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Zveme na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na  16. zasedání Zastu-

pitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

které se uskuteční ve čtvrtek 14. září 2017 

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

se nemůžete zúčastnit, můžete si audiozá-

znam ze zasedání poslechnout na stránkách 

města www.mudk.cz v sekci Město / Orgány 

města / Zastupitelstvo města. 

(mik)

Zemřel bývalý starosta města 
Ing. Milan Moravec

Smutná zpráva zasáhla občany Dvora Krá-

lové nad Labem. V  pátek 4. srpna 2017 

ve  věku 83 let náhle zemřel Ing.  Milan 

Moravec, v  letech 1993–1998 druhý polis-

topadový starosta města. Ing. Milan Mora-

vec také dlouhá léta působil v Komisi pro 

občanské záležitosti, spolupráci se rozhodl 

ukončit takřka po 19 letech, ke konci února 

letošního roku. Čest jeho památce.

(mik)

Nový distributor NKR
Vážení čtenáři, po téměř čtyřech letech 

dochází ke změně distributora Novin krá-

lovédvorské radnice. Farní charita Dvůr 

Králové nad Labem, která distribuci NKR ve 

městě zajišťovala, kvůli svým dalším závaz-

kům smlouvu ukončila. Pracovníkům Farní 

charity za dosavadní spolupráci děkujeme.

Novým distributorem radničního perio-

dika bude Česká pošta, s. p., jejíž pracovníci 

roznesli do vašich schránek již toto číslo. 

Pokud NKR neobdržíte, prosím nahlaste 

tuto informaci buď na městské informační 

centum, na recepci městského úřadu, nebo 

e-mailem na: noviny@mudk.cz. Děkujeme.  

(red)

facebook.com/
mestodknl

Královédvoráci po půl století opět uvidí 
originál Rukopisu královédvorského 
Město Dvůr Králové nad Labem si 

letos připomíná 200. výročí objevu 

Rukopisu královédvorského (dále 

jen RK), dokumentu, který zásad-

ním způsobem ovlivnil dobu 

národního obrození. Při té pří-

ležitosti je od září až do poloviny lis-

topadu připravena řada kulturních 

akcí, z  nichž nejvýznamnější bude 

vystavení originálu RK v městském 

muzeu 7. a 8. října 2017.

Seriál akcí, na  jejichž organizaci 

se podílel Hankův dům, městská 

knihovna Slavoj, ZUŠ R. A. Dvor-

ského a  městské muzeum, zahájí ve  čtvrtek

7. září v  Hankově domě představení Divadla 

Járy Cimrmana s názvem České nebe. V sobotu

16. září budou oslavy pokračovat programem 

v  kostele sv. Jana Křtitele a  vernisáží výstavy 

v  městském muzeu. Na  sobotu 23. září je 

na  náměstí T. G. Masaryka připravena akce 

s názvem Rukopisné dny. 

Nové publikace
Během této akce budou veřejnosti představeny 

publikace vydané k výročí RK, na které fi nančně 

přispěly Ministerstvo kultury a  Králové-

hradecký kraj. Městská knihovna Sla-

voj totiž připravila jednak ve  spo-

lupráci se ZUŠ R. A. Dvorského 

průvodce Po  stopách Václava 

Hanky, jednak ve  spolupráci 

s  městským muzeem vydala 

faksimile (věrnou kopii origi-

nálu) RK v  poměru 1:1 s  před-

mluvou o  historii RK, jeho 

obsahu, osudu a vlivu na společ-

nost (viz fotografi e). Návštěvníci 

akce se mohou těšit na  historické 

ruské kolo, historický kolotoč, vystou-

pení Spirituál Kvintetu nebo Petry Janů. Vylo-

sováni budou výherci Regionální turistické hry 

Královédvorsko a  oznámeni vítězové soutěže 

o nejlepší quest nazvané Proveďte nás městem, 

právě vaším questem, kterou vyhlásila knihovna 

Slavoj letos na  jaře. Otevřena bude také ruko-

pisná kobka v kostele sv. Jana Křtitele. 

