na jejímž konci čekal poklad.

Letní animace – tak pod tímto názvem se skrý-

val další příměstský tábor, tentokrát i  trochu 

technicky zaměřený. Děti se kromě her, soutěží 

a dalších táborových radovánek seznámily také 

se základy tvorby foto animace a  v  týmech si 

vyzkoušely oživit na plátně svůj vlastní fi lm. To, 

jak se jim to povedlo, mohli zhlédnout rodiče 

na  závěrečném promítání v  kinosále Jedničky. 

Velký potlesk zaslouženě patřil všem malým 

animátorům, kteří se do  práce pustili s  vervou 

nadšením, fantazií a nápaditostí. 

A  ještě dva příměstské tábory byly v  nabídce 

DDM. O čem byl první z nich, napovídá už jeho 

název – Škola detektivů (na  dolním snímku). 

Neměli jste někdy chuť vyzkoušet si něco z doved-

ností detektiva? Tuhle možnost měli právě účast-

níci tohoto tábora. Práce na vyšetřování, luštění 

šifer, tajné písmo... Řekněte, kdo by se na  chvíli 

nechtěl stát třeba Sherlockem Holmesem?

Pro děti, které rády tvoří – modelují, malují, 

vyrábějí, byl určen tábor Šikovné ruce II. Malo-

valo se na textil, tvořilo z Fimo hmoty, pracovalo 

s  korálky a  mnoho dalšího. Domů si tak děti 

odnesly spoustu zajímavých výrobků.

Kromě tábora cykloturistického byl připraven 

další pobytový tábor pro mladé zájemce o pěší 

turistiku. Než zazvoní aneb Prázdniny u Soptíků, 

tak se jmenoval turistický pobyt v  Rokytnici 

nad Jizerou. Velkým „dobrodružstvím“ byl pro 

mnohé děti už samotný pobyt v malebné „rou-

bence“. Šlapání po Krkonoších slibovalo trochu 

námahy, ale také spoustu zajímavých zážitků. 

A obojí se splnilo.

Věříme, že si menší i větší děti z letošní nabídky 

Jedničky vybraly a z táborů si odvezly příjemné 

zážitky, nová poznání i kamarádství, která vydrží 

déle než přes prázdniny.

Bc. Vladimír Jiřička, Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička

Letní prázdniny s Jedničkou



V sobotu 16. července se v obci Zábřezí-Řečice 

uskutečnil 6. ročník Zábřečického triatlonu. 

Na  start závodu, který se tradičně nachází 

u  místní nádrže dorazilo 15 mužů a  1 žena.  

Počasí bylo vskutku ideální pro závodění – polo-

jasno, 18 °C. Pravdou je, že kdyby voda v míst-

ním „bazénu“ měla o pár stupňů více, plavalo by 

se závodníkům o něco příjemněji. Na programu 

bylo zdolání olympijských parametrů triatlonu, 

tedy 1,5 km plavání, 40 km na kole a 10 km běh. 

Vítězem závodu se stal Lukáš Fejk v čase 2:43:40 

hod., na druhém místě se umístil Vladislav Roz-

sypal (2:52:52 hod.), na třetím Jiří Motl (2:54:00 

hod.). Vítěz předchozích tří ročníků Štěpán 

Špaček z  důvodů vleklých zdravotních kompli-

kací závod nedokončil. Všichni ostatní účastníci 

náročného závodu zdárně dorazili do cíle.

Ing. Ondřej Samek

Zábřečický triatlon vyhrál Lukáš Fejk

Letos uspořádala královédvorská 

pionýrská skupina 4 běhy letních 

táborů na  své základně Běluň pro 

více jak 240 dětí. Někteří se podívali 

na Divoký západ, další se seznámili 

s  Mimoni, vydali na  cestu kolem 

světa či zavítali do pravěku.

