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Cena města za rok 2016 má 
sedm laureátů
Také letos budou předány Ceny města 

Dvůr Králové nad Labem za  rok 2016, 

a  to buď za  celoživotní dílo, nebo 

za  mimořádný počin. Možné laure-

áty navrhovali jak občané, tak členové 

sportovní nebo kulturní komise města, 

kteří příslušné návrhy posuzovali. Zastu-

pitelstvo na  svém zasedání ve  čtvrtek 

1. června 2017 schválilo, že cenu města 

obdrží šest občanů a  jedna společnost: 

Stanislav Meduna za  celoživotní dílo 

v  oblasti turistiky; Václav Hynek za  celo-

životní dílo v  oblasti sportu;  JUDr.  Jiří 

Heger za  celoživotní dílo v  oblasti tvorby 

uměleckých fotografi í a  propagace české 

kultury v  zahraničí; Oldřich Prokop 

za  dvacetiletou organizaci Královédvor-

ského okruhu o Cenu Františka Šťastného; 

Stavební společnost Žižka, spol. s  r. o., 

za  realizaci multifunkčního domu s pasáží 

a  propojení náměstí s  Valovou uličkou; 

Mgr.  Pavlína Špatenková za  trenérskou 

činnost; Vasilis Teodoridis za  významné 

přispění k  povznesení úrovně výkonnost-

ního hokeje ve  městě. Slavnostní předání 

cen se uskuteční na  konci října letošního 

roku. Místo, datum a čas budou upřesněny.

(mik)

Výběrové řízení na sociálního 
pracovníka SPOD
Město Dvůr Králové nad Labem vyhla-

šuje výběrové řízení na  pozici sociálního 

pracovníka zajišťování sociálně-právní 

ochrany dětí – náhradní rodinná péče 

sociálního oddělení odboru školství, kul-

tury a  sociálních věcí Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. K  náplni práce 

bude patřit agenda náhradní rodinné péče 

(péče, poručenská péče, pěstounská péče 

na přechodnou dobu, osvojení). Bližší infor-

mace podá vedoucí sociálního oddělení 

Mgr.  Dagmar Motalová, tel.: 499  318  238, 

e-mail: motalova.dagmar@mudk.cz. Uzá-

věrka přihlášek je v  pátek 7. července 

2017 ve 12:00 hod. Více na www.mudk.cz.

facebook.com/
mestodknl

Coolfest podruhé ve Dvoře Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem dlouhodobě trápí 

nedostatečný počet parkovacích míst, zejména 

v  centru. Vedení města nyní přišlo se záměrem 

odkoupit areál bývalé městské tržnice, kde by bylo 

možné zřídit parkování až pro 100 aut.

Starosta města Jan Jarolím tak začal o možném 

odkupu areálu o rozloze více než 5,5 tisíce metrů 

čtverečných, v němž se nachází několik objektů, 

jednat s majitelem, společností Vánoční ozdoby, 

DUV – družstvo Dvůr Králové nad Labem. Výsled-

kem jednání, která začínala na  ceně 11 mil. Kč, 

byla nabídka na prodej za cenu 9,4 mil. Kč, jíž se 

na  svém červnovém zasedání zabývali zastupi-

telé. Ti nakonec souhlasili se záměrem nemovi-

tost odkoupit, zároveň ale uložili vedení města 

nadále jednat s prodávajícím o výši kupní ceny.

„Areál, který je z  větší části léta nevyužívaný, 

se nachází na  náměstí Republiky, zhruba dvě 

minuty od  náměstí T. G. Masaryka. Vzhledem 

k  tomu, že je v  centru města okolo 300 place-

ných parkovacích míst, zvýšení jejich počtu 

o  sto by tak představovalo třicetiprocentní ná-

růst, což je velmi významné. Nové parkoviště 

by také mohlo sloužit pro potřeby návštěvníků 

knihovny, muzea nebo turistů,“ podotýká sta-

rosta Jan Jarolím a  pokračuje: „Kromě toho by 

bylo možné areál využít i pro zřízení prostor pro 

volnočasové aktivity, například by se sem mohl 

v budoucnu přemístit DDM Jednička, mohlo by 

zde vzniknout polyfunkční centrum a další.“

Miroslava Kameníková

Město má zájem koupit areál bývalé tržnice

Několik tisíc diváků, skvělá 

muzikálová a divadelní předsta-

vení či pěvecká vystoupení, zají-

mavé workshopy nebo besedy 

se známými osobnostmi. Přesně 

to mohli zažít všichni, kteří od 

8. do  10. června 2017 navštívili 

2. ročník studentského festivalu 

divadla, hudby a tance Coolfest.

Akci připravila Mezinárodní 

konzervatoř Praha (MKP), 

která v  čele s  ředitelkou festi-

valu, herečkou Veronikou Žilkovou, pro králo-

védvorské publikum sestavila program o čtyřech 

desítkách akcí, a  to ve  spolupráci s  Městským 

kulturním zařízením Hankův dům Dvůr Krá-

lové nad Labem. Koncerty, divadla, muzikály, 

besedy či workshopy se konaly zdarma hned 

na  šesti scénách: na  náměstí Václava Hanky, 

v sále či v salonku Hankova domu a díky spolu-

práci s královédvorskými středními školami také 

na  zahradě a  v  aule gymnázia a  v  aule Střední 

školy informatiky a  služeb. Zahájení festivalu, 

na kterém vystoupili studenti MKP a také žáci ZUŠ 

R. A. Dvorského, se kromě studentů a pedagogů 

královédvorských škol zúčastnil také starosta 

města Jan Jarolím a senátor Jiří Hlavatý.

„Všechna představení byla úžasná. Velkým zážit-

kem byla beseda s  profesorem Martinem Hil-

ským, překladatelem Shakespearova díla, nebo 

natáčení rozhlasového pořadu Tobogan, kde 

byli hosty moderátora Aleše Cibulky právě Mar-

tin Hilský, herec a současný ministr obrany Mar-

tin Stropnický a herečka Zuzana Bydžovská. Celý 

festival vyzněl výborně a jsou na něj samé pozi-

tivní ohlasy,“ poznamenala ředitelka Hankova 

domu Zuzana Čermáková, která měla na  orga-

nizaci Coolfestu spolu s  herečkou a  ředitelkou 

festivalu Veronikou Žilkovou největší zásluhu.

Příprava festivalu trvala několik měsíců. Zatímco 

program byl zcela v režii MKP a jejích pedagogů 

a  studentů, na  městském kulturním zařízení 

bylo technické zabezpečení akce včetně zajiš-

tění venkovního jeviště, technického vybavení 

nebo zvuku. 

Za  uspořádání festivalu město Dvůr Králové 

nad Labem letos zaplatí přes 200 tisíc Kč.  

„V  rozpočtu Hankova domu, který je příspěv-

kovou organizací města, je vyčleněno 250 tisíc 

Kč. Zatím byly uhrazeny faktury zhruba ve výši 

140 tisíc Kč na  propagaci festivalu a  dopravu 

účinkujících, pedagogů nebo přepravu kulis, ale 

stále nejsou vyčísleny všechny náklady,“ podot-

kla Zuzana Čermáková. 

„Rád bych poděkoval všem, jež se do  pořádání 

Coolfestu zapojili, a  také divákům, kteří si našli 

čas a na skvělá představení se zašli podívat. Jsem 

rád, že se z festivalu začíná ve Dvoře Králové nad 

Labem stávat tradice,“ dodal starosta Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková, Foto: Jan Skalický
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Stavbaři zahájí rekonstrukci 
chodníků na Benešově nábřeží 
a ve Štefánikově ulici
Na  Benešovo nábřeží a  do  Štefánikovy 

ulice se vrátí stavbaři. V  červenci totiž za-

čne rekonstrukce chodníků podél silnice 

III/30012, která by měla trvat do listopadu, 

tedy zhruba 4 měsíce.

„Dojde k  předláždění chodníků vlevo 

podél silnice od  Denisova náměstí, 

na Benešově nábřeží až po ulici Elišky Krás-

nohorské. Na levé straně Štefánikovy ulice 

bude ve  směru k  zoo zachován chodník 

pro pěší, na pravé straně vznikne od ulice 

Elišky Krásnohorské až k hlavnímu vchodu 

do zoo smíšená stezka pro pěší a cyklisty,“ 

říká Ctirad Pokorný, vedoucí odboru roz-

voje, investic a  správy majetku na  Měst-

ském úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

a  pokračuje: „Veškerá ukončení jednotli-

vých částí chodníků budou řešena ram-

povitě, aby bylo možné jejich bezbariérové 

užívání.“

Na stavební práce město Dvůr Králové nad 

Labem získalo dotaci z IROP, která může být 

až do výše 90 % uznatelných výdajů. Po pod-

pisu smlouvy budou název fi rmy a výše ceny 

za dílo zveřejněny na www.mudk.cz. 

Stavební práce na Benešově nábřeží budou 

pokračovat také na  druhé straně chodníku 

podél Labe, kde vznikne nová smíšená 

stezka pro pěší a  cyklisty, která bude sou-

částí Labské stezky. V současné době probíhá 

výběrové řízení na dodavatele těchto prací. 

(mik)

Město vlastní pozemky pro stavbu 
cyklotrasy Stanovice – Kuks
Skončila další etapa příprav cyklotrasy Sta-

novice – Žireč, která naváže na  Labskou 

stezku. Ta momentálně končí v  Kuksu, 

odkud by v  budoucnu měla přes Dvůr 

Králové nad Labem pokračovat až na  pře-

hradu Les Království. Společnost Králové-

hradecká labská, o. p.  s., pro město Dvůr 

Králové nad Labem na  základě smlouvy 

zajistila vypořádání majetkových vztahů 

s vlastníky pozemků, přes které je navržena 

trasa cyklostezky. Za výkup pozemků město 

zaplatilo ze svého rozpočtu zhruba 1 mil. 

Kč. V současné době je na trasu Stanovice – 

Žireč zpracovaná dokumentace pro územní 

řízení. Stavba cyklostezky Stanovice – Žireč 

je součástí Nadregionální strategie Králo-

véhradeckého kraje v  oblasti cyklo, in-line 

a  bike produktů s  cílem podpořit projekt 

„Česko jede“. Ten má pomocí cyklotras pro-

pojit Královéhradecký kraj se sousedními 

kraji, případně i sousedními státy. 

(mik)

HZS Královéhradeckého kraje 
dostane od města 400 tisíc Kč
Zastupitelé schválili, že město Dvůr Krá-

lové nad Labem poskytne v  roce 2017 ze 

svého rozpočtu Hasičskému záchrannému 

sboru  Královéhradeckého kraje příspěvek 

400 tisíc Kč. Investiční část příspěvku, 285 

tisíc Kč, hasiči použijí zejména na  výměnu 

vrat a dokončení prostor v objektu B králo-

védvorské stanice. Zbývající, neinvestiční 

část prostředků je určena na opravu elektro-

instalace a rozvodů vody v objektu B.

(mik)

Jedním z  dlouhodobých projektů vedení města 

Dvůr Králové nad Labem, na kterém se intenzivně 

pracuje, je zřízení expozice textilního tisku v  pro-

storách královédvorské Střední školy informatiky 

a služeb (SŠIS) v budově na Wolkerově nábřeží. 

„V  rozpočtu města je schváleno 250 tisíc Kč 

na přípravu projektu pro expozici. Měl by přesně 

defi novat, kde se budou nacházet vitríny a stroje. 

Jeho součástí by mělo být také libreto, z  něhož 

bude jasné, jaké texty se budou v expozici nachá-

zet, jaké budou vystaveny exponáty včetně jejich 

popisů a tak dál,“ uvedla místostarostka Alexan-

dra Jiřičková a pokračovala: „Město požádalo Krá-

lovéhradecký kraj o dotaci 100 tisíc Kč na projekt 

a uvidíme, zda bude naše žádost vyslyšena.“

Za  zcela zásadní pomoc pro realizaci expozice 

textilního tisku považuje Alexandra Jiřičková 

dotaci, kterou ze Státního fondu životního pro-

středí obdržela SŠIS na rekonstrukci budovy. 

Ve  špatném stavu jsou zejména hydroizolace 

v celé budově, okna a podlahy. Náklady na rekon-

strukci zřejmě přesáhnou 40 mil. Kč a  rozhodu-

jící fi nanční zátěž ponese Královéhradecký kraj 

jako zřizovatel školy. „Rekonstrukce nám časově 

zapadá do  procesu přemístění části textilního 

muzea z  České Skalice do  Dvora Králové nad 

Labem. Tiskařské stroje by se tak vrátily tam, kde 

dlouhé roky byly,“ řekl ředitel SŠIS Petr Vojtěch.  

Expozice textilního tisku by měla být ve  Dvoře 

Králové nad Labem otevřena na  podzim roku 

2018 při výročí 130 let od  zahájení vyučování 

na SŠIS a 100. výročí vzniku Československa.

Miroslava Kameníková

Začne oprava komunikace do Žirče

Připravuje se projekt expozice textilního tisku 

Hasiči „stříhali“ auta a na náměstí i hořelo

V sobotu 3. června se na královédvorském náměstí T. G. Masaryka představili profesionální i dobrovolní hasiči, zdravot-

ničtí záchranáři, Policie ČR, Městská policie Dvůr Králové nad Labem a zástupci BESIPu. Návštěvníci si prohlédli techniku

a vybavení, vyzkoušeli simulátor převrácení vozidla nebo virtuální střelnici a zhlédli ukázky sebeobrany, policejních zásahů 

či vyprošťování zraněných. Zahrály kapely Silmaril, Green Day revival, The Arcane Legacy a The Oast. Foto: Jan Skalický

V  červenci stavbaři začnou opravu komunikace 

III/29915 v Heydukově a Jaroměřské ulici od křižo-

vatky s Všehrdovou ulicí po areál fi rmy Juta, a. s., 

v  délce zhruba 1 km. Součástí stavby je rekon-

strukce komunikace, včetně nového mostu v Jaro-

měřské ulici, stavba chodníků a nového úseku cyk-

lostezky a také odbočovacích a přípojných pruhů 

k areálu Juty. První etapa prací v Heydukově ulici 

začne 10. července a potrvá do 15. srpna 2017.

Již nyní se za  částečné uzavírky v  Heydukově 

ulici pracuje na přeložce plynovodu a doprava je 

zde řízena semafory. Pokračovat bude přeložka 

kabelů CETIN, obnova odvodnění s  částí nové 

kanalizace a vybudování nových uličních vpustí. 

„V  rámci rekonstrukce komunikace stavbaři 

opraví asfaltobetonový kryt a  vymění kon-

strukční podloží, nový most bude železobeto-

nový s rámovou konstrukcí,“ říká Ctirad Pokorný, 

vedoucí odboru rozvoje, investic a  správy 

majetku na  Městském úřadě Dvůr Králové nad 

Labem.