Podrobný program oslav najdete na  plakátech 

v příloze KdeCo. 

Nejstarší česky psaný text
Rukopis královédvorský objevil 16. září 1817 

v  klenuté kobce věže kostela sv. Jana Křtitele 

český spisovatel, básník, jazykovědec, literární 

historik, knihovník a  vysokoškolský pedagog 

Václav Hanka spolu s  královédvorským kap-

lanem Pankrácem Ignácem Borčem. Jedná se 

o  nejstarší česky psaný text se 14 písněmi ze 

13. století. Dokument má již od svého nalezení 

své odpůrce i  příznivce a  stále se vedou spory 

o  jeho pravosti. I když jde s největší pravděpo-

dobností o padělek, který vytvořil Václav Hanka 

společně s básníkem Josefem Lindou, a zřejmě 

i  s  dalšími, RK významně ovlivnil atmosféru 

národního obrození a  zapsal město výrazně 

do  českých dějin. V  současnosti je uložen 

v Knihovně Národního muzea v Praze.

Na  jeden říjnový víkend se však 

Rukopis královédvorský vrátí 

„domů“ do  Dvora Králové 

nad Labem. V  sobotu 

7. a  v  neděli 8. října 2017 

bude originál vystaven 

v  městském muzeu. „Originál 

Rukopisu byl ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem naposledy 

k vidění před 50 lety a tehdy ho 

přivezli z Prahy taxíkem pouze ´na 

otočku´. Jeho vystavení zde bude tedy 

opravdu mimořádnou záležitostí,“ říká mís-

tostarostka města Alexandra Jiřičková a  pokra-

čuje: „Muzeum má zapůjčení originálu Rukopisu 

zamluveno dva roky, a protože se v Praze koná 

jiná výstava, dokument bude k vidění až v říjnu 

a nikoliv v den výročí objevení, jak jsme původně 

zamýšleli.“ Během výstavy bude RK uložen 

ve speciálně klimatizované vitríně a bude třeba 

dodržovat přísná bezpečnostní opatření. 

V  říjnu a  v  listopadu budou akce připomínající 

nalezení RK pokračovat. A  do  konce roku vyjde 

ještě jedna publikace. Královédvorský písničkář 

Filip Pýcha připravuje knihu Rukopis královédvor-

ský v komiksu, kterou vydá knihovna Slavoj. 

Miroslava Kameníková
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Ministři ve Dvoře Králové nad 
Labem jednali o dostavbě 
dálnice D11

V pondělí 17. července se v Hankově domě 

ve Dvoře Králové nad Labem na společném 

jednání sešli ministr dopravy Dan Ťok s pol-

ským ministrem infrastruktury a  staveb-

nictví Andrzejem Adamczykem. Hovořili 

o dostavbě posledního úseku polské rych-

lostní silnice S3 Bolkow – Lubawka, která 

začne letos. Silnice na české straně naváže 

na  plánovanou dálnici D11. Dvoukilomet-

rový úsek dálnice D11 z Osiček do Hradce 

Králové se otevřel 21. srpna 2017. Ministři 

řešili i železniční spojení mezi Katowicemi 

a  Ostravou. Jednání se zúčastnil také krá-

lovédvorský starosta Jan Jarolím a senátor 

Jiří Hlavatý.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Foto: Jan Skalický

Dvůr Králové nad Labem získal 
Odpadového Oskara
Město Dvůr Králové nad Labem se v celo-

státním měřítku opět prosadilo na  poli 

s  nakládání odpady a  za  příklad dobré 

praxe obdrželo cenu Odpadový Oskar 

2017, kde se hodnotí nejen produkce 

směsného odpadu, ale také efektivita 

s  jeho nakládáním a  osvěta mezi občany. 

O pořadí rozhodovala data vykázaná za rok 

2015. Třetí ročník soutěže uspořádala 

nezisková organizace Arnika. 

„Odpadový Oskar je dalším potvrzením, 

že v  otázkách odpadového hospodářství 

město dlouhodobě odvádí kvalitní práci. 