My na  prvním běhu jsme se letos 

podívali do  doby, kdy se po  prériích 

Divokého západu proháněli indiáni 

a kovbojové postupně začínali objevovat a osidlo-

vat nová neznámá území. Jedním z nich byl i Kar-

los. Objevil v pustině bohatá rozlehlá ložiska zlata, 

které ovšem on sám nikdy nemohl vytěžit. Potře-

boval pomocníky. Dělníky, kteří by mu to jeho 

zlato vykutali. A proto byla založena osada Běluň 

a my se dobrovolně stali Karlosovými podřízenými. 

Postupně jsme se seznamovali s různými obyva-

teli osady, jako například s lazebníkem, kovářem, 

felčarem, barmanem nebo hrobníkem. Jako čle-

nové osady jsme se museli držet každodenní tra-

dice pohřbívání starého dne a křtu toho nového. 

Kromě užívání si v Saloonu nás čekala i spousta 

práce. Museli jsme chytat uprchlé bandity, které 

jsme následně museli dovést do  vězení k  šeri-

fovi. Za každého vězně jsme samozřejmě dostali 

slušně zaplaceno. Dostalo se nám i pocty navští-

vit zlatý důl indiánů, odkud jsme si mohli odnést 

část jejich zlata. Zlato se nenacházelo jenom 

u indiánů, ale i po celé naší osadě. Někteří z nás 

měli štěstí a občas nějaké našli. 

Získané zlato jsme mohli směňovat v  bance 

u neoblomného bankéře za dolary – které jsme 

mimo jiné získávali i za plnění úkolů. Za běluňské 

dolary jsme si mohli nakoupit budovy a  posta-

vičky do  našich nových osad, které jsme si 

ke konci tábora vybudovali. Během těch čtrnácti 

dnů pobytu v naší osadě jsme pomalu zjišťovali, 

že Karlos není takový hrdina, jak se tváří. Měl 

v úmyslu nechat nás upracovat ve zlatých dolech 

až do  vyčerpání a  nedat nám za  naši práci ani 

dolar. Když tu nás náhle zachránila (ne)šťastná 

náhoda, kdy Karlose v dolech zavalil obří valoun 

zlata a my byli konečně osvobozeni od otrocké 

práce. To bylo slávy! Karlosovo místo poté zau-

jala jeho krásná dcera Rosalie, která nás pozvala 

na velkou hostinu, která byla skvělým zakonče-

ním našeho dobrodružství. Poslední naše kroky 

směřovaly do koloniálu, kde jsme utratili veškeré 

získané dolary. Prázdniny na  Divokém západě 

jsme si moc užili a těšíme se na příští rok! 

Velké poděkování patří všem vedoucím, instruk-

torům a provozním pracovníkům našich táborů, 

kteří obětovali svůj volný čas a  věnovali ho 

dětem. Dííík a  ahoj na  Běluni na  podzimním 

setkání.

Andrea Haková a Jana Paulusová Fišerová

Foto: Marcel Paulus

Léto na Běluni

Úspěch starších žáků TC Dvůr Králové na mistrovství republiky
Čtyři dvorští hráči – Břetislav Lukáš, Matyáš Říha, 

Štěpán Baum a Adam Nápravník se probojovali 

na Mistrovství ČR starších žáků, které se konalo 

ve Frýdlantu nad Ostravicí poslední červencový 

týden. Ze startovního pole 48 hráčů jsme tedy 

měli 1/12 zúčastněných, což se žádnému jinému 

nám podobně velkému klubu ani zdaleka nepo-

dařilo. Větší účast měly pouze kluby z  Prahy 

nebo Prostějova. Pro náš tenisový oddíl je účast 

čtyř hráčů z  historického hlediska největším 

úspěchem.

Chlapci předvedli skvělé a bojovné výkony. Břéťa, 

Štěpán a  Adam vyhráli každý ve  dvouhrách 

dva zápasy a  probojovali se mezi posledních 

16 hráčů, kde již nestačili na  fyzicky vyspělejší, 

o rok či dva starší hráče. Matyáš po boji a krás-

ném zápase, který se rozhodoval až v tie-breiku, 

prohrál v prvním kole.