Při úpravách objízdných tras bude mimo jiné 

opraven most u  malé vodní elektrárny v  Žirči,

u něhož byla omezena zatížitelnost na 10 t. Jeho 

oprava potrvá zhruba čtyři týdny. Po tuto dobu 

bude doprava do Žirče vedena ulicemi 28. října, 

Raisova a Sylvárovská. Autobusy místní dopravy 

budou jezdit paralelní Raisovou ulicí, kde bude 

zřízena výstupní zastávka Juta a  obsluhovat 

budou také obousměrnou zastávku 5. května. 

Zastávka Heydukova bude nahrazena zastávkou 

Jaroměřská. 

K  úplné uzavírce Heydukovy a  Jaroměřské 

ulice dojde po  znovuotevření mostu v  Žirči. 

Objízdné trasy pro obyvatele Žirče, stejně jako 

autobusová doprava povedou přes Zboží. Stále 

však ještě nejsou s dopravci dořešeny náhradní 

autobusové zastávky a  objížďkové jízdní řády. 

Ty budou známy zhruba ve druhé polovině čer-

vence. Obyvatelé Žirecké ulice budou do svých 

domovů jezdit Raisovou nebo Klazarovou ulicí 

směrem na Sylvárov.

Stavební práce, které zrealizuje společnost 

Alpine Bau CZ a  potrvají do  konce listopadu, 

jsou sdruženou investicí a  dohromady přijdou 

na cca 34,5 mil. Kč včetně DPH. Zatímco Králo-

véhradecký kraj zaplatí za  opravu komunikace 

a  její rozšíření o  část cyklopruhu 23,3 mil. Kč, 

společnost Juta, a. s., za  stavbu odbočovacího 

pruhu ke  svému areálu Na  Borkách 4,4 mil. Kč 

a  město Dvůr Králové nad Labem investuje ze 

svého rozpočtu do chodníků 6,8 mil. Kč. 

Bude postaveno nebo rekonstruováno zhruba 

700 metrů chodníků. „V  rámci chodníku, pří-

padně vozovky, bude vyhrazen prostor pro cyk-

listy jako součást Labské stezky. Dojde také k pře-

stavbě autobusových zastávek. Do  budoucna 

se počítá s  prodloužením chodníku směrem 

Na Borka,“ dodává Jan Sedláček, vedoucí odboru 

dopravy a silničního hospodářství.

Miroslava Kameníková



6, 7/2017 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

3www.mudk.cz

Sezonní informační centrum 
na přehradě Les Království 
otevřeno

Od 1. června je ve Štěrbově vile u přehrady 

Les Království otevřeno sezonní turistické 

informační centrum (TIC), které provozuje 

město Dvůr Králové nad Labem. Otevřeno 

je denně 10:00–13:00 a  13:30–17:00 hod. 

a  v  provozu bude až do  září. K  dostání 

jsou propagační materiály Královédvorska 

včetně turistických vizitek a známek, mapy, 

brožury s tipy na výlety v regionu, pohledy 

a další suvenýry. Je zde také výdejní místo 

brožury Regionální turistické hry Králo-

védvorsko. Přehrada Les Království patří 

k vyhledávaným turistickým cílům. Od roku 

2010 je národní kulturní památkou. 

(mik)

MěK Slavoj patří druhé místo 
v soutěži Kamarádka knihovna

Ve čtvrtek 1. června získala naše knihovna 

2. místo v  celostátní soutěži Kamarádka 

knihovna 2016 v kategorii obcí od 14 001 

do  25  000 obyvatel. Pětičlenná komise 

hodnotila vše, co spojuje knihovnu s  dět-

skými čtenáři. V první části je posuzováno 

vysvědčení = hodnocení knihovny dětmi 

do 15 let. V té druhé byly hodnoceny statis-

tické údaje od nákupu knih přes výpůjčky 

až po  celkový počet dětských uživatelů. 

Vysvědčení společně s  dobrou statistikou 

nás dovedlo do fi nále, kde porota posuzo-

vala připravované akce pro dětské čtenáře 

a osobně také prostředí knihovny.

Při slavnostním vyhodnocení v MZK v Brně 

se ostatní fi nalisté dozvěděli, že kromě 

jiného každoročně připravujeme na  400 

výchovně vzdělávacích a  kulturních akcí, 

jsme zapojeni do hry geocaching i že „krá-

lovédvorský Slavoj je plný zvířat“. Věřte, že 

uvedená citace nebyla myšlena jako meta-

forické vyjádření vlastností královédvor-

ských knihovníků, ale přiblížení vzhledu 

naší knihovny. Na  místě je poděkování 

všem dvorským knihovnicím, ale především 

Martině Voňkové a Denise Všetečkové, které 

s dětmi pracují. Poděkování patří také jedi-

nému knihovníkovi – Františku Zoufalému, 

který je dětem známý jako Nečterád nebo 

král Abecedník I. Kolegyně a kolego knihov-

níku, děkuji za vaši vynikající práci. 

Mgr. Marta Staníková, ředitelka MěK Slavoj

Děti z mateřských škol si užily sportovní 
den, pozadu nezůstali ani školáci

Že se děti aktivně zajímají o  životní prostředí, 

dokázal svým činem teprve dvanáctiletý Aleš 

David ze Dvora Králové nad Labem. 

V  úterý 30. května odpoledne přišel na  odbor 

životního prostředí královédvorského měst-

ského úřadu (OŽP) a  ohlásil, že v  parku Schul-

zovy sady teče v  Hartském potoce bílá voda. 

Pracovnice OŽP si místo havárie prohlédla, udá-

lost nahlásila hasičům, správci vodního toku, 

rybářům, městské policii i České inspekci život-

ního prostředí v Hradci Králové a následně pro-

hlédla tok Hartského potoka směrem po proudu 

až k  psímu útulku. Akreditovaná laboratoř pak 

odebrala k  rozboru vzorky povrchové vody 

z potoka. Původce havárie nebyl zjištěn, k úhynu 

ryb v potoce však naštěstí nedošlo. 

Odpovědné chování Aleše Davida, který nav-

štěvuje 5. B ZŠ Schulzovy sady, ocenil starosta 

města Jan Jarolím. V  pondělí 12. června mu 

na začátku výuky před zraky spolužáků i ředitele 

školy Ivana Jugla poděkoval a předal malý dárek 

– knížky o přírodě. „Jsem rád, že máme ve městě 

školáky, kterým není stav životního prostředí 

lhostejný, což Aleš David dokázal včasným 

nahlášením havárie na Hartském potoce. To, co 

je pro něho samozřejmé, by jiné na  jeho místě 

třeba ani nenapadlo. I proto jsem se s ním chtěl 

potkat a  poděkovat mu,“ podotkl starosta Jan 

Jarolím.

Podle Evy Šírkové, vedoucí odboru OŽP, ke zne-

čištění Hartského potoka v parku Schulzovy sady 

dochází opakovaně během celého roku. „Vyzý-

váme tímto občany města ke spolupráci. Pokud 

zaznamenají jakékoliv znečištění potoka, ať ho 

ihned nahlásí na odbor životního prostředí Měst-

ského úřadu Dvůr Králové nad Labem,“ dodala. 

Miroslava Kameníková

Dvanáctiletý chlapec nahlásil znečištění 
Hartského potoka, poděkoval mu starosta

Královédvorský atletický stadion pod Hankovým 

domem v  úterý 6. června zaplnili malí sportovci 

z  mateřských škol. Akce, kterou připravila DDM 

Jednička, se uskutečnila v rámci druhého ročníku 

Královédvorských sportovních her. Ty jsou součástí 

projektu Města vzdělávání.

Letošní novinkou bylo právě zorganizování her 

také pro děti z  mateřských škol z  Královédvor-

ska. Myšlenka uspořádat tuto akci pro předško-

láky vzešla od  samotných ředitelů mateřských 

škol. Na  stadionu pod Hankovým domem se 

tak sešlo přes 300 dětí nejen ze Dvora Králové 

nad Labem, ale i z mateřských škol v Libotově, 

Choustníkově Hradišti, Kocbeřích atd. „Spíše 

než klasické soutěžení mezi dětmi to byl takový 

pěkný sportovní den, který jsme si všichni užili. 

Na  zhruba dvaceti stanovištích jsme pro děti 

připravili různé atletické disciplíny nebo sporty, 

s  nimiž se běžně nesetkávají. Kromě přetaho-

vání lanem nebo skákání v  pytli si děti mohly 

vyzkoušet např. hod pěnovým oštěpem nebo 

mölkky,“ podotkla ředitelka DDM Jednička Syl-

vie Černotová a  dodala: „Jsem ráda, že se nám 

akce vydařila ke  spokojenosti všech a  že nám 

i přálo počasí, čehož jsme se trochu báli. Velmi 

ráda bych poděkovala studentům místního 

gymnázia a  Střední školy informatiky a  služeb 

za pomoc při organizaci akce a také městu Dvůr 

Králové nad Labem za podporu.“

Hlavní část sportovních her se konala ve čtvrtek 

22. června také na  letním stadionu a  zúčastnili 

se jí žáci ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Strž, ZŠ 5. května 

a  ZŠ Podharť, Základní školy a  Praktické školy, 

studenti primy a  sekundy místního gymnázia 

a  studenti SŠIS, kteří pomáhali u  jednotlivých 

sportovních disciplín. 

Do  akce se zapojili také studentští zastupitelé, 

kteří svým spolužákům na  čtyřech stanovištích 

prezentovali pomocí praktických ukázek nebo 

her témata, která si sami vybrali a  která je nej-

více zajímají nebo trápí: užívání měkkých a tvr-

dých drog, šikana, sexuální odpovědnost a tero-

rismus. Na prezentacích pracovali pod vedením 

odborníků z  Policie ČR, RIAPSu nebo Farní 

charity Dvůr Králové nad Labem. Sponzorem 

prezentace o  sexuální odpovědnosti byla spo-

lečnost Lybar, s. r. o., výrobce kondomů Pepino. 

Jan Skalický, oddělení vztahů k veřejnosti

Článek a fotogalerie z akce na www.mudk.cz
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – duben 2017

Druh zásahu březen 2017 

BESIP přestupky  122

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 24

Veřejný pořádek (přestupek) 16

Součinnost s PČR, MěÚ,... 13

OZV o volném pohybu psů  4

Občanské soužití (přestupek)  2

Majetek (přestupek) 9

Ztráty a nálezy  4 

Trestný čin  1

Prevence (opatření a úkony) 9

Pomoc v nouzi  3  

Doručení písemnosti 7

Odchyt zvířete (opatření) 9

Stížnosti  8 

Celkem přestupků a trestných činů:  247 

 

Pokuty v blokovém řízení:  56

Na místě nezaplacených 

blokových pokut: 13

Předáno Policii ČR:  4 

Předáno na správní odbor MěÚ:  2

Pozn: Statistika neobsahuje údaje zazna-

menané mobilními technologiemi MPDK. 
Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Hasičská zbrojnice v Žirči bude 
mít po letech sociální zázemí
Město Dvůr Králové nad Labem letos inves-

tuje do  hasičské zbrojnice v  Žirči. Za  pří-

stavbu sociálního zázemí zaplatí ze svého 

rozpočtu 1,2 mil. Kč bez DPH. Stavební 

práce, které provedou pracovníci fi rmy 

Milan Palm ze Žirče, začaly 15. června a potr-

vají zhruba do poloviny září 2017. „V  rámci 

přístavby bude realizována i nová přípojka 

vody a  řešeno celoroční vytápění objektu,“ 

říká Ctirad Pokorný, vedoucí odboru roz-

voje, investic a  správy majetku Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem. Právě vytá-

pění zbrojnice je nutné pro zajištění provo-

zuschopnosti hasičského vozidla.

Hasičská zbrojnice je v  majetku města. 

Její stav však již neodpovídá současným 

požadavkům. Přístavbou sociálního zázemí 

se tak významně zlepší podmínky pro čin-

nost jednotky i družstev žen a dětí. 

„Město každoročně přispívá na  činnost 

dobrovolných hasičů ze Žirče i  z  Verdeku. 

A  do  vybavení výjezdové jednotky SDH 

Žireč budeme investovat i  v  příštím roce. 

Radní v dubnu odsouhlasili podání žádosti 

o dotaci na nový dopravní automobil. Před-

pokládaná pořizovací cena je od  900 tisíc 

do 1 milionu korun,“ podotýká starosta Jan 

Jarolím. Dotace z  Generálního ředitelství 

HZS může dosáhnout až 50 % nákladů, 

maximálně však 450 tisíc Kč. V případě při-

dělení dotace by na automobil přispěl také 

Královéhradecký kraj, maximálně však část-

kou do výše 300 tisíc Kč. Nyní mají Žirečští 

k  dispozici přes třicet let starou avii. V  pří-

padě, že město dotaci obdrží, k  nákupu 

nového automobilu dojde v roce 2018.

SDH Žireč je výjezdovou jednotkou města 

kategorie JPO V s působností na území obce, 

zřizovací listinu schválilo zastupitelstvo.

(mik)

Z městských strážníků jsou vyškolení First 
respondeři, pomůžou při zástavě srdce 
Zdravotnická záchranná služba 

Královéhradeckého kraje (ZZS 

KHK) spustila vloni unikátní 

projekt First responder. Zapo-

jením hasičů, policistů nebo 

laiků vytváří síť dobrovolných 

zachránců, kteří jsou schopni 

na  místě mimořádné události 

zasáhnout díky tomu, že se 

pohybují v  její blízkosti, dříve 

než nejbližší posádka ZZS. 

Rychleji tak mohou pomoci 

pacientům se zástavou srdce. 

Nově se do projektu zapojili také 

strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem 

(MPDK), kteří prošli potřebným školením.

Pod vedením lektorů výcvikového a  vzděláva-

cího střediska ZZS KHK Milana Jakubce a Moniky 

Praunové strážníci nacvičovali na fi guríně nepří-

mou srdeční masáž, umělé dýchání pomocí 

resuscitační masky a použití automatizovaného 

externího defi brilátoru (AED). Tento přístroj 

po  zapojení a  po  přiložení elektrod na  hrud-

ník zraněného dokáže vyhodnotit EKG záznam 

postiženého a  následně doporučit případné 

podání léčebného výboje, sloužícího k  obno-

vení normálního srdečního rytmu.

„Odborné školení absolvovali všichni strážníci 

a  jsem velice rád, že MPDK bude součástí pro-

jektu, který pomáhá zachraňovat lidské životy, 

což je nejvyšší prioritou práce městské policie, 

kam patří chránit život, zdraví a majetek našich 

občanů. Ještě více mne těší, že někteří strážníci 

budou jako First respondeři působit i  mimo pra-

covní dobu,“ říká Jan Štípek, zastupitel pověřený 

řízením MPDK. Ten na  účasti v  projektu spolu-

pracoval se starostou města Janem Jarolímem 

a oba se také odborného školení na First respon-

dery aktivně zúčastnili. 