Poděkování patří samozřejmě občanům, 

kteří pamatují na  životní prostředí, třídí 

odpad a  minimalizují jeho množství,“ říká 

místostarosta Dušan Sedláček, do  jehož 

kompetencí spadá oblast životního pro-

středí. Pro město se navíc nejedná o první 

cenu v  oblasti odpadového hospodářství. 

V roce 2015 například zvítězilo v XI. ročníku 

soutěže O  křišťálovou popelnici, v  níž se 

hodnotí zajištění a efektivita systému sběru 

a třídění komunálního odpadu včetně eko-

logické výchovy a osvěty.  

Dvůr Králové nad Labem má jednu z  nej-

nižších produkcí směsného komunálního 

odpadu mezi městy nad 5  000 obyvatel 

(127,9 kg/občan/2015) a  občany ke  tří-

dění odpadů nebo předcházení vzniku 

odpadů motivuje ekonomicky, a to platbou 

za odpad podle objemu vyvezených nádob. 

Podporuje domácí a komunitní komposto-

vání, pyšní se vysokou úrovní recyklace 

(40 %) a  dlouhodobě se věnuje osvětě 

v otázkách odpadového hospodářství.

(mik)

Celý článek najdete na www.mudk.cz.

Pokračovaly opravy chodníků a komunikací
Silnice v Lipnici
Pracovníci společnosti M – Silnice, a. s., dokončili 

na  konci července rekonstrukci úseku povrchu 

krajské silnice II/300 od  vlečky v  ulici Smeta-

nova po elektrickou rozvodnu v Lipnici v délce 

zhruba 400 metrů. Během srpna poté pokračo-

vali ve stavbě nového chodníku spojujícího Ale-

šovu ulici se stávajícím chodníkem směřujícím 

do  Lipnice, který je také předlážděn. Součástí 

stavebních prací byla i oprava autobusových 

zastávek, zřízení nových čekacích ploch apod. 

Za  opravu silnice zaplatil Královéhradecký kraj, 

město investovalo do chodníků.

Most Jana Palacha
Přes léto pokračovala oprava mostu Jana Pala-

cha, stavební práce by měly trvat do konce října. 

Do  té doby musejí řidiči počítat s  dopravním 

omezením, do 31. října 2017 také platí pro linky 

MHD č. 1 a č. 2 výlukové jízdní řády. 

Heydukova a Jaroměřská ulice
Pracovníci společnosti ALPINE Bau CZ, a. s., 

zahájili 1. etapu prací na  rekonstrukci komuni-

kace III/29915 v  Heydukově a  Jaroměřské ulici. 

Královéhradecký kraj investuje do opravy komu-

nikace včetně jejího rozšíření o část cyklopruhu 

a  do  demolice a  stavby nového mostu v  Jaro-

měřské ulici. Město Dvůr Králové nad Labem 

zaplatí stavbu a  opravu chodníků, cyklostezku, 

přestavbu autobusových zastávek, rekonstrukci 

a vybudování veřejného osvětlení, prodloužení 

kanalizační stoky, sadové úpravy a  další. Spo-

lečnost Juta, a. s., uhradí stavbu odbočovacích 

a přípojných pruhů ke svému areálu Na Borkách. 

Stavbaři v rámci úprav objízdných tras opravují 

most u  malé vodní elektrárny v  Žirči. Po skon-

čení stavebních prací a po otevření mostu pove-

dou objízdné trasy do  Žirče přes Zboží. Výlu-

kové jízdní řády autobusové dopravy najdete 

na  www.mudk.cz. Ke  zprovoznění Heydukovy 

a Jaroměřské ulice by mělo dojít v listopadu. 