Ve  čtyřhře se mezi posledních 16 dvojic pro-

bojoval pouze Štěpán Baum společně se svým 

dlouholetým deblovým partnerem Vojtou Vei-

gertem. Kluci prohráli v  hezkém zápase s  poz-

dějšími vítězi turnaje.

Hráčům děkujeme za  vzornou reprezentaci 

našeho klubu a  přejeme jim i  ostatním našim 

tenistům, aby se tento úspěch v nadcházejících 

sezonách podařilo zopakovat.

TC Dvůr Králové, z. s.

14

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE      8/2016

www.mudk.cz

Neckyáda aneb Baletky 
a hokejisti na Labi? Jde to...

První prázdninový víkend již po několikáté 

patřil plavidlům na Neckyádě. Královédvor-

ský oddíl kanoistiky za podpory města Dvůr 

Králové nad Labem a dalších sponzorů, bez 

nichž by akce nešla uspořádat, se pokusil 

oživit meandry Labe od přehrady Království 

až po  Pušův splav. Akce se účastnil menší 

počet plavidel, než bylo obvyklé, ale diváci 

se bavili skvělým baletním vystoupením 

na Verdeckém splavu i  po  celé trase, nebo 

hokejovým týmem včetně rozhodčího. 

Po  zásluze si tedy tato plavidla odnesla 

obě hlavní ceny. Na plavidlech byli k vidění 

i  mladí migranti, Mimoni a  další. Po  vyhlá-

šení výsledků všechny až do  večerních 

hodin bavila skupina Jízda, k  zapůjčení 

byly paddelbordy od PAD Boards, turistické 

i závodní lodě. Tímto děkujeme sponzorům 

a hlavně účastníkům. Snad za rok zase ahoj.

Zdenka Rychterová, 

oddíl kanoistiky, TJ Dvůr Králové nad Labem

Foto: Miloslav Knap

Vodáci závodili na Labi
Ve dnech 9. a 10. července se na Labi závo-

dilo ve  sjezdových disciplínách. Sobotním 

sprintům i nedělním sjezdům přálo počasí, 

a tak se závody odjely i při nízkém průtoku. 

Výsledky závodů se sčítají, proto byli hod-

noceni pouze závodníci, kteří startovali 

ve všech. Mezi účastníky se objevil i osminá-

sobný medailista z Mistrovství Evropy v raf-

tingu ve  Slovinsku Jan Šťastný. Závodníci 

si za  námahu odnesli líbivé a  chutné ceny 

od sponzorů, za což jim děkujeme. Finančně 

závod podpořilo město Dvůr Králové nad 

Labem. Výsledky – kajak muži: 1. Jindřich Ou-

trata (Pardubice), 2. Pavel Kozderka (Turnov), 

3. Martin Záruba (Dvůr Králové nad Labem). 

Kajak ženy: 1. Michaela Zárubová (Pardu-

bice), 2. Leona Lacinová (Semily), 3. Irena 

Konvalinková (Pardubice). Muži kanoe: 

1. Karel Bohatý (Třebechovice), 2. Jan Šťastný 

(Pardubice), 3. Richard Lacina (Semily). Kom-

pletní výsledky na: http://kanoe.cz/vysledky/

slalom-sjezd/vysledky-cskdv-zebricky.

Zdenka Rychterová

oddíl kanoistiky, TJ Dvůr Králové nad Labem
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Jan Schwarz: Čtenáři mi s důvěrou psali, takové dopisy nabíjejí
V červnu letošního roku vyšlo 56. číslo Vlastivěd-

ného čtení o našem městě a jeho okolí, poslední, 

za jehož vznikem stojí Jan Schwarz. Jako redaktor 

se na  vydávání časopisu podílel již od  samého 

počátku v  roce 1994, ze zdravotních důvodů se 

však rozhodl předat redaktorskou štafetu dál.