V návaznosti na projekt bude MPDK investovat 

i do zdravotnické techniky. Nově bude její zása-

hové vozidlo vybaveno přístrojem AED a ručním 

dýchacím vakem. „Za vybavení zaplatíme z roz-

počtu městské policie okolo 60 tisíc Kč, jsem 

ale přesvědčen, že je to dobrá investice, neboť 

slouží přímo k záchraně lidských životů,“ dodává 

Jan Štípek. 

Aktivace First responderů, kteří prošli školením 

a zapojili se do systému, se děje prostřednictvím 

speciální mobilní aplikace určené pro chytré 

telefony. V praxi to poté funguje tak, že pokud 

dispečer záchranné služby přijme výzvu v  nej-

vyšším stupni naléhavosti a  zadá místo udá-

losti, program sám ihned najde nejbližší First 

respondery a na případ je upozorní. Pokud jsou 

schopni na  místo rychle dorazit a  zahájit první 

pomoc, potvrdí na telefonu přijetí výzvy a apli-

kace je pomocí GPS navigace dovede přímo 

k  postiženému. Po  příjezdu posádky ZZS pak 

péči přebírají profesionální záchranáři.

Miroslava Kameníková

Protipovodňová ochrana Dvora Králové 
nad Labem se zvýší, přibude 91 hlásičů
Město Dvůr Králové nad Labem chce rozšířit 

varovný, informační a  monitorovací protipovod-

ňový systém a aktualizovat a digitalizovat stáva-

jící povodňový plán města i plán obce s rozšířenou 

působností. 

„V  současnosti existuje řada krizových situ-

ací, které mohou ohrozit obyvatele města. 

Patří k  nim nejen povodně, ale i  požáry, únik 

nebezpečné látky, znečištění ovzduší, narušení 

dodávky elektrické energie nebo pitné vody, 

vyhlašování evakuace a další. Je proto důležité 

mít území města dostatečně pokryto varovným 

systémem. Jedná se tedy nejen o  povodňové 

oblasti, ale také o  lokality s  hustším osídlením, 

např. v okolí oční školy, v ulici 5. května, nákupní 

zóně Kaufl and a v městské části Verdek a Žireč,“ 

říká starosta města Jan Jarolím.

Varovný, informační a  monitorovací protipo-

vodňový systém na šíření varovného signálu při 

vzniku povodní byl ve Dvoře Králové nad Labem 

vybudován v roce 2009 za přispění dotace. 

„Při povodních v  roce 2013 se však zjistilo, že 

se informace ze systému nedostanou ke  všem 

obyvatelům z  postižených lokalit a  ještě jsou 

nesrozumitelné. Na vině je nedostatečný počet 

hlásičů, kterých je nyní v  povodňové oblasti 

města včetně Žirče rozmístěno pouze 18, a navíc 

jsou příliš daleko od  sebe. Rádi bychom tedy 

tento systém doplnili o dalších 91 hlásičů právě 

ve  zmíněných lokalitách,“ vysvětluje Pavel Lev, 

manažer krizového řízení na  Městském úřadu 

Dvůr Králové nad Labem.

V  současné době je vypsána v  Operačním 

programu životního prostředí výzva, z  níž lze 

získat fi nanční prostředky jak na  hlásiče, tak 

na aktualizaci a digitalizaci povodňových plánů 

města i ORP. „Ty stávající jsou totiž z roku 2005, 

neodpovídají už současnému stavu a je třeba je 

aktualizovat,“ podotýká k tomu Pavel Lev. Odbor 

rozvoje, investic a správy majetku proto zpraco-

val žádost o  dotaci, jejíž podání schválila rada 

města.

Předpokládané náklady na  projekt činí 

4,1 mil. Kč. V případě přidělení dotace by spolufi -

nancování města činilo 30 % z celkových schvále-

ných způsobilých výdajů, což představuje zhruba 

1,2 mil. Kč. Grantová uzávěrka podání žádostí je 

30. června 2017. Zda město Dvůr Králové nad 

Labem dotaci obdrží, nebo ne, se dozví nejdříve 

za  půl roku. Pokud s  žádostí uspěje, k  pořízení 

hlásičů a  k  aktualizaci a  digitalizaci povodňo-

vých plánů dojde v roce 2018. 

Miroslava Kameníková
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Technické služby informují
Začátkem května naše organizace zajišťovala 

průběh akce Majáles. Po skončení byl proveden 

úklid centra města a odvezena májka.

Středisko údržby komunikací se podílelo 

na  opravě chodníku v  ulici R. A. Dvorského 

v návaznosti na rekonstrukci plynového vedení. 

Dále jsme zahájili opravy výtluků v  komunika-

cích naší vlastní technologií Patchmatic a doda-

vatelsky jsme opravovali komunikace technolo-

gií Silkot v různých částech města.

Úsek údržby městské zeleně prováděl přede-

vším seče zelených ploch, sázel keře, na náměstí 

T. G. Masaryka instaloval na  podloubí závěsné 

nádoby s květinami. S tím souvisí neustálá zálivka 

a pletí nádob mobilní zeleně a keřů. V ulici Spo-

jených národů jsme pokáceli dvě suché břízy 

a  na  další usychající naši pracovníci upozornili 

odbor ekonomiky a  majetku města. Ve  spolu-

práci s  arboristickou fi rmou bylo provedeno 

ošetření stromů u  byto-

vých domů v ulicích Štefá-

nikova a Pod Zoo. 

Na  hřbitově v  Žirči jsme 

dosadili živý plot. Na hřbitově ve Dvoře Králové 

nad Labem jsme vyměnili staré a  nevzhledné 

keře okolo rozptylové loučky za nové.

Na  letním stadionu byla dokončena instalace 

záchytných sítí za fotbalovou brankou. Na zimním 

stadionu pokračují úpravy před novou sezonou.

Tyršovo koupaliště je v  provozu denně od

8:30 do  20:00 hod. Permanentky a  kabiny lze 

zakoupit pouze v pokladně na koupališti. Brouz-

daliště je zatím z důvodu rekonstrukce uzavřené.

Sběrný dvůr bude otevřen i  ve  svátek 5. čer-

vence 2017 v čase 7:30–11:30 hod.

Více o činnosti TSm najdete na www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

MěVaK informuje odběratele
Opravy 
poruch

1. 5.: porucha 

v o d o v o d u , 

Zboží; 

9. 5.: oprava poklopů vodovodních šoupat, 

Nerudova ulice;

10. 5.: porucha vodovodu, ulice Antonína 

Wagnera;

18. 5.: porucha ventilu, ulice Do Lánů;

22. 5.: porucha vodovodní přípojky, 

Mánesova ulice;

26. 5.: porucha kanalizace, ulice Bratří Čapků;

28. 5.: porucha vodovodu, Sladkovského 

ulice.

Ze stavebních akcí 
• přeložka vodovodu DN200, ulice Elišky 

Krásnohorské;

• obnova kanalizace, Dukelská ulice;

• výměna manipulačního uzle, Zdobín;

• obnova vodovodu a  kanalizace, ulice 

Pod Lesem.

Omezení služeb provozního 
a stavebního oddělení MěVaK
Od  12. do  19. července 2017 nebude 

možné z důvodu dovolené sjednávat nové 

stavebně montážní zakázky, technické 

konzultace, vytyčování sítí a  objednávky 

prací MěVaK provozního a  stavebního 

oddělení. V  případě poruchy vodovodu 

nebo kanalizace, prosím, volejte havarijní 

linku úpravny vody tel.: 499 624 558 nebo 

737 254 558. Děkujeme za pochopení. 

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

MěVaK Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

Více najdete na stránkách mevakdknl.cz.

Královédvoráci přispěli 
životnímu prostředí
Z  certifi kátu Environmentálního vyúč-

tování společnosti ASEKOL vyplývá, že 

občané našeho města v  loňském roce 

odevzdali do  červených kontejnerů 

a  do  sběrného dvora 1  133 televizí, 274 

monitorů a  13  617,25 kg drobných spo-

třebičů. Tím jsme uspořili 516,49 MWh 

elektřiny, 27  703,75 l ropy, 2  337,56 m3 

vody a  20,72 t primárních surovin. Navíc 

jsme snížili emise skleníkových plynů 

o  109,36 t CO
2
 ekv., a  produkci nebezpeč-

ných odpadů o  486,55 t. Výsledek studie 

jednoznačně prokázal, že zpětný odběr 

elektrozařízení, i  těch nejmenších, má 

nezanedbatelný pozitivní dopad na životní 

prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace 

běžných 100 televizorů uspoří spotřebu 

elektrické energie pro domácnost až na

4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy 

potřebných až k  sedmi cestám do  Chor-

vatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní 

zprávou pro uživatele počítačů také je, 

že odevzdání 10 vysloužilých monitorů 

ušetří spotřebu energie potřebnou pro 

chod notebooku po  dobu necelých 5 let. 

Informace vycházejí ze studií neziskové 

společnosti ASEKOL, která s  naším měs-

tem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci 

vytříděných elektrozařízení.

Všichni ti, kteří tříděním přispívají k ochraně 

životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru životního prostředí

Do barevných kontejnerů lze odkládat pouze papír 

(modré kontejnery), plasty (žluté kontejnery), nápo-

jové kartony (žluté nebo modré kontejnery), sklo 

(zelené nebo bílé „zvony“), kovy (šedé „zvony“, které 

jsou pouze na některých stanovištích), drobná elek-

trozařízení (červené kontejnery, které jsou pouze 

na  některých stanovištích) a  textil a  obuv pro 

humanitární účely (oranžové kontejnery Diakonie 

Broumov, které jsou pouze na  některých stanoviš-

tích). Další odpady (např. objemný odpad) lze ode-

vzdat ve sběrném dvoře v Seifertově ulici. 

V  případě naplnění barevných kontejnerů je 

výše uvedené využitelné odpady zakázáno 

odkládat mimo kontejnery. Tyto odpady je 

třeba odnést na  jiné stanoviště, jejichž seznam 

naleznete na  úřední desce městského úřadu 

a na www.mudk.cz, nebo do sběrného dvora, pří-

padně počkat, až budou kontejnery vyvezeny. 

Svozy plastů probíhají v  pondělí a  ve  čtvrtek, 

papír se sváží v  pondělí, ostatní druhy odpadů 

podle potřeby.

V  poslední době bohužel přibývá těch, kteří 

si pletou stanoviště barevných kontejnerů se 

sběrným dvorem – odkládají zde odpady, které 

tam nepatří, případně dávají ke  kontejnerům 

ještě použitelné věci (zejména dětské kočárky či 

oděvy), pravděpodobně s cílem, aby je mohl ještě 

někdo využít. Tyto věci však způsobují po městě 

pouze nepořádek, většinou zmoknou a nakonec 

skončí stejně na skládce. Pokud však nepotřebné 

použitelné oděvy a  obuv dáte do  oranžového 

kontejneru či do  sběrného dvora (kde lze ode-

vzdat i dětské kočárky), který je rovněž sběrným 

místem pro Diakonii Broumov, budou tyto věci 

následně předány potřebným občanům.

Upozorňujeme občany, že odkládání odpadů 

mimo kontejnery je přestupkem dle § 47 písm. h) 

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném 

znění, za který lze uložit pokutu do 50 tisíc Kč. 

Ing. Eva Šírková

vedoucí odboru životního prostředí

Čistota a pořádek na stanovištích 
barevných kontejnerů na tříděný odpad

Investice do oprav budov v majetku města
Město Dvůr Králové nad Labem investuje několik 

milionů korun do oprav budov ve svém majetku.

Pracovníci fi rmy J. Škop a spol., s. r. o., Dvůr Krá-

lové nad Labem opraví střechu na hlavní budově 

ZŠ 5. května. „Dojde k  demontáži oplechování 

a  části vrchní PUR pěny, demontáži a  zpětné 

montáži hromosvodu, nového oplechování, 

položení separační vrstvy a  střešní krytiny,“ 

říká Tomáš Machek z  odboru rozvoje, investic 

a správy majetku městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem. Město za stavební práce, které potr-

vají od  1. července do  25. srpna 2017, zaplatí 

téměř 600 tisíc Kč. K opravám menšího rozsahu 

dojde i na budovách ostatních škol a školek.

Od  poloviny července do  poloviny listopadu 

2017 by měla pokračovat obnova pláště hlavní 

budovy Hankova domu, a  to na  jižním prů-

čelí. Stavbaři mimo jiné obnoví portikus, osadí 

truhlářské prvky v  přízemí a  zřídí nové dveře 

ve  východním průčelí. V  současnosti probíhá 

výběr na  dodavatele stavebních prací, jejichž 

předpokládaná cena je 4,5 mil. Kč. Na  opravu 

přispěje Ministerstvo kultury částkou 1,6 mil. Kč.

Královédvorská fi rma Stavhaus, s. r. o., začne 29. 

června pracovat na  II. etapě zateplení bytového 

domu čp. 72 v Revoluční ulici, a to na jižní straně 

této kulturní památky. Práce, za něž město zaplatí 

přes 750 tisíc Kč, by měly trvat do 29. září 2017.

Výměnou oken na  bytovém domě čp. 400 

ve  Švehlově ulici, který je na  seznamu kul-

turních památek, začne 1. etapa těchto prací 

na  budovách v  bytovém fondu města. Celkem 

42 dožilých dřevěných oken na  severní a  části 

východní fasády nahradí špaletová okna s dopl-

něným odtokem dešťové vody. Zachován bude 

způsob otevírání křídel, stejně jako tvar a všechny 

okrasné řezby a vybavení kovových doplňků. 

„Do výměny oken v bytech, které jsou v majetku 

města, se nikdy dříve neinvestovalo. Chceme 

tento fakt změnit a ročně investovat zhruba 1,5 

mil. Kč,“ podotýká starosta Jan Jarolím. Stavební 

práce, k  nimž dojde od  30. června do  16. října 

2017, provede fi rma Špůr truhlářství, s. r. o., Bílá 

Třemešná a město přijdou na 1,1 mil. Kč.

Miroslava Kameníková
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Výsledky zápisů do mateřských škol
V  květnu proběhly zápisy do  mateřských 

škol, jejichž zřizovatelem je město Dvůr 

Králové nad Labem. K  zápisům do  MŠ 

Drtinova a  do  MŠ Elišky Krásnohorské, 

včetně jejich odloučených pracovišť, přišlo

129 dětí. Přijato bylo 108, u 16 dětí se čeká 

na doplnění údajů, poté budou také přijaty. 

Do  předškolních zařízení se tak pro příští 

školní rok dostaly i  všechny dvouleté děti, 

o jejichž umístění měli rodiče zájem. Situace 

s kapacitou našich školek se změnila podle 

předpokladu vzhledem k demografi ckému 

vývoji. Městské školky nemají své kapacity 

naplněny, vznikají tak méně početné třídy 

pro nejmenší děti, ve třídách, kde se budou 

vzdělávat individuálně integrované děti se 

speciálními potřebami, bude také snížen 

počet dětí. Pracoviště, kde jsou ještě 

volná místa pro děti: MŠ Lipnice, MŠ Rohá-

čova, MŠ Dvořákova, MŠ Žireč, MŠ E. Krás-

nohorské a speciální třídy na MŠ Slunečná. 