Oprava chodníků a místních komunikací
V červenci dokončila stavební fi rma Pavel Bořek 

rekonstrukci pravostranného chodníku v  Jirás-

kově ulici. Město za  stavební práce v  součtu 

zaplatilo zhruba 900 tisíc Kč včetně DPH. V rámci 

stavebních prací byla vybudována parkovací 

místa před sklenářstvím a  z  důvodu bezpeč-

nosti posunut přechod pro chodce v Nerudově 

ulici. K  úpravě přechodu pro chodce dojde

v budoucnu i v ulici Fügnerova, kde bude stáva-

jící přechod pro chodce kvůli úzkému chodníku 

posunut blíže ke křižovatce s Tylovou ulicí. 

Pracovníci společnosti Repare Trutnov, 

s. r. o., ve spolupráci s odborem rozvoje, investic 

a  správy majetku Městského úřadu Dvůr Krá-

lové nad Labem a technickými službami města 

dokončili opravy nevyhovujících povrchů vozo-

vek v ulicích Halíkova, Zátopkova a Na Kopečku. 

Za práce zaplatilo město zhruba 440 tis. Kč.

Chodníky na Benešově nábřeží 
a ve Štefánikově ulici
Ve druhé polovině července začala rekonstrukce 

a stavba chodníků podél silnice III/30012, která 

potrvá zhruba do  poloviny listopadu. Dojde 

k  rekonstrukci a  předláždění chodníků vlevo 

podél silnice od Denisova náměstí, na Benešově 

nábřeží až po ulici Elišky Krásnohorské. Na levé 

straně Štefánikovy ulice bude ve  směru k  zoo 

zachován chodník pro pěší, na  pravé straně 

vznikne od ulice Elišky Krásnohorské až k hlav-

nímu vchodu do  zoo smíšená stezka pro pěší 

a cyklisty. Za stavební práce, které provádí krá-

lovédvorská Stavební fi rma Pavel Bořek, zaplatí 

město 7,5 mil. Kč bez DPH. Na akci získalo dotaci 

z IROP, která může být až do výše 90 % uznatel-

ných výdajů. 

Stavební práce na  Benešově nábřeží pokračují 

také na druhé straně chodníku podél Labe, kde 

jako součást Labské stezky vznikne nová smí-

šená stezka pro pěší a cyklisty. 

Miroslava Kameníková

Veřejnost si prohlédne architektonické 
studie na téma dopravní terminál
Město Dvůr Králové nad Labem navázalo spo-

lupráci s  Fakultou architektury Vysokého učení 

technického (VUT) Brno. Zhruba třicítka studentů 

pobyla v polovině února ve městě, aby zde načer-

pala inspiraci a  informace pro přípravu svých 

bakalářských prací, v  jejichž rámci zpracovali 

architektonické studie na téma Dopravní terminál 

ve Dvoře Králové nad Labem. 

„Chtěli jsme, aby se na  situaci podíval někdo, 

kdo není přímo spjatý s  městem, má neotřelé 

nápady a  otevřenou mysl. Pod vedením zku-

šených pedagogů a  architektů tak vznikly kva-

litní studie, z  nichž budeme moci v  budoucnu 

vybrat ty, které se budou nejvíce blížit našim 

představám, jak by mohl dopravní terminál 

mezi areálem Vánočních ozdob a  teplárnou 

ČEZ vypadat,“ uvedl královédvorský starosta Jan 

Jarolím a  pokračoval: „Vznik terminálu vlakové 

a autobusové dopravy je do budoucna pro Dvůr 

Králové nad Labem velkou příležitostí a zpraco-

vání těchto studií je tak vykročením správným 

směrem.“

Veřejnost bude mít možnost si všechny archi-

tektonické studie prohlédnout na připravované 

výstavě s  názvem Vlakem do  Dvora, která se 

uskuteční od 11. do 22. října 2017 ve výstavním 

sálu Staré radnice. Na vernisáži v úterý 10. října 

budou oceněny nejlepší tři práce, které vybrala 

komise složená z  odborníků fakulty. Kromě 

vystavených prací budou mít návštěvníci mož-

nost prohlédnout si také 3D modely o velikosti 

70 krát 100 cm vytvořené podle jednotlivých 

studií a vydán bude také katalog, v němž budou 

jednotlivé studie blíže představeny. Během 

výstavy budou moci občané hlasovat, která ze 

studií je podle jejich názoru nejzdařilejší.