Jana Schwarze (na  snímku) není třeba dlouze 

představovat. Generace Královédvoráků ho znají 

nejen jako autora vlastivědného čtení, ale také 

jako rozhlasového redaktora, moderátora a orga-

nizátora nejrůznějších společenských a  kul-

turních akcí ve  městě i  okolí. Byl také autorem 

myšlenky začít v 80. letech vydávat radniční zpra-

vodaj – předchůdce „našich“ Novin královédvor-

ské radnice. Je také spoluautorem nyní již tradič-

ního jazzového festivalu Dny R. A. Dvorského. 

Jak jste se dostal k žurnalistice?

Už od dětství jsem fandil rozhlasu, dokonce jsem 

si jako malý na  rozhlas i  hrál a  „vysílal“ doma 

z  pokoje do  kuchyně. Po  maturitě na  obchodní 

akademii v  Hořicích v  roce 1951 jsem na  umís-

těnku nastoupil na  Průmstav Pardubice. Za  půl 

roku jsem přešel na stavební správu v Hradci Krá-

lové. K místu v rozhlase v Hradci Králové mi nako-

nec pomohla náhoda. Tehdejší ředitel mi řekl, 

že místo nemají, ale když mám takový zájem, že 

můžu docházet a sledovat vysílací tým při práci, 

abych to takzvaně „okoukal“. Jednou, když jsem 

seděl v hlasatelně a hlasatelka si odběhla, došlo 

k technické poruše. Z režie se ozvalo „Omluv to!“, 

a tak jsem to udělal. Poté mi překvapený ředitel 

po krátkém pohovoru nabídl zaměstnání.

A co vás zaválo do Dvora Králové nad Labem?

V  redakci Československého rozhlasu Hra-

dec Králové, včetně krátké praxe v  Praze, jsem 

působil jako hlasatel, později jako redaktor kul-

turní redakce. Tak to pokračovalo 12 let, dokud 

jsem jednou netočil reportáž v  královédvor-

ské textilce Tiba. Její ředitel Vavřina mi nabídl 

místo v propagačním oddělení, kam jsem poté 

nastoupil a přestěhoval se do Dvora Králové nad 

Labem. Tak začala moje dlouhodobá spolupráce 

s Hankovým domem, tehdy spojeným závodním 

klubem všech textilních podniků, kde jsem dělal 

kulturní pořady, přednášky a jiné programy, což 

mě velmi bavilo. V  roce 1994 jsme se s  ředitel-

kou Hankova domu Zuzanou Čermákovou roz-

hodli připravit program k  95. výročí narození 

R. A. Dvorského, původně besedu s  kulturním 

programem, ze kterého se stal nyní již tradiční 

hudební festival – Dny R. A. Dvorského.

Jak vznikl nápad vydávat Vlastivědné čtení 

o našem městě a jeho okolí? 

Také v  roce 1994. Při 120. výročí otevření Han-

kova domu jsme se dohodli s  jeho ředitelkou 

a tehdejším vedením města, že připravíme publi-

kaci o historii a současnosti Hankova domu. Moji 

podmínkou bylo, že časopis bude mít barevnou 

obálku a že v něm nebudou žádné reklamy, což 

dodržujeme dodnes. Prvního vydání vlastivěd-

ného čtení vyšlo 4  000 výtisků (oproti součas-

ným 800) a  byly zdarma k  dispozici návštěvní-

kům Hankova domu při oslavách výročí. 

Bylo těžké hledat témata pro vlastivědné čtení?

Velkou inspirací byly dvě kroniky kronikáře Bed-

řicha Söllnera jako důležitý historický pramen. 

Dále jsem sháněl pamětníky událostí a také his-

torické spisy. Zajímavá témata přinesl i profesor 

Karel Martinek, jehož dědeček padl v 1. světové 

válce na italské frontě a on o tom chtěl napsat. 

A  tak začala naše dlouholetá úspěšná spolu-

práce, bez které bych si pokračování vlastivěd-

ného čtení nedokázal představit.

Která témata vám byla nejbližší? 