Novela školského zákona stanovila 

povinné předškolní vzdělávání pětile-

tých dětí až do  zahájení povinné školní 

docházky. K  zápisu se ve  městě nedosta-

vilo 22 dětí, které splňují předepsaný věk. 

Nyní zjišťujeme důvody. 

Mgr. Šárka Hulíková

vedoucí oddělení školství a památkové péče

Pracovní setkání k tvorbě strategického dokumentu pro vzdělávání

Dům Žofi e otevřel ve středu 7. června své dveře 

veřejnosti. Na  programu byla prohlídka Domu 

Žofi e a  noclehárny, výstava fotografi í s  temati-

kou bezdomovectví, diskuse s pracovníky, náv-

štěvníky a odvážnými uživateli služeb. Součástí 

bylo i drobné pohoštění, kterému vévodilo opé-

kání špekáčků. Nechybělo ani promítání sestřihů 

z  benefi čního projektu Noc venku na  podporu 

osob bez domova, který Pečovatelská služba 

Města Dvůr Králové nad Labem spolu s dalšími 

partnery pořádá letos již počtvrté. Cílem pravi-

delně organizovaných Dnů otevřených dveří je 

nejenom seznamovat odbornou a laickou veřej-

nost s provozem zařízení na podporu osob bez 

domova, ale v diskusích nabourávat stereotypy 

a  předsudky s  bezdomovectvím spojené. Dne 

otevřených dveří se zúčastnilo téměř čtyřicet 

osob – kromě pracovníků a  uživatelů přivítal 

vedoucí Domu Žofi e kolegyně z  Úřadu práce, 

Misericordia, o. p. s., sociální terénní pracovnice, 

sousedy a další sympatizující osoby. 

Dům Žofi e je azylový dům s kapacitou 11 lůžek, 

který pomáhá od roku 2011 osobám ohroženým 

bezdomovectvím s trvalým bydlištěm ve Dvoře 

Králové nad Labem a  ve  spádových obcích. 

Služba je zde zajišťována nepřetržitě. Osobám 

bez domova slouží od roku 2013 další zařízení – 

noclehárna s kapacitou 7 lůžek, která je od letoš-

ního roku otevřena rovněž nepřetržitě. 

Provoz Domu Žofi e je podpořen pro období 

od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019 z Operačního pro-

gramu Zaměstnanost v  rámci projektu Služby 

sociální prevence v  Královéhradeckém kraji IV 

č. CZ.03.260/0.0/15_005/0000052, a to celkovou 

částkou 2.814.525,00 Kč.

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Den otevřených dveří v azylovém Domě Žofi e

V  rámci tvorby 

Místního akčního 

plánu rozvoje 

vzdělávání v  ORP 

Dvůr Králové nad 

Labem a  v  návaz-

nosti na  aktivity, které se od  počátku realizace 

projektu uskutečnily, proběhlo dvoudenní pra-

covní setkání ředitelů, řídícího výboru a  koor-

dinační pracovní skupiny. MAS Královédvorsko, 

jako realizátor projektu, a  město Dvůr Králové 

nad Labem, jako partner projektu, uspořádaly 

toto setkání ve  dnech 18.–19. května 2017 

v nedalekých Hrobicích. 

Setkání se zúčastnilo 13 ředitelů MŠ, ZŠ i  ZUŠ,  

místostarostka města Alexandra Jiřičková, 

zástupci odboru školství z  Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem a  vedoucí oddělení 

primárního a zájmového vzdělávání z Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje. Aktivní práce 

všech zúčastněných vedla k  potvrzení a  dola-

dění stanovení cílů u  jednotlivých priorit, kte-

rými jsou: 1) Rozvoj pedagogických kompetencí 

a kapacit; 2) Spolupráce ve vzdělávací soustavě; 

3) Naplňování vzdělávacích potřeb dětí, kva-

lita ve  vzdělávání; 4) Neformální vzdělávání; 

5) Investice.

Každá z  výše uvedených priorit měla stano-

veno až několik cílů a každému z cílů byl přiřa-

zen garant – instituce či osoba, která je a bude 

za jeho naplnění nejvíce odpovědná. Po defi nici 

cílů se pokra-

čovalo defi -

n o v á n í m 

jednotlivých 

konkrétních 

aktivit, které by již měly vést k naplnění daného 

cíle. Konkrétní podoba strategického doku-

mentu je aktuálně ještě v připomínkovém pro-

cesu u účastníků pracovního setkání a probíhá 

zapracování jednotlivých návrhů a podnětů vze-

šlých z jednání. 

Tímto bychom rádi všem zúčastněným podě-

kovali za  jejich aktivní účast, přínosnou tvorbu 

a  strávený čas nad defi nováním podoby doku-

mentu, jež se pro příští roky stane klíčovým 

podkladem určujícím prioritní aktivity oblasti 

vzdělávání na Královédvorsku. 

Bc. Lenka Křížová, DiS.

manažerka MAS Královédvorsko

Před dvěma lety nejistota, nyní MAS mezi žadatele rozdělí 51,6 mil. Kč 
Neustálé prodlužo-

vání lhůt ze strany 

MMR týkající se 

možnosti podání 

strategie, schvalo-

vání a  připomínko-

vání dokumentu, trvající více než rok, uvedly před 

dvěma lety MAS do značně nejisté situace. Naštěstí 

před pár týdny byla Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje regionu Královédvorska schválena 

a MAS Královédvorsko může začít vyhlašovat výzvy 

v  rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP), Operačního programu Zaměst-

nanost (OPZ) a  Programu rozvoje venkova (PRV) 

a v průběhu příštích let mezi žadatele rozdělí dotace 

ve výši 51,6 milionu Kč. 

„V roce 2015 byla MAS v těžké situaci. Rezignoval 

předseda, hledal se nový, navíc projekty pro MAS 

byly v nedohlednu, a tudíž získání peněz na fun-

gování MAS bylo velmi těžké. Zastupitelé města 

tak v prosinci 2015 schválili poskytnutí návratné 

fi nanční výpomoci místní akční skupině ve výši 

500 tisíc Kč,“ říká Alexandra Jiřičková, místosta-

rostka města Dvůr Králové nad Labem, které 

je členem MAS Královédvorsko. Město podalo 

pomocnou ruku i  jinak a  stalo se fi nančním 

partnerem MAS v  rámci projektu místních akč-

ních plánů vzdělávání, který aktuálně probíhá 

na území celého ORP již druhým rokem. „Finan-

cování tohoto projektu je stoprocentní,“ podo-

týká místostarostka Alexandra Jiřičková. 

Nyní MAS Královédvorsko dosáhla význam-

ného úspěchu, kdy jí byla schválena Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje regionu. 

Po splnění všech administrativních úkonů začne 

na podzim 2017 MAS vyhlašovat výzvy v rámci 

IROP, OPZ a PRV. Proces vyhlašování výzev bude 

probíhat až do roku 2023. „Bude tak na jednot-

livých podnikatelích, neziskových a  příspěv-

kových organizacích, aby si zpracovali podle 

znění výzev a  v  souladu s  požadavky MAS své 

projektové žádosti,“ říká Lenka Křížová, projek-

tová manažerka MAS. Členové MAS je následně 

budou podle stanovených kritérií hodnotit 

a  vybírat projekty k  podpoře. „Aktuálně připra-

vujeme informační brožurku k  podporovaným 

aktivitám určenou pro budoucí žadatele. Probí-

hají také již osobní konzultace jednotlivých pro-

jektových záměrů a  realizujeme veškeré admi-

nistrativní procesy vedoucí k brzkému vyhlášení 

prvních výzev,“ dodává Lenka Křížová.

Bc. Lenka Křížová, DiS.

manažerka MAS Královédvorsko
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Kdo jsou „úhlavní přátelé“ průmyslové zóny?
Ještě neoschlo jedno z  mnoha razítek, která 

jsou potřeba, aby byl schválen projekt výstavby 

nového moderního průmyslového podniku 

mezi Zbožím a  Dvorem Králové nad Labem. 

A světe div se, v našem městě, kde se z pohledu 

realizace nových velkých průmyslových pod-

niků určitě „neroztrhl“ v  minulosti pomyslný 

„pytel„, ale spíš se u nás minimálně na dvacet let 

zastavil s  podobnou výstavbou čas, nám vzni-

kají nebo se aktivují různé nové i  starší spolky 

nespokojených občanů z místa či širokého okolí.

Vše se z  jejich strany točí okolo negativního 

dopadu na  životní prostředí, který, dle jejich 

názoru, s  sebou nese již zmíněná investiční 

výstavba. Jednoznačně pak mimo jiné předjí-

mají, co špatného přinese tato „obří investice“ 

a následně jaké nedozírné dopady bude mít i její 

samotný provoz.

Je zajímavé, jak zástupci spolků, kterým pláno-

vaná výstavba „nevoní“, ve  svých písemných 

odvoláních argumentují a jaké důvody uvádějí. 

Například, že je průmyslová zóna v našem městě 

špatně umístěna. Územní plán města schválený 

již hezkou řadu let jako by pro ně neexistoval 

a  nebyl dostatečně závazný. Proč nevznesli 

námitky již dříve, když se územní plán s  touto 

průmyslovou zónou schvaloval?

Dalším jejich argumentem je, že je budoucí 

továrna špatně dopravně přístupná a  že bude 

svými emisemi hluku a prachu zatěžovat obyva-

tele města v blízkém i vzdáleném okolí.

Dále údajně hrozí kontaminace podzem-

ních vod, které se nacházejí v  těsné blízkosti. 

K tomuto bych uvedl, že nevím o  jednom jedi-

ném prosperujícím podniku ve  městě, který 

by byl z  pohledu dopravy a  případných emisí 

vhodně umístěn. Naopak vím, že vodáren-

ský vrt, který je v  blízkosti průmyslové zóny, je 

bohužel již mnoho let kontaminován, a  je tím 

pádem z pohledu vodárenství nepoužitelný.

V  případě těchto výše uváděných důvodů 

se tedy jedná o  čistě účelová a  ničím nepod-

ložená tvrzení, která nemohou, bez předcho-

zích odborných studií a posudků a následného 

měření, nalézt oporu v zákonech a vyhláškách. 

Budou tak určitě v odvolacím procesu schvalo-

vání zamítnuty.

Spíš se ptejme, o co stěžovatelům opravdu jde? 

Jde o  to, aby se schvalování této několikamili-

ardové investice zdržovalo a oddalovalo? Nebo 

se chce, aby se možná i na nějakou dobu zcela 

zastavilo? V takovém případě ale hrozí, že inves-

tor od  svého záměru z  časových a  ekonomic-

kých důvodů odstoupí a továrnu v našem městě 

vůbec nepostaví.

Škodu, která pak vznikne soukromému 

Několika občany našeho města jsem byl upo-

zorněný na televizní reportáž našeho regionu na

ČT 1 dne 12. 6. 2017 v 18 hod. týkající se průmys-

lové zóny Zboží. Trochu mě ta reportáž zasko-

čila, a  tak se jako zastupitel a  občan našeho 

města ptám: „Kde se stala chyba?“

V  minulém roce, když zastupitelé projednávali 

prodej pozemků průmyslové zóny Zboží fi rmě 

Karsit na  vybudování výrobního závodu, byl 

spolu s  předloženou fi nanční nabídkou před-

staven i  Podnikatelský investiční záměr tohoto 

závodu. Popisuje celý výrobní proces kovových 

dílů pro automobilový průmysl. Předposlední 

operací celého popsaného výrobního procesu 

je lakování vyrobených dílů s  následným jejich 

balením a  expedicí konečným zákazníkům.  

V zaslaném oznámení záměru „Výstavba nového 

strojírenského závodu na výrobu kovových dílů 

pro automobilový průmysl v  průmyslové zóně 

Zboží“ Krajskému úřadu odboru životního pro-

středí je změna. Z  celého výrobního procesu 

je vypuštěna lakovna. Z  pohledu posuzování 

zákona o  posuzování vlivů na  životní prostředí 

(EIA) je to „problematický“ provoz. Je to jen 

změna v  podnikatelském záměru, anebo spíše 

účelový krok? A jestli je to změna záměru, o kolik 

se sníží počet deklarovaných 300 pracovních 

míst? 

Díky původně předloženému investičnímu 

záměru, který obsahoval zmíněný provoz 

lakovny, je oprávněná obava některých obyvatel, 

že se lakovna dříve či později stejně postaví. Pro-

tože není jasné, jak a kde se lakování dílů bude 

provádět. Jak se to projeví na zvýšené dopravě 

těchto dílů k lakování mimo areál závodu? Spíše 

mně to připadá jako záměr,  lakovnu v této fázi 

řízení k  získání stavebního povolení vynechat 

(z  důvodu časové tísně k  získání kladného sta-

noviska EIA). A  v  rámci stavby lakovnu zařadit 

do výstavby jako tzv. změnu stavby před dokon-

čením. Což by nebylo nejen pro obyvatele z blíz-

kého okolí budoucího závodu moc korektní 

jednání. 

Určitě jsme všichni pro rozšíření pracovní 

nabídky v našem městě, ale mělo by se postu-

povat korektně. Čas nám ukáže, v  čem byl ten 

„zakopaný pes“ a jestli všichni zúčastnění v tele-

vizní reportáži říkali pravdu.

Jan Bém

zastupitel (ODS)

Kde je zakopaný pes? 

Jsme rodačky a  současné obyvatelky města 

Dvora Králové nad Labem, které se účastnily 

2. ročníku studentského festivalu Coolfestu kona-

ného ve dnech 8.–10. 6. 2017. Nejvíce představení 

jsme stihly zhlédnout poslední den konání akce, 

tedy v sobotu. Byly jsme nadšené, studenti před-

vedli skvělé výkony. Pan Aleš Cibulka a jeho hosté 

v Tobogánu byli nezapomenutelní stejně jako jaz-

zový koncert s  Chuckem Wansleyem předchozí 

den. Jako učitelky na ZŠ velmi vítáme dopolední 

představení šitá na  míru dětem a  studentům. 

Rády bychom poděkovaly všem účastníkům – 

studentům, pedagogům, paní Žilkové a ostatním 

podílejícím se na této akci.

Mrzelo nás, že některá představení nebyla tak 

naplněná diváky, jak bychom si asi představo-

valy, bohužel, zde asi selhala propagace celého 

festivalu, i  přesto, dle slov paní Žilkové, nav-

štívilo několikadenní akci kolem 6  500 diváků. 

Jsme si vědomy toho, že Dvůr poslední léta 

uvadá nejen po stránce kulturní a společenské. 