Kromě VUT Brno město spolupracuje také 

s  Technickou univerzitou v  Liberci, jejíž stu-

denti zpracují možná architektonická řešení 

vybraných tří lokalit: areálu bývalé městské 

tržnice; prostoru v  ulici Dobrovského naproti 

bývalému ředitelství Tiby a  území bývalé Tiby 

Zálabí. „Výsledkem by opět měly být architekto-

nické studie a  nápady, jak tyto prostory využít 

ať už pro bydlení, podnikání nebo volnočasové 

aktivity. I  v  tomto případě bude mít veřejnost 

možnost si výsledné práce prohlédnout,“ dodal 

starosta Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková
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Vyšlo nové Vlastivědné čtení 
o Královédvorsku

Příznivci historie našeho města a  jeho 

okolí se opět po roce dočkali. Pod novým 

názvem, s novou grafi kou a pod vedením 

nového šéfredaktora Bedřicha Machka 

vyšlo první číslo Vlastivědného čtení 

o Královédvorsku. Číslo je věnováno nejen 

Rukopisu královédvorskému, od  jehož 

nalezení uplyne již 200 let, ale také dal-

ším zajímavým tématům z  historie města 

a  jeho okolí. Vlastivědné čtení si můžete 

zakoupit za  50 Kč v  Městském informač-

ním centru na  náměstí T. G. Masaryka, 

v  městské knihovně Slavoj a  v  městském 

muzeu. Vlastivědné čtení o Královédvorsku 

najdete také na Facebooku.

(ska)

Vedoucím odboru životního 
prostředí jmenován Milan Šimek
Novým vedoucím odboru životního pro-

středí se stal Milan Šimek. S účinností od 

10. srpna 2017 ho jmenovala rada města 

na návrh tajemníka po vypsaném výběro-

vém řízení. Milan Šimek, jenž se specializuje 

na  oblasti lesnictví a myslivost, nahradil 

dosavadní vedoucí Evu Šírkovou, která na 

svůj post rezignovala, ale i  nadále zůstává 

jako odbornice na  odpadové hospodářství, 

ochranu ovzduší a environmentální výchovu.

(mik)

Nabízíme umístění log vaší 
společnosti na stojánek 
odpadového kalendáře 2018
Město Dvůr Králové nad Labem připravuje 

vydání stolního čtrnáctidenního odpado-

vého kalendáře pro rok 2018, ve  kterém 

budou u  jednotlivých dní vyznačeny při-

pravené „odpadové akce“, např. mobilní 

svozy elektrozařízení, železného šrotu, 

nebezpečných, objemných a  zahradních 

odpadů, provozní doba sběrného dvora 

i  další zajímavé akce ve  městě. Kalen-

dář bude vydán v  nákladu 7  500 výtisků 

a  zdarma doručen do  všech domácností 

ve městě. 

Máte-li zájem se fi nančně podílet na odpa-

dovém kalendáři, kontaktujte nejpozději 

do 2. října 2017 MěÚ, odbor ŽP, e-mailem 

na adrese sirkova.eva@mudk.cz. Za poskyt-

nutí daru v  minimální výši 5.000 Kč nabí-

zíme umístění loga vaší společnosti na sto-

jánek odpadového kalendáře (celý půlrok 

bude vidět vždy jedna strana stojánku).

Dotazy ohledně připravovaného kalen-

dáře rádi zodpoví pracovníci odboru život-

ního prostředí na  tel.: 499  318  289 nebo 

e-mailem na adrese sirkova.eva@mudk.cz.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Vedení města se nadále intenzivně zabývá řeše-

ním problematiky rušení nočního klidu. Situace 

se týká několika vybraných lokalit města, v  nichž 

se nacházejí provozovny s  otevírací dobou i  po

22. hodině. 