Nejsilnějším tématem byl pochod hladu 

a  smrti z  koncentračního tábora Gross Rosen, 

který prošel okolo Dvora Králové nad Labem 

a  zanechal po  okolní krajině desítky mrtvých 

vězňů zavražděných nacisty, jejichž ostatky leží 

na  hřbitově v  Choustníkově Hradišti a  Hajnici. 

Druhým velkým tématem byli Královédvoráci – 

letci, kteří za  2. světové války létali u  311. Čes-

koslovenské bombardovací perutě britského 

letectva. Dále Rukopis královédvorský, jehož 

originál jsem dokonce držel v rukou v pražském 

Národním muzeu.

Zmínil jste úspěšnou spolupráci s  profesorem 

Karlem Martinkem. Na které další spolupracov-

níky nejraději vzpomínáte?

Kromě profesora Martinka musím zmínit profe-

sora Ignáce Antonína Hrdinu, který je mimo jiné 

i překladatelem z latiny a jehož práce obohatily 

náš časopis o  vzácné latinské prameny, resp. 

jejich přesné překlady. Také nemohu nezmínit 

Pavla Janouška, dlouholetého kronikáře města. 

Ze zdravotních důvodů jste se rozhodl s psaním 

vlastivědného čtení skončit. Co byste poradil 

a popřál vašemu nástupci? 

Radí se těžko, každý si musí najít svoji cestu. 

Ale popřál bych mu, aby to dělal s láskou a sám 

si sháněl témata a  materiály. Také bych mu 

popřál, aby mu čtenáři s důvěrou psali, jako se 

to poštěstilo mně. Protože takové dopisy autora 

nabíjejí a někdy také inspirují.

Čeho si za dobu svého působení nejvíce ceníte?

Uznání, a to nejen od čtenářů. V roce 2001 jsem 

byl jediným vládním časopisem Veřejná správa 

za přínos k prezentaci a kulturnímu rozvoji města 

jmenován Osobností roku 2001 a uveden do Dvo-

rany slávy tohoto časopisu. A v roce 2002 mi jako 

prvnímu udělilo město Dvůr Králové nad Labem 

Cenu města jako významné osobnosti součas-

ného Dvora Králové nad Labem za  nebývalé 

zásluhy a  osobitý přístup k  osvětové a  kulturní 

činnosti pro město i celou oblast Královédvorska.

Jan Skalický, oddělení vztahů k veřejnosti

Celé znění rozhovoru najdete na  www.mudk.cz 

v sekci Město / Aktuálně.

V  únoru zahájil oddíl Mladých hasičů v  Žirči 

po zimní pauze svou činnost pod vedením Mar-

kéty Zavřelové a Štěpánky Hlavaté. Děti se začaly 

připravovat na  závod požárnické všestrannosti, 

který je zaměřen na  topografi i, první pomoc, 

požární ochranu, střelbu ze vzduchovky, vázání 

uzlů a překonání překážky na vodorovném laně. 

Závod se konal v dubnu v Rožnově, byla to naše 

premiéra, nikdo si dopředu nedovedl představit, 

jak to všechno probíhá. Navíc celý den pršelo. 

Děti se závodu zúčastnily a poslední nebyly. 

Poté se začaly připravovat na  soutěž v  požár-

ním útoku. V Libotově v kategorii mladších dětí 

skončili mladí hasiči třetí a  v  kategorii starších 

dětí, které závodily pod Rožnovem, vyhráli. 

Po soutěži v Libotově začaly děti trénovat na čer-

vencovou soutěž v Rožnově v požárním útoku, 

ve štafetovém běhu s překážkami CTIF a ve šta-

fetě dvojic. Štafetový běh s  překážkami CTIF si 

děti zkusily až těsně před závodem na  dráze 

v Rožnově a i přes menší chyby skončily páté. 

Všech soutěží by se naši mladí hasiči nemohli 

zúčastnit bez podpory SDH Rožnov, které nám 

zapůjčilo pro děti savice, sací koš a hlavně pře-

nosnou motorovou stříkačku s  přetlakovým 

ventilem, za to jim moc děkujeme.