Cool festival je přínosným a příjemným oboha-

cením života všech Dvoráků. Věříme, že si tuto 

skutečnost uvědomují i naši zastupitelé, a v příš-

tím roce lépe zapracují na PR i oni a na festival 

snad přilákají i návštěvníky z okolních obcí, kteří 

podpoří cestovní ruch Dvora. Budeme pevně 

doufat, že organizátoři vytrvají a  z  festivalu se 

stane tradice, přestože za celou touto akcí musí 

být nevyčíslitelné hodiny dřiny a nervů. 
Markéta Haasová a Hana Špůrová

nadšené účastnice festivalu

Ohlédnutí 
za Coolfestem

investorovi, a  nebude malá, zde nehodlám 

počítat, dokážu si ale představit, o  co přijdou 

práceschopní občané našeho města a  okol-

ního regionu a  místní podnikatelé, živnostníci 

a fi rmy, kteří mají novému investorovi co nabíd-

nout a na vzájemné spolupráci by určitě všichni 

profi tovali. A  to nemluvím o  rozpočtu města, 

který se, v případě realizace investice, významně 

navýší o  daně, které bude nový investor platit, 

neboť významná část těchto daní je směřována 

do rozpočtu obce dle umístění investice.

Nemá cenu znova a znova opakovat a obhajo-

vat přínos této investice pro udržitelný rozvoj 

našeho města a  regionu. To si každý rozumně 

uvažující občan Dvora Králové nad Labem 

dovede domyslet sám.

Na  závěr bych ještě rád poznamenal, že bych 

v  žádném případě nikdy neobhajoval reali-

zaci investice, o  níž bych nebyl přesvědčen, 

že je schopna splnit vše, co zákony naší země 

ukládají.

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)

Dvorská Základní organizace Svazu postižených 

civilizačními chorobami (ZO SPCCH) se nemusí 

v  prvním pololetí letošního roku za  svou akti-

vitu stydět. Naším hlavním úkolem je pomá-

hat a  radit lidem, kteří jsou těmito chorobami 

postiženi. Každou středu pořádáme zájezdy 

na  rekondiční plavání pod vedením Aleny 

Jahnátkové do  Hořic při průměrné účasti

18 členů. Čtvrtek je vyhrazen cvičení, které vede 

Stáňa Lokvencová v  městské knihovně Slavoj. 

O  cvičení je velký zájem a  prostor v  knihovně 

se nedá nafukovat. Hledáme proto větší místo 

s  přiměřeným nájmem. Největší akcí ZO je 

ozdravný pobyt v Sola Fide v Janských Lázních, 

který se uskuteční po  uzávěrce Novin králo-

védvorské radnice 24. června až 1. července. Pod 

vedením Věry Hamplové a cvičitelek bude cvičit 

a chodit 25 členů.

To chození pod názvem „Rozchodíme civilky“ 

je mezi našimi členy velice oblíbené a za sebou 

máme řadu akcí: 3. dubna „Rozkvetlý Ferdinan-

dov“ (11 lidí, 88 km), 23. května Zátluky, Čertovy 

hrady, Lipnice, Dvůr Králové n. L. (12 lidí, 144 

km), 5. června pila, Krakonošova vyhlídka, Syl-

várov, Dvůr Králové n. L. (10 lidí, 70 km). A další 

akce tohoto typu plánujeme na podzim.

Akce plánuje výbor, který se schází na městském 

úřadě v zasedací místnosti starosty každý první 

pátek v  měsíci, a  potvrdila je členská schůze 

17. března. Ta také schválila exkurzi do  dvor-

ských Vánočních ozdob dne 23. března

(25 členů), zájezd 6. dubna do Poniklé a  Jilem-

nice (42 lidí) a  přátelské posezení 27. dubna 

v restauraci „U Antonína“ v Lipnici (40 členů).

A  neformální schůzky se konají v  cukrárně 

„Dostaveníčko" každé úterý od 9:00 hod. Zde si 

o našich problémech povídáme a slavíme jubi-

lea přítomných členů.

Miloslav Tykal, předseda ZO SPCCH

O činnosti ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem v prvním pololetí 2017
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                                                            Nově v nabídce:
                    Koloběžky

                              Elektrokola
Petr Munzar – Sylvárov
Prodáváme značky, kterým věříme
PRODEJ, OPRAVY, PŮJČOVNA              

Akce červenec:
Ke každému novému kolu značkové brýle Relax
tel.: 603 534 248 e-mail: petr-bike@seznam.cz

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

TENIS, VOLEJBAL, NOHEJBAL

pondělí – neděle  100 Kč za hodinu

Objednávky haly – tel. 605 388 122

PRONÁJMY PROSTOR

VÝROBNÍCH, SKLADOVÝCH – 350 Kč/m2/rok

KANCELÁŘSKÝCH – 550 Kč/m2/rok

Objednávky pronájmů – tel. 603 703 001

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

NOVĚ PRODEJ:

UHLÍ, BRIKET, PELET, PÍSKU, ŠTĚRKU, KAMENIVA

Informace – tel.: 777 086 085, 777 082 083

Po–Pá: 7:00–16:00 hod. / So: 07:00–12:00 hod.

www.slovany.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

• PRACOVNÍK ODDĚLENÍ TECHNICKÉ KONTROLY

• ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU
 Požadavky: vyučen v oboru strojírenství, praxe vítána

• PRACOVNÍK EXPEDICE VÝROBKŮ

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

Máte zájem inzerovat 

v Novinách králo-

védvorské radnice?

Kontaktujte nás na tel.: 

499 318 258, e-mail:

noviny@mudk.cz

S námi to jde jednoduše - již 15 let jsme spolehlivým a osvědčeným 
dodavatelem  elektřiny a plynu po celé ČR

Společnost Centropol Energy, a. s. otevřela 5. června 2017 externí kontaktní 
pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem, Tylova 503 (bývalá UniCredit Bank)

Otevírací doba: PO: 8–12, 13–17
              ÚT: 8–12                 Tel: +420 734 258 372
              ST: 8–12, 13–17
              ČT: 8–12
              PÁ: zavřeno

Prodám dřevěné brikety na topení –  akční cena 

do odvolání: cena 3 Kč / kg,

balení po 25 kg za 85 Kč vč. pytle. Tel 499 396 489.

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Martin Kučera,

tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.cz

Provádíme čištění studní, tel.: 604  519  099, 

e-mail: studnydk@seznam.cz
Přijmeme servírku, odpolední provoz od 16:00,

i na brigádu. Tel. 731 103 727

Pronajmu byt 1+1 ve Strži – zateplený panelový 

dům s  výtahem, 4. patro, nová okna, původní 

umakartové jádro. Tel.: 723 068 211

Antik – Starožitnosti
Tylova 511 (naproti knihovně)

Prodej a výkup předmětů sběratelského charakteru

Vykupujeme: Hračky (do roku 1975), militarie, 

šperky, lampy, pohlednice, betlémy, ozdoby, obrazy, 

hudební nástroje, staré motorky, auta a díly apod. 

Také celé pozůstalosti.

Než necháte vyklidit půdu, zdarma Vám oceníme možné nálezy.

   tel.: 603 418 690     E-mail: panacekR@seznam.cz
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OMLUVA
Jiří Goldšmíd, majitel vinotéky a obchodu s nápoji ze Dvora Králo-
vé nad Labem, se tímto omlouvá paní Ing. Janě Růžičkové, rozené 
Klazarové, pravnučce pana Františka Klazara, že si nechal v roce 
2014 od společnosti HOLS akciová společnost, IČ: 60913878,
v pivovaru Konrad ve Vratislavicích u Liberce vyrobit lahvové
pivo, které bylo na zadní etiketě vybaveno štítkem o velikosti
1,5 cm x 1 cm obsahující text znění: „Královédvorské pivo z paro-
strojního pivovaru F. Klazara ve Dvoře Králové“, a dále bylo opatře-
no obrázkem pivovaru původně patřícího rodině Klazarů ve Dvoře 
Králové.

Tento štítek, včetně textu, byl použit bez vědomí a souhlasu
Ing. Jany Růžičkové a šlo o neoprávněný zásah do práva
k rodinnému příjmení Klazarů.
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Zleva:  Monika Čonková, Jan Jakubec, Gabriela Pokorná.

Zleva:  Nella Šamková, Vanesa Hájková, Štěpán Kubín, Benedikt Róth.

Společenská rubrika Vítání občánků
Na  Staré radnici bylo slavnostně v  červnu přivítáno 7 novorozených 

občánků našeho města. 

Noví občánci města
V květnu 2017 se narodilo v našem městě 16 občánků – 11 chlapců a 5 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V květnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 16 lidí, z toho bylo 10 králo-

védvorských občanů, 6 mužů a 4 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Svatby
Ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v květnu manželství tito snoubenci:

Martin Šévl a Renata Nesvadbová  – 20. 5. 2017

Milan Syrůček a Blanka Ruff erová   – 20. 5. 2017

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Miloš Šedivý a Hana Zahrádková   – 13. 5. 2017

V obci Zábřezí-Řečice uzavřeli manželství tito snoubenci:

Jan Brada a Karolína Suchomelová   – 6. 5. 2017

Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích 

v  květnu 27 občanů s  gratulací a  kytičkou. V  tomto období oslavil jeden 

manželský pár stříbrnou svatbu.

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování
Děkujeme všem zúčastněným a  těm, kteří se na  akci „Běhejme a  pomá-

hejme útulkům“, podíleli. Bylo vybráno 10.597 Kč, a  to jen díky vám. Těší 

nás, že čím dál více lidí začíná chápat, že pokud chtějí něco změnit, musí 

začít sami u sebe. A my jsme rády, že jsme společně touto akcí pomohly 

pár zvířatům. Za výtěžek jsme pořídily vyteplené oblečky na zimu, granule, 

obojky, vodítka a další potřebné věci. Doufáme, že se vám akce líbila tak 

jako nám a dorazíte i za rok. Děkujeme.

Nikola Šifnerová

Vzpomínka
„Vzpomínky jsou velmi důležité, protože to bývá to jediné, co máme na někoho, 

kdo nám odešel.“ Dne 17. července uplyne již 5 let ode dne, kdy nás nečekaně 

ve svých 34 letech navždy opustil náš drahý syn, bratr, strýc, manžel a tatínek 

Stanislav Kotouš. Děkujeme všem, kteří na něho vzpomínají s námi.

Pozůstalá rodina

Anna Holínská získala celostátní Cenu Ď
Ve středu 17. května 2017 se Domov důchodců 

v  Roháčově ulici ve  Dvoře Králové nad Labem 

zúčastnil celostátního vyhlášení soutěže Cena Ď, 

která oceňuje nejlepší dobrodince a mecenáše. 

Pořadatelem celého projektu je Richard Lan-

ger, a  to ve  spolupráci s  partnerem Národním 

divadlem. Celé fi nále Ceny Ď se konalo na Nové 

Scéně Národního divadla pod záštitou ministra 

kultury Daniela Hermana. Letošní ročník při-

nesl na 320 nominací a bylo uděleno sedmnáct 

křišťálových celostátních Cen Ď. 

Náš domov do  této soutěže nominoval dlou-

holetou dobrovolnici Aničku Holínskou, která 

pro náš domov a hlavně pro jeho uživatele dělá 

opravdu mnoho pěkného, doslova je nabíjí 

energií a silou do života. Svůj čas věnuje uživa-

telům domova především při aktivizačních čin-

nostech, kdy dochází pravidelně každý týden 

na „Chytré hlavičky“ již více než 10 let. 

Projekt je zaměřený vždy na dané téma a s ním 

spojené úkoly z různých oblastí (zeměpisu, mate-

matiky, společenských věd, hudební a pohybové 

aktivity). „Chytré hlavičky“ navštěvují všichni, kdo 

mají zájem, bez ohledu na  své vyznání. Ať už 

lidé aktivně se zapojující do úkolů, cvičení, spo-

lečných aktivit nebo ti, kteří pro své zdravotní 

indispozice spíše načerpávají pozitivní ener-

gii z  daných setkání. Nejde až tak o  trénování 

paměti ve smyslu vzdělávacích programů České 

společnosti pro trénování paměti a  mozkový 

jogging, ale spíše o  vytvoření příjemného spo-

lečenství naplněné láskou, ve  kterém případný 

nudný čas podzimu života plyne veseleji, rych-

leji a, dá-li Bůh, i smysluplněji. Proto bylo naším 

cílem Aničce Holínské poslat jedno velké díky 

také prostřednictvím této soutěže.

V krajském kole, které se konalo 28. března 2017 

ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, 

jsme ocenění nezískali, a tak jsme tajně doufali, že 

by se na nás mohlo usmát štěstí v celostátní kon-

frontaci. V konkurenci 25 nominovaných, v kate-

gorii Domovů pro seniory a ústavů sociální péče 

pro starší spoluobčany v České republice, Anička 

obstála na výbornou a vyhrála. Může se tak těšit 

z krásné ceny a hřejivého pocitu velkého úspěchu 

na  celostátní úrovni, který jí jistě nabije energií, 

kterou tak ráda předává našim uživatelům. 

Aničce Holínské ještě jednou moc gratulujeme 

a děkujeme za spolupráci, které si velmi vážíme. 

Mgr. Josef Šimek, sociální pracovník

 Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Letos se uskuteční již 4. ročník Noci venku, akce 

na  podporu lidí bez domova, kterou pořádá 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 

Labem. Při té příležitosti je vyhlášena fotogra-

fi cká soutěž na  téma: Bezdomovectví a  chu-

doba. Soutěží se ve dvou kategoriích podle věku 

autorů snímků: do 18 let a nad 18 let. 

Soutěžní fotografi e mohou zájemci zasílat 

elektronicky nejpozději do  20. října 2017 do

18:00 hod. na: hauke.jindrich@psdvurkralove.cz. 

Zasílat  je možné pouze digitální snímky (jeden 

autor maximálně 3 ks za měsíc, nesmí být staženy 

z  internetu nebo kopírovány). Fotografi e se 

musejí týkat tématu a  musí být u  nich uveden 

název díla, celé jméno autora, jeho věk a bydliště.

V  každé kategorii budou 23. listopadu 2017 

na  Noci venku vyhlášeny 3 nejlepší fotografi e. 

K  vidění budou na  výstavě v  Hankově domě 

během Noci venku i další vybrané snímky.

Více o  připravované akci najdete na 

www.psdvurkralove.cz/noc-venku, nocvenku.cz,

nebo na  facebookovém profi lu Noci venku  

www.facebook.com/nocvenku.dknl. 

Více o  soutěži včetně podrobných pravidel 

najdete na www.psdvurkralove.cz. 

Organizační tým Noci venku

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Přihlaste se do 
fotografi cké soutěže
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Školní rok 2016/2017 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem
Právě končící školní rok byl pro naše gymná-

zium dalším z úspěšných. Navázali jsme na tra-

dici projektů – v  tomto roce se naše škola 

zapojila do  projektu EXTRA třída, zaměřeného 

letos na  vzájemné soužití generací, kdy žáci 

2. C pod vedením Mgr.  Pavlíny Flídrové připra-

vili pro klienty pečovatelské služby města cyklus 

zajímavých akcí.