Protože zastupitelé na  svém červnovém zase-

dání neschválili vyhlášku o  zabezpečení míst-

ních záležitostí veřejného pořádku při provo-

zování hostinských provozoven, která měla být 

jedním z  možných preventivních nástrojů při-

pravovaných i v souvislosti s platností tzv. proti-

kuřáckého zákona, vedení města i nadále hledá 

způsob, jak rušení nočního klidu zamezit.

„Respektujeme rozhodnutí zastupitelů, musíme 

tedy hledat jiné cesty, jak zajistit odpočinek 

občanů v  nočních hodinách,“ říká královédvor-

ský starosta Jan Jarolím a pokračuje: „Od června 

jsem několikrát jednal já nebo zastupitel Jan Ští-

pek, který je pověřený řízením městské policie, 

s  majiteli a  provozovateli dotčených podniků. 

Jsem rád, že jsme našli společnou řeč, je i jejich 

zájmem situaci řešit.“

Některé podniky tak omezily otevírací dobu 

tzv. venkovních zahrádek pouze do 22. hodiny, 

poučily obsluhu, jak se má chovat, aby po 

22. hodině nedocházelo u provozoven k rušení 

nočního klidu, další zaměstnávají ostrahu, která 

dohlíží na  dodržování pořádku jak v  podniku, 

tak také v jeho nejbližším okolí. A někteří maji-

telé dokonce investovali do vybavení a zakoupili 

monitorovací zařízení. „Teď je třeba vše vyhod-

notit a  uvidíme, zda se situace zklidní, nebo 

bude třeba přijmout ještě jiná opatření,“ podo-

týká starosta Jan Jarolím a pokračuje: „Rád bych 

také požádal všechny občany, buďme k  sobě 

navzájem ohleduplní, protože jinak přijatá opat-

ření a kroky, které nyní činíme, budou k ničemu.“

Městská policie Dvůr Králové nad Labem od 

1. června 2017 zhruba do poloviny srpna eviduje 

59 oznámení týkajících se porušování veřejného 

pořádku, 41 z  nich souvisí s  provozováním 

hostinských zařízení. „Nastalá situace nás nutí 

posílit noční služby o  další hlídku či operátora 

kamerového sytému, a to na úkor plnění jiných 

úkolů městské policie. Podnikli jsme také další 

kroky, zakoupili mobilní kamerový systém, který 

umožňuje záznam obrazu i  zvuku, a  navázali 

spolupráci o měření hluku s akreditovanou labo-

ratoří,“ dodává Jan Štípek.

Miroslava Kameníková

Vedení Dvora Králové nad Labem stále hledá 
způsob, jak zamezit rušení nočního klidu

Město také letos podporuje kompostování, 
občanům nabízí pronájem kompostérů 
V letošním roce se městu Dvůr Králové nad Labem 

podařilo získat dotaci ve  výši 88.000 Kč na  pod-

poru domácího kompostování od  Královéhra-

deckého kraje. Díky výše uvedeným fi nančním 

prostředkům bude možné zakoupit dalších zhruba 

100  kompostérů a 4 štěpkovače pro občany města.

Pokud jste si objednávali dřevěný kompostér, 

podali jste žádost v roce 2016 a máte o kompos-

tér stále zájem, dostavte se ve  středu 6. září, 

nebo v pondělí 2. října 2017 (8:00–11:00 hod. 

a  13:00–16:00 hod.) na  Městský úřad Dvůr 

Králové nad Labem, odbor životního prostředí 

(náměstí T. G. Masaryka 59, č. dveří 12), k pod-

pisu nájemní smlouvy. S sebou přineste občan-

ský průkaz a parcelní číslo pozemku, na kterém 

bude kompostér umístěn. Pokud vám žádný 

z  uvedených termínů nevyhovuje, lze dohod-

nout jiný termín telefonicky na: 499  318  289 

nebo e-mailem na: sirkova.eva@mudk.cz.

Nájemné bude činit 179 Kč za  dřevěný kom-

postér o  objemu 1  000 l a  199 Kč za  dřevěný 

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

rázové nájemné za celou dobu trvání nájemního 

vztahu. Nájemní smlouva se uzavírá na  5 let. 