Se začátkem školního roku přibyde na trénování 

dětí nová vedoucí Martina Tomancová Efl erová. 

Děti dostanou praktickou publikaci Malý rádce 

mladého hasiče, kde si mohou prověřit své zís-

kané znalosti. Na začátku října, pokud to půjde, se 

děti zúčastní soutěže v požárním útoku v Jezbi-

nách. Na podzim a přes zimu na ně čeká plnění 

odznaků odborností (např. preventista, strojník, 

kronikář) a odznaků specializací (např. ajťák, kutil, 

průzkumník, spojka, střelec, táborník).

S výsledky našich mladých hasičů jsme nadmíru 

spokojeni, zvládají to i  bez potřebných pomů-

cek a  kvalitního zázemí, snažíme se je v  rámci 

možností ve všem podporovat a zajistit jim vše 

potřebné pro trénování na závody, ale vše něco 

stojí a peněz není nikdy dost.

Jan Pohl, Markéta Zavřelová, SDH Žireč

Celý článek najdete na  www.mudk.cz v  sekci 

Město / Krizové řízení a bezpečnost / SDH Žireč.

Žirečští dobrovolní hasiči se věnují mládeži a mají první úspěchy

Poděkování Janu Schwarzovi
Dovolte mi, abych Vám touto cestou podě-

koval za  Vaši práci pro naše město, a  to 

nejen v krátkém časovém úseku, po který 

jsme se zatím spolu osobně potkávali, ale 

za celou dobu, po kterou vlastivědné čtení 

připravujete. Zároveň Vám chci z  celého 

srdce popřát hlavně zdraví a spoustu elánu 

do dalších let a doufám, že se i v době, kdy 

již nebudete Vaše úspěšné a  všeobecně 

velmi oceňované periodikum vydávat, 

budeme dál spolu potkávat.

Jan Jarolím, starosta města
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Stomatologická pohotovost
září 2016
3. a 4. 9.: MUDr. Ludmila Tomášková, zubní 

ordinace č. p. 55, Mostek, tel.: 499 691 320;

10. a  11. 9.: MUDr.  Miriam Valentová, 

Riegrova 328, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 622 533;

17. a  18. 9.: MUDr.  Miroslava Landová, 

Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 321 931;

24., 25. a  28. 9.: Prouzovi, s. r. o., Šafaří-

kova 1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028.

Ordinační hodiny jsou během pohotovostí 

8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Krakonošova vyhlídka ožila 
po 71 letech

Do roku 1945 v Sylvárově nad Pikovou fab-

rikou (dnes Strojtex) byla ještě v  provozu 

hospoda zvaná „Krakonošova vyhlídka 

u  Pánků“. Název dostala od  krásného 

výhledu na  Krkonoše. Tento název zde 

použil i  klub Českých turistů při turistické 

cestě do  Betléma. Po  odsunu německého 

obyvatelstva v  Sylvárově se hospoda zru-

šila a to byla škoda, protože jí využívali lidé 

z města při procházkách pod lesem. V sou-

časné době, v sousedství bývalé hospody, 

vzniklo turistické občerstvení které je již 

hojně navštěvované. Zvláště za  slunného 

počasí je tu příjemné posezení s  krásným 

výhledem na celé město a Krkonoše.

Tato jižní část města s  úžasnými výhledy 

na  celé město, Krkonoše, Broumovské 

výběžky a  Orlické hory, Královédvorákům 

nahradila roku 1968 vycházky do Údolíčka, 

které bylo toho roku připojeno k  zoo, při 

výstavbě safari. V  té době se hodně disku-

tovalo, co lidem nahradí zabrané Údolíčko 

místní zoo. Tento problém se naštěstí vyře-

šil sám, protože okolo Dvora Králové nad 

Labem je takových krásných míst nespo-

čet a  Sylvárov s  Krakonošovou vyhlídkou 

v blízkosti Braunova Betléma je jeden z nich. 