Hned v září 2016 jsme již tradičně navštívili naši 

partnerskou školu – gymnázium v  německém 

Cloppenburgu, kde se naši žáci mohli nejen zdo-

konalit v  jazykových dovednostech, ale sezná-

mili se i s životem našim sousedů. 

Velkou pozornost věnujeme výuce cizích jazyků 

a  zapojení našich žáků do  odborných sou-

těží. Tak jako již mnohokrát obsadili naši žáci 

významná místa v  soutěži v  anglickém jazyce, 

kde Tomáš Lev vybojoval ve  své kategorii 

3. místo v  kraji, a  především v  soutěži 

v ruském jazyce, kde jsme tradičně „bodovali“, a to 

1. místem v  krajském kole Martina Kaz-

mirowského a  Terezy Kazmirowské (jež byla 

v  celostátním kole pátá), 2. místem Kamily 

Odráškové a 3. místem Anny Mokré.  

Zájmy našich žáků rozvíjíme i  v  řadě zájmo-

vých kroužků, Klubu divadelních abonentů, 

ve  výtvarných dílnách či celoroční sportovní 

soutěží tříd. Výuku ve  škole vhodně doplňují 

zájezdy do divadel a muzeí, poznávací exkurze 

a sportovní kurzy. Díky podpoře Ing. Jiřího Hla-

vatého poskytujeme našim studentům prospě-

chová stipendia (celkem jde v  ročním součtu 

o více než sto třicet tisíc korun!).

Symbolickým připomenutím blížícího se konce 

školního roku byl festival Coolfest, kde již 

podruhé prostory gymnázia (naše aula a školní 

zahrada) hostily mnoho zdařilých dramatických 

a  hudebních pořadů. Celkem pořady v  areálu 

naší školy navští-

vilo asi 1  850 diváků. 

Děkujeme všem účin-

kujícím i  pořadatelům 

za  krásné a  podnětné 

dojmy!

Příjemným překvape-

ním byl dar našeho 

absolventa z  roku 1952, který žije desítky 

let v  Německu, váží si role našeho gymnázia 

ve svém životě, a proto nám věnoval 80.000 euro 

(tj. 2,15 mil. Kč). Prostředky jsou využívány pro 

rozvoj školy: nákup nových šatních skříněk, 

vymalování tříd a  kabinetů apod. Chtěl bych 

poděkovat všem příznivcům naší školy, rodičům 

sdruženým ve  Spolku přátel gymnázia a  vedení 

našeho města za  podporu, které se nám v  naší 

nelehké práci dostává, a popřát všem pěkné léto. 

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

V  úterý 6. června mohli diváci zpravodajské

ČT 24 sledovat přímý přenos dalšího dílu tele-

vizního měsíčníku Fokus Václava Moravce, který 

byl tentokrát vysílán z prostor Neumannovy vily 

v  ZOO Dvůr Králové. I  naše gymnázium mělo 

v tomto pořadu své zástupce, a to v podobě sku-

piny současných i  bývalých studentů a  zaměst-

nanců v  publiku. Téma neslo tentokráte název 

„Zvíře v  nás“. Václav Moravec ve  svém pořadu 

přivítal několik hostů, se kterými o  daném 

tématu diskutoval. První z  nich, etnograf a  spi-

sovatel Miloslav Stingl, se bohužel musel 

z natáčení přímého přenosu omluvit ze zdravot-

ních důvodů, a  tak vystoupil alespoň prostřed-

nictvím předtočených vstupů. Dalšími hosty byli 

veterinářka Hana Žertová, sociobiolog Daniel 

Frynta, evoluční sexuoložka Kateřina 

Klapilová, ekolog Bedřich Moldan a ředi-

tel královédvorské zoo Přemysl Rabas. 

Diskuse byla rozdělena do několika tema-

tických bloků, přičemž v každém z nich si 

moderátor přizval dva z hostů. Pořad byl 

také protkán několika vstupy s  informa-

cemi k danému podtématu. Zaznělo také 

několik básní z pera Emanuela Frynty, otce Dani-

ela Frynty, v podání herečky Barbory Hrzánové.

Po  skončení přímého přenosu se našel čas 

i  na  podpisy, fotografi e a  rozhovory s  hlavními 

protagonisty pořadu. I  několik studentů GDK 

se na  chvíli zapovídalo s  Václavem Moravcem, 

který si s námi velice příjemně a vstřícně poho-

vořil například o  důležitosti výuky cizích jazyků 

(včetně latiny jako základu pro všechny ostatní).

Kromě samotného pořadu pro nás zajímavou 

zkušeností bylo i samotné natáčení přímého pře-

nosu, kdy jsme mohli sledovat práci celého týmu 

při přípravách i  během vysílání, často ve  velmi 

malých časových intervalech. Děkujeme tedy 

tímto České televizi za pozvání a cenný zážitek.

Vojtěch Hojný (5. C)

GDK publikem Fokusu Václava Moravce

Zajímavé osobnosti na studentském festivalu Coolfest 2017
Na tři dny (8.–10. června) ovládl i  letos kulturní 

život Dvora Králové nad Labem studentský festi-

val divadla, hudby a tance Coolfest. Mezinárodní 

konzervatoř Praha v  čele s  vedoucí oddělení 

herectví Veronikou Žilkovou připravila pestrý 

program, zahrnující čtyřicet činoherních i muzi-

kálových představení, koncertů a  workshopů, 

jež se odehrávaly v Hankově domě, na zahradě 

i  v  aule gymnázia, přímo na  náměstí Václava 

Hanky i  jinde. Cyrano se střídal s  Macbethem, 

Prokofj ev se Starci na  chmelu, Nezval s  Gol-

donim, chrámová hudba s  muzikálem, jazz 

s  pohádkou... Někdy došlo k  blahodárnému 

splynutí různých žánrů přímo do  jednoho 

pořadu, třeba Veslo a  růže spojily legendu

o  sv. Vojtěchu s  rockovými písněmi, jindy zase 

francouzské chansony doplnily Prévertovu 

poezii. 

Zcela výjimečným zážitkem pak byla beseda 

s  profesorem Martinem Hilským (na  snímku), 

legendárním překladatelem celého Shakespea-

rova díla, který dokázal posluchače v  zaplněné 

gymnaziální aule svou osobitou interpretací lite-

ratury strhnout k ovacím vestoje. I pan profesor 

byl ovšem potěšen nadšeným zájmem o Shake-

speara a  pochválil vyspělost našich studentů, 

kteří měli možnost dotazů v druhé části besedy 

i  po  skončení ofi ciálního programu. „Děkuji 

všem za  úžasnou atmosféru a  zájem studentů 

i veřejnosti,“ loučil se před odjezdem. 

Část festivalové atmosféry zachytil též Český 

rozhlas, který v Hankově domě natáčel  oblíbený 

pořad Tobogan. „Do  Dvora Králové vždy jedu 

velmi rád a  tentokrát jsem navíc nadšený, že 

jsem mohl být součástí Coolfestu. Být v přítom-

nosti pana profesora Hilského, Veroniky Žilkové, 

Zuzany Bydžovské nebo Martina Stropnického, 

to je velká čest,“ netajil se spokojeností jeho 

moderátor Aleš Cibulka. 

Skvělý festivalový program přilákal několik tisíc 

diváků – jen na  vystoupení v  areálu gymnázia 

jich v součtu přišlo asi 1 850! Málokdo z nich si 

však dovede představit ohromnou práci, kte-

rou jeho přípravě a  chodu nezištně věnovala 

Veronika Žilková a  Mezinárodní konzervatoř 

Praha (umělci vystupovali bez 

nároku na  honorář, který by jinak 

náklady zmnohonásobil!), ale také 

Městské kulturní zařízení Hankův 

dům, místní gymnázium nebo ZUŠ

R. A. Dvorského. Je třeba jim všem 

poděkovat, stejně tak i městu Dvůr 

Králové nad Labem za fi nancování 

provozních nákladů festivalu. 

Měly tyto oběti smysl? Odpovědi 

nabízí pohledy z obou zapojených 

škol: „Coolfest je příležitost, a  to 

zdarma, na několik dní utéct z ticha 

a  poznat muzikanty, herce, pěvce, 

režiséry a umělce. Sám jsem mimo 

krásné zážitky přišel k  dalším přátelům a  zná-

mým,“ ocenil šestnáctiletý student královédvor-

ského gymnázia Ondřej Vaněk a  jen zalitoval, 

že některá představení neměla tolik diváků, 

kolik by si zasloužila. „Má to smysl,“ byl si jist 

Štěpán Tuček z  3. B konzervatoře, když odchá-

zel v sobotu večer ze svého třetího představení 

během festivalu, „protože se během tří dnů 

dostaneme – dá se říci – do jedné velké rodiny 

s  cizí školou, která dokáže docenit divadlo či 

hudbu. A  jelikož je to druhý ročník, myslím, že 

nachází své stálé diváky, kteří se na to těší.“ 

Nezbývá než doufat, že se za rok sejdeme na dal-

ším Coolfestu!

PhDr. Ivo Rejchrt
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Informace ze ZŠ Strž 

Aktuality ze ZŠ Podharť

Nadaní žáci na I. stupni
Ve  druhém pololetí letošního školního roku 

v  rámci plánů pedagogické podpory i  pod-

pory nadaných žáků proběhlo setkávání těchto 

žáků I. stupně s učiteli matematiky na II. stupni 

ZŠ. Během hodin mimo třídu se žáci seznámili 

s matematikou pomocí logických úloh, algebro-

gramů, krabičkové matematiky i  zvířátek dědy 

Lesoně. Kromě zvýšení atraktivity matematiky 

jsme se zaměřili na  přípravu látky jako rovnice 

a  výrazy a  podporovali jsme logické uvažování 

a  hledání možností řešení bez předem daných 

postupů. Setkávání probíhalo po čtrnácti dnech 

ve dvou skupinách. První skupina byla sestavena 

z žáků 1.–3. třídy, druhá skupina z žáků 5. třídy.

Do  budoucna doufáme v  plynulejší přechod 

žáků na  druhý stupeň a  také jsme se snažili 

využít této možnosti k seznámení se s úlohami, 

na které v hodinách se třídou již nezbývá prostor.

Ing. Jiří Kotmel

Ohlédnutí za prvním rokem 
kroužku logických her
Kroužek navštěvují děti, které rády hrají společen-

ské a deskové hry, řeší hlavolamy a šifry. Kroužek 

rozvíjí slovní zásobu, jazykové porozumění, 

logické uvažování, koncentraci, početní schop-

nosti i rychlost myšlení. Deskové hry jsou u dětí 

velmi oblíbené. Rychle zaženou nudu a díky růz-

ným variantám nikdy neomrzí. Při hraní si děti 

rozšiřují obzory, zapojují fantazii, rozvíjejí logické 

i taktické myšlení. Neméně důležité je i naučit se 

přijmout porážku a respektovat pravidla. Na roz-

díl od  počítačových her zde děti hrají se živými 

spoluhráči, učí se komunikaci mezi sebou.

Řadu her jsme získali darem od  společnosti 

MENSA ČR, se kterou naše škola spolupracuje.

Den dětí v Podharti

Ať žijí obnovené tradice! A právě v duchu tohoto 

hesla se semkli žáci a  žákyně devátých tříd, 

dali hlavy dohromady a  uspořádali za  dohledu 

a podpory svých třídních učitelů Dětský den. 

Ve  čtvrtek 1. června 2017 se díky zodpověd-

nému přístupu deváťáků rozezněl po celé Pod-

harti dětský smích a štěbetání prvňáků, druháků 

a třeťáků. Ke svému obveselení a ověření svých 

znalostí jim starší spolužáci připravili celkem dva-

náct stanovišť, na  kterých plnili svěřené úkoly. 

Znalci lesa připravili vědomostní soutěž o fauně 

a  fl óře naší přírody, odbornice na  dopravu 

zaměstnaly mozkové závity mrňousů ohledně 

znalostí dopravních značek, sportovci připravili 

jízdu zručnosti na  kolobrndách, bonbóny se 

daly získat u děvčat při splnění tzv. kelímkových 

úkolů, šikovní chlapci připravili řemeslné doved-

nosti v  našich nově vybavených dílnách. Celé 

dopoledne odtud zněly údery kladívek. Výčet 

všech stanovišť je zbytečný. Kdo je prožil, viděl, 

že všude bylo plno zábavy. Cílem každého žáka 

bylo fi nální Kolo štěstí, kde si všichni vytočili 

drobné odměny a občerstvení.

Akce se vydařila, a to i díky příjemnému letnímu 

počasí. Malé děti se pěkně pobavily a  ti starší 

měli nakonec velkou radost, jak svůj úkol zvládli. 

Za  to jim patří velké díky, musíme smeknout 

před jejich přípravou i výkony na stanovištích.

Petr Novotný a Iva Codrová

 třídní učitelé 9. A a 9. B

Krajské kolo dopravní soutěže
V  závěru května se družstvo starších žáků 

ve  složení Adélka Hermanová, Lucka Dušková, 

Vojta Polák a  Venda Lokvenc zúčastnilo kraj-

ského kola dopravní soutěže. Zahájení soutěže 

a  větší část disciplín se uskutečnila v  Náchodě 

na dopravním hřišti – jízda zručnosti, testy z pra-

videl silničního provozu, jízda podle dopravních 

značek, poskytování první pomoci. Odpoledne 

jsme se přesunuli do  Sněžného v  Orlických 

horách. Všichni se ubytovali v chatkách a na děti 

čekal zajímavý program. Druhý den proběhla 

závěrečná část soutěže – mapy, bezpečnost sil-

ničního provozu a slavnostní vyhodnocení. Naši 

žáci se velmi snažili, podali výborné výkony, uká-

zali, že jsou správný tým. Podporovali se a pomá-

hali si. Umístili jsme se na pěkném pátém místě.

Všichni si zaslouží velkou pochvalu za  vzornou 

reprezentaci naší školy.

Mgr. Ivana Pešťáková

Úspěchy dětí ve výtvarných 
soutěžích
Při ZŠ Podharť pracuje každoročně výtvarný 

kroužek. Navštěvují ho děti  1.–5. tříd. Svými pra-

cemi úspěšně reprezentují školu jak v regionál-

ních, tak i v celostátních soutěžích.

V soutěžích, které pořádal Dům dětí a mládeže 

Jednička, získaly naše děti tato ocenění:

„Barevný podzim“: 1. místo Ondřej Hof-

mann (1. třída), 1. místo Anežka Špačková 

(4. třída), 2. místo Klára Benešová (1. třída). 

„Zima za  oknem“: 1. místo Žaneta Valová 

a  Flortje Chrisstoff els. „Poštovní známka“: 

1. místo Barbora Lukšanová (1. třída), 3. místo 

Andrea Dymešová (5. třída), 3. místo Veronika 

Sedláková (4. třída). 

V soutěži, kterou pořádalo naše město, „Příjezd 

hraběte Šporka“, získala 1. místo Žaneta Valová. 

Každoročně se několik obrázků objeví jako zpes-

tření i v „Odpadovém kalendáři“ města.