Poté přejde domovní kompostér z  vlastnictví 

pronajímatele do vlastnictví nájemce za symbo-

lickou 1 Kč. 

V  případě, že jste si kompostér v  roce 2016 

neobjednávali, a máte o něj zájem, odevzdejte, 

prosím, vyplněný kupon (viz níže) na  poda-

telnu městského úřadu (náměstí T. G. Masaryka 

38), na  odbor životního prostředí (náměstí

T. G. Masaryka 59) nebo do městského informač-

ního centra (náměstí T. G. Masaryka 2). Kupon lze 

vyplnit i elektronicky na www.mudk.cz a odeslat

na e-mailovou adresu: sirkova.eva@mudk.cz.

Termín dodání kompostérů je do  30. dubna 

2018.

Kompostéry budou poskytovány do  vyčerpání 

zásob, přednostně občanům, kteří ještě žádný 

kompostér od města pronajatý nemají.

O  termínu vyzvednutí kompostérů budeme 

informovat prostřednictvím Novin královédvor-

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

uvedli svoji elektronickou adresu).

Projekt je realizován s podporou dotace získané 

od Královéhradeckého kraje.

Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – červen a červenec 2017

Druh zásahu červen 2017 

BESIP přestupky  127

Dopravní nehoda  1

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 33

Veřejný pořádek (přestupek) 21

Součinnost s PČR, MěÚ,... 15

OZV o volném pohybu psů  1

Občanské soužití (přestupek)  3

Majetek (přestupek) 15

Ztráty a nálezy  7 

Trestný čin  6

Prevence (opatření a úkony) 11

Pomoc v nouzi  3  

Doručení písemnosti 1

Odchyt zvířete (opatření) 14

Stížnosti  5 

Celkem přestupků a trestných činů:  275 

 

Pokuty v blokovém řízení:  61

Na místě nezaplacených 

blokových pokut: 10

Předáno Policii ČR:  3 

Předáno na správní odbor MěÚ:  3

Druh zásahu červenec 2017 

BESIP přestupky  23

Veřejný pořádek (přestupek) 12

Součinnost s PČR, MěÚ,... 10

OZV o volném pohybu psů  6

Občanské soužití (přestupek)  5

Majetek (přestupek) 11

Ztráty a nálezy  6 

Trestný čin  2

Prevence (opatření a úkony) 10

Pomoc v nouzi  2  

Doručení písemnosti 4

Odchyt zvířete (opatření) 7

Stížnosti  2 

Celkem přestupků a trestných činů:  111 

 

Pokuty v blokovém řízení:  23

Na místě nezaplacených 

blokových pokut: 3

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

Je vypsáno výběrové řízení 
na ředitele městské policie
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo 

výběrové řízení na  pozici ředitel/ředitelka 

Městské policie Dvůr Králové nad Labem 

s  termínem nástupu od  1. ledna 2018, 

nebo podle dohody. Zájemci mohou své 

přihlášky zasílat do 11. září 2017 do 12:00 

hod. na  adresu: Městský úřad Dvůr Krá-

lové nad Labem, sekretariát starosty 

města, nám. T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 

Dvůr Králové nad Labem. Více informací 

k náplni práce poskytne Jan Štípek, zastu-

pitel pověřený řízením městské policie, tel.: 

499  318  177, e-mail: stipek.jan@mudk.cz, 

nebo je najdete na  internetových strán-

kách www.mudk.cz (úřední deska, typ 

Výběrové řízení – personální).

(ska)

Strážníci ve služebním autě vozí 
defi brilátor. Pomůže při zástavě srdce
Strážníci Městské 

policie Dvůr Králové 

nad Labem (MPDK), 

kteří se v  červnu stali 

certifi kovanými First 

respondery, získali 

nového pomocníka 

v  podobě automati-

zovaného externího 

defi brilátoru (AED).

Přístroj se používá 

při zástavě srdce 

a  po  zapojení a  přiložení elektrod na  hrudník 

zraněného dokáže vyhodnotit EKG záznam 

postiženého a  následně doporučit případné 

podání léčebného výboje k  obnovení normál-

ního srdečního rytmu.