Z  Údolíčka vzniklo Safari Josefa Vágnera, 

které naše město proslavilo po celém světě.

Leoš Pryšinger

Skautské středisko hlásí
I  letos proběhly během prázdnin naše tradiční 

skautské tábory.

Světlušky a  vlčata trávily svůj tábor opět 

na Kateřině. Ze světlušek se staly indiánky, které 

prokazovaly své indiánské schopnosti, doved-

nosti a nebojácnost v různých disciplínách. Svět-

lušky plnily také nepostradatelné bobříky, hrály 

různé hry, vyráběly rukodělky a některé z nich si 

na konci tábora udělaly i světluškovský slib.

Tábor vlčat a  benjamínků 3. oddílu s  názvem 

Soutok se uskutečnil na  soutoku Labe a  Pilní-

kovského potoka u  Chotěvic. Táborníci se stali 

členy tajného bratrstva střežícího mosty při 

soutoku proti Nepříteli. Postupem času se díky 

táborovým činnostem vycvičili z  noviců až 

na  strážce. Na  závěr složilo deset vlčat a  jedna 

světluška svůj slib.

Poslední týden v červenci proběhl tábor oddílu 

rodinného skautingu 

na  Kateřině, ve  kterém 

nejmenší děti okusily 

život indiánů, lovily 

bizony, vyráběly si 

šperky, tančily u  ohňů 

a  užívaly si okolní pří-

rody. Tábor 3. oddílu 

se uskutečnil opět 

v  Kalu. Táborníci si 

s  pomocí rodičů posta-

vili stany. Celý pobyt 

se myli v  potoce a  sami 

si vařili. Celotáborová 

hra byla na  téma Divo-

kého  západu. Součástí 

celotáborové hry bylo 

chytání banditů, cesta 

dostavníkem, záchrana 

vlaku a  další úkoly 

na  motivy Divokého 

západu.  Většina nocí 

byla chladná a  teploměr 

klesl i  na  3°C. Celodenní výpravou byla náv-

štěva zříceniny hradu Kumburk. Někteří složili 

na táboře svůj skautský a vlčácký slib.

Všechny tábory se velmi vydařily díky obětavým 

vedoucím, kteří již několik měsíců před prázdni-

nami připravují táborový program. Za  bezpro-

blémový průběh všech táborů jim patří velké 

poděkování. Tábory probíhaly v  duchu skaut-

ských zásad a kamarádství. Všichny děti si tábory 

užily a vzpomínky jim zůstanou na celý život.

Ing. Martin Stránský

Psi umístění v královédvorském útulku
I  přes častý kontakt s  dobrovolníky, kteří vodí 

útuláky na  procházky, a  i  přes kontakt s  dětmi 

z kroužku platí, že kotec není gauč a dobrovolník 

není páníček. Útulek není domov, jen přechodná 

stanice (i přesto, že v útulcích tráví někteří psi vel-

kou část svého života).

 V mnoha útulcích po celé republice čeká mnoho 

bezvadných psů na  své „doma“. Pokud vám 

nepadl do oka pes u nás, na internetových strán-

kách www.pesweb.cz si můžete prohlédnout 

nabídku stovky dalších opuštěných psů.

Daniela Hoblová, Psí útulek Dvůr Králové nad Labem,

Více info na: www.utulek-dknl.estranky.cz.

Šrek – mladý 

kříženec šarpeje, 

který je pro svoji 

sílu a  energii 

vhodný do  zkuše-

ných nebo alespoň 

důsledných a trpě-

livých rukou.

Ben – starší, 

ale stále aktivní 

kříženec, parťák 

na  procházky 

nebo běhání 

po zahradě.

Venda – milý, 

hodný a  bezkon-

fl itkní psík, přes 

svůj věk a  zdra-

votní problémy 

stále usměvavý 

a kontaktní.

Robin – roční 

kříženec plný 

energie a  dobré 

nálady, v  nových 

situacích trochu 

plašší, ale při klid-

ném vedení je bezva parťákem.