V celostátních soutěžích „Pode mlejnem nade 

mlejnem“ Bájo Česká Skalice získala hlavní 

cenu Klára Benešová z 1. třídy.

V  soutěži „Krkonoše očima dětí“ dostala 

čestné uznání Anna Vyšanská.

V  soutěži „Zvíře není věc“ obsadili 2. místo 

Helena Davidová z  3. třídy a  1. místo Matouš 

Flégr ze 4. třídy. V soutěži ,,Máme rádi přírodu’’ 

– Brno získala Aneta Kühnelová 2. místo. 

Poděkování patří zejména paní vychovatelce 

Haně Pfeiferové, pod jejímž vedením úspěšné 

výtvarné práce vznikaly, a  blahopřání všem 

dětem, na které můžeme být pyšní.

Mgr. Edita Vaňková

ředitelka školy

Pro zpestření kroužku čekaly děti různé akce. 

V  prosinci nás navštívily sestry Markéta a  Nina 

Grúňovy, které si pro děti připravily interaktivní 

program o  Africe a  výtvarnou dílnu. Během 

celého roku proběhlo několik dílen zaměře-

ných na reálie Rakouska, ukončených zájezdem 

do Vídně. Děti si také vyzkoušely pokusy v che-

mických laboratořích na  SŠIS. Rozloučíme se 

výletem do Hradce Králové, kde navštívíme pro-

gram Univerzity Hradec Králové, Hrajme si i hla-

vou. Těšíme se na hraní v příštím školním roce.

Mgr. Radka Mazáková, Mgr. Gabriela Sacherová

Vodácký kurz 2017
Dne 4. června třídy 9. A a 9. B odjely na vodácký 

kurz. Když jsme dorazili do  prvního kempu, 

postavili jsme stany a  šli si poslechnout různé 

instrukce, co na lodi dělat a co naopak ne. Každý 

den jsme sjížděli Vltavu na kanoi. První den byl 

pro nás nejtěžší, jelikož jsme ujeli 27 km. Celkem 

jsme navštívili 5 kempů a také jsme sjeli několik 

těžkých i lehčích jezů. Nejtěžší jezy nás ale čekaly 

v  Českém Krumlově, kde byly čtyři. Na  závěr 

jsme si mohli vyzkoušet jízdu na kajaku, což je 

malá loďka pro jednu osobu. Celý kurz skončil

9. června. I když byl kurz velmi náročný, bylo to 

pro nás něco nového a zajímavého. 

Zuzana Havlíková, 9. A

Věda je zábava 
i ve školní družině
Školní družina ZŠ Strž se letos 

zabývala vědou. Celoroční plán 

se jmenoval „Věda je zábava“, 

a  tak se děti zábavnou for-

mou seznamovaly každý měsíc 

s  jiným vynálezem. Poznaly, jak 

se na  svět dostalo kolo, kolo-

běžka a  kostitřas, jak je možné, 

že létací stroje mohou létat, 

zjistily, jak se vaří v  mikrovlnné troubě a  co je 

Papinův hrnec, zkusily si vyrobit jednoduchý 

telefon. Poznaly, jak se tisknou knihy a  jak se 

vyrábí papír. V  rámci měsíce, na  který připadl 

vynález kontaktních čoček a brýlí, se seznámily 

i s pomůckami pro naše nevidomé spoluobčany. 

Velmi je zaujalo Braillovo písmo, psací stroj pro 

nevidomé i  hry a  vyzkoušely si, jaké to je cho-

dit s  pomocí slepecké hole. Na  poslední měsíc 

školního roku připadl vynález pexesa. Děti pře-

kvapilo hlavně to, že hru, kterou mají velice rády, 

vymyslel před 52 lety Čech – někdejší redaktor 

nakladatelství Pressfoto Zdeněk Princ. 

Marie Pilařová, školní družina

Předškoláci ve škole 
Stejně jako každý rok jsme se i letos v průběhu 

celého školního roku pravidelně setkávali 

s  předškoláky. Poslední květnová schůzka pro-

běhla trochu netradičně. Uzavřeli jsme náš celo-

roční program a  společně s  ostatními kolegy 

jsme si pro děti z mateřských škol připravili cestu 

za  pokladem. Aby se ve  škole nikdo neztratil, 

doprovázeli je starší žáci. Největší radost všichni 

měli při objevení pokladu. Každý malý šikula si 

odnesl sladkou odměnu v  podobě pirátského 

muffi  nu, kapsář na pomůcky do 1. třídy a „klíč“ 

od školy, kterým si ji v září odemkne.

Mgr. Pavla Všetečková
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Novinky ze ZŠ Schulzovy sady

Aktivity na ZŠ 5. května a ve školní družině
Šipkovaná
V  pátek 2. června 2017 si děti z  prvních tříd 

a  druhé třídy zahrály šipkovanou. Jako první 

vyšla druhá třída, která šipkami a  fábory zna-

čila trasu, v  okolí školy pak schovávala lístečky 

s úkoly. V časovém odstupu vyrazili na cestu prv-

ňáčci, šipky hledali, fáborky sbírali a plnili úkoly, 

které nalezli. Na  konci trasy se sešly všechny 

družinové děti na zahradě a společně dobývaly 

poklad drobných dárků. Celá družina si užila 

krásné slunečné odpoledne. 

Školní zahrada
Od jara opět využívá školní družina zahradu, kde 

letos přibyl vyvýšený záhon, který si děti samy 

natíraly a  pěstují v  něm dýně. Hojně využívají 

vrbovou stavbu, která slouží jako úkryt. V  nej-

bližších dnech plánujeme upevnit venkovní 

tabuli k různým didaktickým hrám. V další fázi se 

chystá úprava povrchu a zabudování dřevěných 

kůlů k upevnění sítě.

Beseda s městskou policií

Dopravní značky, jízda na kole, ale i jak se chovat 

při ohrožení neznámým člověkem, to vše bylo 

Úpice bratří Čapků – literární 
a výtvarná soutěž

Letos jsme se opět vypravili se žáky ZŠ Schul-

zovy sady do  úpické knihovny, abychom pře-

vzali diplomy a  ceny za  naši výtvarnou a  lite-

rární tvorbu. Tentokrát jsme zpracovávali téma 

Pohádka tulácká. Vítězné literární práce jsou 

každoročně součástí sborníku, který vydává 

Klub přátel bratří Čapků v Úpici. Vždy je vyhla-

šována i  soutěž o  nejzdařilejší výtvarný návrh 

obálky sborníku. Byla to pro nás znovu výzva. 

Již třikrát se nám se žáky podařilo zaslat vítězný 

návrh. Letos jsme si pro cenu jeli zase. Úspěšnou 

výtvarnicí byla Nikola Nosková z  9. A. Nemalé 

úspěchy slavíme i  v  tvorbě literární. Za  prózu 

získala 2. místo Adéla Pištová z  9. A. Za  poezii 

si domů odvážely diplom dvě žákyně 7. C, Klára 

Čermáková a Karolína Hrdinová.

Soutěž byla plně obsazená. Zapojilo se více než 

20 škol z celé republiky, hlavně z našeho regionu. 

Děti se v  den vyhlášení výsledků sešly v  měst-

ském sále v Úpici, byly rozděleny na výtvarníky 

a  literáty a  každá skupina absolvovala téměř 

dvouhodinový workshop. Následovalo malé 

občerstvení, předání cen a čtení vítězných prací. 

Já děkuji všem žákům, kteří se do soutěže zapo-

jili, a gratuluji vítězkám. A co nás čeká příští rok? 

Která pohádka je na řadě? Pohádka policejní?

Mgr. Jitka Baudischová

Areál v Hájemství opět ožil
Oslava Dne lesů přilákala ve čtvrtek 11. května 

2017 na  1  100 dětí z  královédvorských mateř-

ských i základních škol do areálu Hájemství. Již 

od  ranních hodin přijížděly autobusy s  dětmi, 

které chtějí poznat něco nového o  přírodě, 

zasoutěžit si nebo prostě prožít nádherný 

slunný den v přírodě. 

Zvuk lesního rohu vítal všechny příchozí, kteří 

se vydali na  stezku lesního moudra, kde se 

setkali s  rybářem, dozvěděli něco zajímavého 

z myslivosti, poznávali stopy zvěře, mohli si zde 

sáhnout na paroží, kopyta i kožešiny lesní zvěře, 

seznámili se s  lesními patry a  životem v  nich, 

poznávali faunu a  fl óru zdejšího lesa. Stezkou 

děti provázeli žáci 8. ročníku ZŠ Schulzovy sady, 

kteří prokázali svoje znalosti i  šikovnost. Menší 

účastníci se s radostí vydali do areálu zasoutěžit si 

s Lesy ČR a získat nějakou tu odměnu. Nechybělo 

setkání s lesní technikou, s koněm, který lesníkům 

pomáhá, ožil i  model Krkonoš. Další zastavení 

účastníky informovalo o  životě ptactva, mine-

ralogii, využití dřeva pro hru a výtvarné nápady, 

jak zacházet s  odpady, projet se na  ponících, či 

ochutnat čaj z  lesních bylin. Nechyběly soutěže 

v přetahování, hodu, střelbě z kuše i vzduchovky, 

malování na  obličej nebo výtvarné dílny. Akci 

doprovázela výtvarná soutěž „Zajímavosti Lesa 

Království“. Na velké hladovce čekalo ohniště, kde 

si mohli upéct buřtík nebo posedět u  ohýnku. 

Den se opravdu vydařil a všichni si ho užili. 

Velký dík patří organizátorů akce – Lesům České 

republiky, s. p., a ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové 

n. L.,  partnerům akce – obci Vítězná, Městským 

lesům Dvůr Králové n. L., České lesnické akade-

mii Trutnov, KRNAPu Vrchlabí, ZOO Dvůr Krá-

lové, DDM Jednička, odboru životního prostředí 

MěÚ Dvůr Králové n. L. a Řádu sv. Huberta.

Bc. Jana Paulusová Fišerová

Anglie 2017
Dlouho očekávaný zájezd do Anglie se uskuteč-

nil ve dnech 22. až 27. května. A co zde zažili žáci 

8. a 9. tříd ZŠ Schulzovy sady?

První den jsme absolvovali náročnou cestu auto-

busem. V  úterý ráno jsme dorazili do  Londýna, 

kde jsme měli velmi nabitý den. Prošli jsme se 

kolem Big Benu, po  Trafalgar Square a  zhlédli 

jsme Londýn ze slavného Lon-

don Eye. Další dny jsme si pro-

hlédli muzeum voskových fi gu-

rín Madame Tussauds. Skoro 

jsme se začali bát, protože fi gu-

ríny vypadaly opravdu realis-

ticky. Také jsme navštívili slavné 

univerzitní město Oxford, které 

nás opravdu uchvátilo. Prošli 

jsme se po  pobřeží nazýva-

ném Beachy Head s nejvyššími 

křídovými útesy jižní Anglie. Dále jsme navštívili 

přímořské letovisko Brighton, ve  kterém jsme 

obdivovali místní podmořské akvárium a  prošli 

jsme se po Brighton Pier. Poslední den jsme viděli 

symboly Londýna – Tower Bridge a Tower of Lon-

don. Náš zájezd jsme zakončili nádherným zápa-

dem slunce v Greenwich, na který budeme ještě 

dlouho vzpomínat. 

Hedvika Bláhová, Anna Tauchmanová, Lenka Přibylová

Pohár radnice 2017
Po  roční přestávce se opět konal díky místnímu 

atletickému oddílu 8. ročník tradičního závodu 

družstev místních škol. Společný smíšený tým ZŠ 

Schulzovy sady vybojoval již posedmé tuto putovní 

trofej. Blahopřejeme reprezentantům ke skvělému 

výsledku. Radost z  úspěchů mají i  trenéři Sabina 

Široký, Tomáš Nosek a Miroslav Přichystal.

Mgr. Tomáš Nosek

Hurá na Bambifest
V Náchodě, jako každý rok, se v květnu pořádala 

přehlídka volnočasových aktivit Bambifest. Letos 

se tam vydal ze ZŠ Schulzovy sady nejen pěvecký 

kroužek Sboráček, ale přidaly se i  další třídy

1. stupně. Sboráček, realizovaný za fi nanční pod-

pory Královéhradeckého kraje, předvedl své nové 

vystoupení plné písniček s názvem Hodina příro-

dovědy. Třída 2. C si připravila pohádku O  Kob-

lížkovi pod  vedením paní vychovatelky Hany 

Karlovské. Žáci 2. D paní učitelky Jany Klenovské 

se prezentovali v  převleku ze samých trpaslíků 

pohybovou scénkou na  písničku z  fi lmu Ať žijí 

duchové. Jako poslední se představily děti z 5. C 

s  pohybově dramatickým vystoupením Hurvín-

kovy večerníčky, které nacvičily s paní učitelkou 

Markétou Johnovou. Po vystoupení všechny děti 

čekala zasloužená odměna v podobě zábavy, růz-

ných soutěží a tvořivých dílen.

Všem se na  Bambifestu líbilo a  při cestě domů 

přemýšlely, s jakým vystoupením by jely příště.

Mgr. Jitka Krejčí

tématem besedy 7. června 2017 s  městskou 

policií. Společně si všechny děti pod dozorem 

policistů vyzkoušely ochranné pomůcky, zhlédly 

ukázku zneškodnění pachatele. Byly poučeny 

o  bezpečnosti při jízdě na  kole, mnoho z  nich 

kladlo i zvídavé otázky týkající se zbraní. Odpo-

ledne se zástupci městské policie zakončili žáci 

velkým potleskem a poděkováním.

vychovatelky školní družiny

Úspěch v soutěži Znalec rostlin
V  úterý 23. května 2017 proběhl 9. ročník sou-

těže Znalec rostlin, kterou pořádá pro žáky ZŠ 

a SŠ DDM Jednička. V kategorii 3.–4.třídy zvítězil 

žák 4. třídy ZŠ 5. května Vojtěch Hojný, který se 

probojoval i do krajského kola v poznávání pří-

rodnin v kategorii D, určené žákům 6. a 7. tříd. 

Gratulujeme a přejeme úspěch i v dalším kole. 

vyučující ZŠ 5. května 
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Výprava za uměním

V říjnu 2016 zahájily činnost výtvarné dílny 

OČKO. Probíhají formou mimoškolní čin-

nosti dětí jednou týdně, v  Hankově domě. 

Během školního roku děti objevovaly kouzlo 

výtvarného umění. To nás inspirovalo a roz-

hodli jsme se navštívit výstavu Františka 

Skály, která nyní probíhá ve  Valdštejnské 

jízdárně v  Praze. Předehrou byla návštěva 

Valdštejnské zahrady, kde nás všechny 

uchvátili zejména pávi. V okamžiku vzniklo 

několik nádherných skic pávů, protože ski-

cáky a tužky jsme měli samozřejmě s sebou. 

Měděné tabulky s vyrytými popiskami zase 

posloužily k  experimentům s  výtvarnou 

technikou frotáže. Samotnou výstavou nás 

provedla lektorka galerijní edukace. Sezná-

mila nás s tajemným tvorem Kulérem, který 

výstavu obývá. S  dětmi jsme se následně 

vydali po jeho stopách a cestou jsme obje-

vili spoustu úžasných exponátů – galerijních 

i skoro muzejních. Celá výstava je koncipo-

vána jako „město“, kterým jsme postupně 

procházeli a nahlíželi do jednotlivých pavi-

lonů a zákoutí. Jednoznačně největší úspěch 

měl objekt „Duch lebky“, který se ovšem 

zjevoval jen zřídka. Tajemství tvora Kuléra 

jsme sice úplně neodhalili, ale zato jsme se 

dozvěděli něco nového o sobě. Na závěr si 

každý vyrobil vlastní malou bytůstku, kterou 

jsme si odnesli domů. Výstava nás všechny 

nadchla, na  dílnách se k  ní určitě vrátíme 

ještě prostřednictvím vlastní tvorby. Cestou 

domů už jsme začali plánovat další výpravu 

za moderním uměním.

Ing. arch. Kateřina Sedláčková

Výtvarné dílny OČKO, www.dilnyocko.cz 

Jak pomáhají dobrovolníci z Královédvorské 
Arniky v Domově důchodců 
Minule jsme vám v  roz-

hovoru představili zakla-

datelku Arniky paní Janu 

Štěpánovou. Dnes tu 

máme krátký rozhovor 

z  jednoho z  míst, kam 

dobrovolníci z  Arniky chodí pomáhat. Navštívil 

jsem Domov důchodců a  povídal si s  panem 

Šimkem, který zde pracuje již několik měsíců. 

Jak moc je pro vás práce dobrovolníků důležitá? 

Jsme strašně rádi, že sem dobrovolníci chodí. 

Hlavní je, že to jsou lidé zvenčí. Je to pro klienty 

impuls. Leckdy jsou to lidé upoutaní na lůžko, bez 

příbuzných. Mnohdy jsou odevzdaní, apatičtí. 

A pro nás je hrozně složité je aktivizovat. Když se 

u nich objeví někdo nový – jiný, než na koho jsou 

zvyklí, tak se to často daří mnohem lépe. 

Kolik sem k vám chodí dobrovolníků? 

Jak kdy, zhruba 3–5 lidí, kteří pomáhají větši-

nou na společenských akcích, které pro klienty 

pořádáme.

Máte dobrovolníka, který k  vám chodí 

pravidelně?

Chodí sem k  nám každý týden hlavně paní 

Lenka Praizlerová. Mnoho lidí i ve vysokém věku 

Chcete-li se stát dobrovolníkem, stačí zavo-

lat na  tel.: 721  321  939 paní Janě Štěpá-

nové a domluvit si schůzku a třeba to i jen 

vyzkoušet. Nikdo se nebude zlobit, když 

vám to nepůjde. Necítíte-li se na  osobní 

pomoc, můžete fi nančně přispět na dobro-

volnickou pomoc přes transparentní účet 

Moneta Money bank – 222791741/0600.

naučila základní práci na počítači, což jim velice 

pomáhá. Dívají se na stránky a fotografi e z růz-

ných míst, ale taky občas mastí na  obrazovce 

karty. Mnohé z  nich by nikdy nenapadlo, že si 

ještě ve svém věku najdou cestu k počítači.

Setkal jste se na  podobných pracovištích pro 

seniory s tím, že by tam docházeli dobrovolníci 

z podobné organizace jako je u nás Arnika?

Hodně jsem to viděl v Brně. Ale i tady v okolních 

městech už se dobrovolnictví začíná objevovat. 

Arnika má ale už dlouhou tradici a  určitě jsme 

zde dál než jiná města. 

Celý rozhovor najdete na www.kralovedvorsko.cz.

Ing. arch. Jan Holan, www.kralovedvorsko.cz

Konečně nastal 1. červen, den, na  který se 

všechny děti tolik těšily. Sluníčko si také při-

vstalo, aby vidělo, co vše se na  zahradě naší 

mateřské  školky bude dít. Odkudsi „přiletěly“ 

barevné fáborky, vesele povlávaly a  mávaly 

na malé soutěžící. Děti odvážně plnily všemožné 

sportovní úkoly, které pro ně paní učitelky při-

chystaly. Ty malinko starší si troufl y dokonce 

i  na  slackline. Někteří s  větší, jiní jen s  malou 

dopomocí, přecházeli lajnu napjatou mezi 

stromy. Při troše trénování by se z nich jistě brzy 

stali úplní akrobaté. Největší úspěch však tra-

dičně slavilo malování na obličej. Děvčata z SŠIS 

pod vedením Bc.  Jany Krajčírové plnila dětem 

s úsměvem a trpělivostí každé jejich přání. Ten-

tokrát navíc probíhalo ve větší míře česání holči-

ček i kluků, kteří o to projevili zájem. Nebylo jich 

málo. Krásně zapletené vlásky, aplikace do vlasů, 

gel či nějaká ta barva..., dílo se dařilo a líbilo. 

Rádi bychom touto cestou studentkám a  jejich 

vedoucí učitelce ze Střední školy informatiky 

a služeb poděkovali za spolupráci.

 MŠ Elišky Krásnohorské

Dětský den v MŠ Elišky Krásnohorské

Krkonoše a Podkrkonoší, z. s., a Městská knihovna 

Slavoj v roce 2014 otevřely ve Dvoře Králové nad 

Labem Virtuální univerzitu třetího věku pod pat-

ronací České zemědělské univerzity Praha (ČZU). 

Nabídly seniorům přenos zajímavých předná-

šek internetovým způsobem. Knihovna Slavoj  

poskytla učebnu s internetovým vybavením, Krko-

noše a  Podkrkonoší, z. s., organizaci. Jmenovitě 

se na  jejím vzniku podílely Ing.  Irena Kejzarová, 

tutorka seniorského studia, Mgr. Marta Staníková, 

ředitelka Městské knihovny Slavoj, a Hana Horáč-

ková, její zástupkyně. Jim patří naše poděkování.

VU3V, středisko Dvůr Králové nad Labem, začala 

svou činnost v únoru 2014 internetovým přeno-

sem 1. povinné zajímavé přednášky o astronomii. 

Další výběr již záležel na  rozhodování studentů. 

Na podzim roku 2014 zhlédli stejným způsobem 

cyklus přednášek na  téma „Život a  dílo Miche-

langela Buonarroti“. Následovaly obdobné cykly: 

„Umění rané renezance v Itálii“, „Barokní architek-

tura v Čechách“, „Genealogie“, „Cestování – Co jste 

možná nevěděli“ a „Dějiny oděvní kultury“. Ty kon-

čily jarním semestrem roku 2017. Po  zhlédnutí 

celého tématu přednášek a počítačovém zpraco-

vání znalostních testů studenti obdrželi Pamětní 

listy vystavené ČZU Praha. Po  úspěšném absol-

vování šesti semestrů VU3V v  letech 2014 až 

2017 čekala na studenty promoce, jež se konala

11. května 2017 v aule ČZU Praha za zvuků stu-

dentské hymny a  přítomnosti akademického 

senátu v  čele s  děkanem Provozně ekonomické 

fakulty ČZU. Celkem 29 královédvorských absol-

ventů spolu s ostatními získalo osvědčení o abso-

lutoriu VU3V shrnuté do tématu „Svět kolem nás“. 

Spolková činnost VU3V DK však spočívá vedle 

přednášek i  v  tematickém debatním setkávání, 

v psaní esejí, v exkurzích apod. Letošní podzimní 

semestr nabízí studentům nová témata: „České 

dějiny“ a „Včelařství“.

Dne 6. června 2017 se  v Hankově domě konalo 

slavnostní setkání jedenácti středisek VU3V. 

Účastníky uvítala místostarostka města Mgr. Ale-

xandra Jiřičková a  Ing.  Irena Kejzarová. Hlavní 

organizátorka VU3V Ing. Nehodová z ČZU Praha 

poděkovala studentům za  jejich aktivitu a  pře-

dala tutorům středisek Pamětní listy.

Součástí slavnosti byl i  vzpomínkový návrat 

k významné osobnosti Dvora Králové nad Labem, 

Ing.  Josefu Vágnerovi, bývalému řediteli krá-

lovédvorské zoo v  zajímavém fi lmovém doku-

mentu Ing. Lenky Vágnerové a mnou přednesená 

esej připomínající 200. výročí nalezení Rukopisu 

královédvorského. Slavnostní setkání středisek 

bylo ukončeno vystoupením mažoretek ZUŠ R. A. 

Dvorského. Naše poděkování patří i Ing. Ireně Kej-

zarové a mnohým seniorským studentkám, které 

aktivně přispěly k uskutečnění této zdařilé akce.  

Mgr. Stanislav Wajsar

O činnosti Virtuální univerzity třetího věku ve Dvoře Králové nad Labem
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Stomatologická pohotovost
červenec a srpen 2017
1. a 2. 7.: MUDr. Petra Šípková, Rooseveltova 

474, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 621 425;

5., 6., 8. a 9. 7.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova  

1105, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 321 028; 

15. a 16. 7.: MUDr. Jiřina Klustová, Preslova 

446, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 622 560;

22. a 23. 7.: MDDr. Petra Andrlová, Zubní 

ordinace č. p.  31, Bílá Třemešná, tel.: 

732 580 139;

29. a  30. 7.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 321 028;

5. a 6. 8.: MUDr. Hana Šujáková, Roosevel-

tova 474, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 621 423; 

12. a  13. 8.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 321 028;

19. a  20. 8.: MUDr.  Jiří Záplata, zub. 

ord. č. p.  42, Choustníkovo Hradiště, tel.: 

499 392 811; 

26. a 27. 8.: MUDr. Gustav Hrabý, Fügnerova 

519, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 320 795.

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Pohádkový les 2017

Začátek června je jako obvykle naplněný 

programy pro děti a  celé rodiny. Náš 

pohádkový les k nim patří již od roku 2007. 

Z  poměrně malé akce pořádané Nízkopra-

hovým zařízením Střelka za ty roky o hodně 

povyrostl. Letos se na  organizaci podíleli 

nejen pracovníci Farní charity Dvůr Králové 

n. L., ale také 1. roj světlušek ze střediska 

Zvičina, Mateřské centrum Žirafa, ŘK far-

nost Dvůr Králové n. L. a  jako hlavní aktéři 

mladí šermíři z oddílu Legenda Aurea. Proč 

zrovna šermíři? Děti, které do pohádkového 

lesa přišly, byly letos pážaty. Podrobily se 

devíti zkouškám, v  nichž musely prokázat 

své dovednosti, zručnost a  hbitost, za  což 

na každém stanovišti obdržely drobný před-

mět. V cíli je čekal král, který s nimi pohovo-

řil o cestě lesem a poté je pasoval na rytíře. 

Rozzářené děti, nyní už rytíři a  rytířky, 

obdržely diplom, odměnu z  královského 

pokladu a mohly se občerstvit. Obohacením 

byly také ukázky šermu, předváděné členy 

Legendy Aurey, a možnost lukostřelby.

sestra Doubravka 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Skautské středisko hlásí
Od středy 7. do neděle 11. června se konal v Trut-

nově Obrok – pravidelné roční setkání skautů 

a  skautek od  15 do  24 let, jehož se zúčatnilo 

také šest zástupců střediska Zvičina. Po středeč-

ním večerním zahajovacím ceremoniálu si stihli 

účastníci ještě zahrát noční hru Kicune, inspiro-

vanou hrou z  Japonska. Ve  čtvrtek následoval 

program Služba, při kterém posloužili městu 

Trutnov. Uklízeli park, pomáhali technickým 

službám, útulku, v trutnovských lesích a parcích, 

v nemocnici nebo třeba v lesní školce či domově 

pro seniory. Více než dvě stě skautů a  skautek 

vyrazilo také do Krkonošského národního parku. 

Pátek byl v duchu programu Krinspiro. Jednalo 

se o  přednášky nebo aktivity. Odpoledne byla 

naplánována Velká hra – epická bojovka čtyř 

skupin (o  celkovém počtu 1  000 hráčů!), které 

soutěžily o  nejlepší stavbu Trutnova. Páteční 

den patřil workshopům a aktivitám, které si pro 

skauty připravili zástupci nejrůznějších organi-

zací. V  sobotu se konaly 

Vapro programy, jejich 

součástí byly přednášky 

a  netradiční sporty. Nej-

větší úspěch sklidil Kazma 

Kazmitch. Na  netradič-

ních sportech si skauti 

vyzkoušeli Kin-Ball, vrhání 

nožů, seker a  mnoho dal-

ších. Nedělní mší na louce 

blízko Bojiště skončil 

letošní Obrok.

Musíme pogratulovat 

posádce Žabiček 2. vodác-

kého oddílu z  Mostku 

za  vynikající výkony 

a  reprezentaci našeho 

střediska ve  vodáckých 

závodech, dvě první 

místa, a  to v  Liberci 

a  na  regatě v  Brandýse 

nad Labem.

V této době již začaly naše letní tábory. Nejmenší 

skautíci z  rodinného skautingu začnou 1. čer-

vence na  Kateřině. Na  ně naváže tábor světlu-

šek a  vlčat. Skautky také od  počátku července 

budou týden na  putovním táboře a  potom 

na táboře na Liščím kopci. Vlčata třetího oddílu 

budou letos poprvé na táboře v Bělým u Police 

nad Metují, v  krásné přírodě Broumovských 

stěn. 3. oddíl skautů a  skautek bude i  letos 

prvních čtrnáct dnů v  srpnu na  svém tradič-

ním tábořišti v  Kalu. A  2. oddíl z  Mostku bude 

na tábořišti nedaleko Chotěvic na soutoku Labe 

a Pilníkovského potoka. 

Ing. Martin Stránský

Dnes vám představujeme tyto pejsky: 

Týna – jedná 

se o  psí dra-

čici, která 

miluje lidi, má 

ráda pohyb, 

další aktivity

i aportování.

Viki – kříženec 

„furt se něco 

děje“, milý pes, 

který se potřebuje 

naučit odpočívat 

a zpomalit.

Lord – mladý silný 

a  velmi přátelský 

kříženec, který 

se raduje nejen 

z  pohybu, ale 

také z  kontaktu 

s člověkem.

Ježíšek – přátelský 

a  temperamentní pes, 

který za půl roku prošel 

kompletní proměnou 

vzhledu i  povahy, a  to 

rozhodně k lepšímu.

Daniela Hoblová, Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Psi umístění v královédvorském útulku
Děkuji všem, kteří za  psy chodíte a  trávíte společně čas venku na  procházkách (psi jsou spokojení 

a  klidní, unavení a  v  dobré náladě). Během letních prázdnin bude upravena otevírací doba – vše 

najdete aktuálně na našich webových stránkách www.utulek-dknl.estranky.cz. 