Školením první pomoci v  rámci projektu First 

responder prošli všichni strážníci MPDK, kteří 

od  července mohou v  zásahovém vozidle 

používat nové záchranářské prostředky, a to již 

zmíněný přístroj AED a  také ruční dýchací vak 

sloužící rovněž při resuscitaci. „Za vybavení jsme 

z rozpočtu městské policie zaplatili přes 58 tisíc 

korun, jsem ale přesvědčen, že je to dobrá inves-

tice, neboť slouží přímo k  záchraně lidských 

životů,“ dodává Jan Štípek, zastupitel města 

pověřený vedením městské policie.  

Kdo je First responder?
Zdravotnická záchranná služba Královéhradec-

kého kraje (ZZS) spustila vloni unikátní projekt 

First responder. Zapojením hasičů, policistů 

nebo laiků vytváří síť dobrovolných zachránců, 

kteří jsou schopni na místě mimořádné události 

zasáhnout díky tomu, že se pohybují v její blíz-

kosti, dříve než nejbližší posádka ZZS.

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.

Jan Skalický

oddělení vztahů k veřejnosti

Dobrovolní hasiči ze Žirče budou nově 
k zásahům jezdit v automobilové cisterně

Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů 

Žireč má nově k  dispozici speciální požární auto-

mobil, cisternu Tatra T815 CAS. Vůz, který má 

nádrž na  vodu o  objemu 8  200 litrů a  dvě čtyři-

stalitrové nádrže na pěnidlo a jež dosud používali 

královédvorští profesionální hasiči, zapůjčil Hasič-

ský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, a to 

na dobu 4 let.

Předání vozu, které se uskutečnilo na  hasičské 

stanici ve Dvoře Králové nad Labem, se zúčastnil 

starosta města Jan Jarolím, manažer krizového 

řízení na  královédvorském městském úřadu 

Pavel Lev, velitel hasičské stanice ve Dvoře Krá-

lové nad Labem Zdeněk Šedivka, velitel výjez-

dové jednotky SDH Žireč Jan Pohl a za HZS Krá-

lovéhradeckého kraje Pavel Matějka.

„Výjezdová jednotka v  Žirči byla zřízena před 

rokem a  za  tu dobu odvedli tamní hasiči velký 

kus práce a  na  svém kontě mají jako jednotka 

s působností na území obce řadu výjezdů, např. 

k  požárům. I  proto jsem rád, že jsme se s  HZS 

Královéhradeckého kraje domluvili na zapůjčení 

cisterny, což bude pro SDH Žireč znamenat další 

posun v jejich práci,“ uvedl starosta Jan Jarolím.

Dosud jezdili dobrovolní hasiči k zásahům ve tři-

cet let staré avii. „Jsem rád, že budeme mít k dis-

pozici také cisternu. Do  avie jsme totiž mohli 

naložit jen materiál potřebný k  zásahu, jako 

elektrocentrály, čerpadla, hadice a  podobně,“ 

vysvětlil Jan Pohl, který má momentálně v  jed-

notce dva strojníky vyškolené přímo na cisternu.

„Je dobře, že výjezdová jednotka v Žirči vznikla, 

funguje a  její členové jsou pro nás při jednotli-

vých zásazích platnými spoluhráči,“ uvedl Zdeněk 

Šedivka, velitel královédvorské hasičské stanice.

SDH Žireč je výjezdovou jednotkou města kate-

gorie JPO V s působností na území obce, zřizo-

vací listinu schválilo zastupitelstvo.

Miroslava Kameníková
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Technické služby informují
Středisko správy a  údržby komunikací během 

letních prázdnin především opravovalo nezpev-

něné komunikace kombinací dvou technologií: 

pokládkou frézovaného drceného asfaltu s uvál-

cováním a vlastním postřikem asfaltovou směsí 

s nanesením vrstvou kameniva obaleného asfal-

tovým pojivem (Patchmatic), např. v  ulici Čela-

kovského, nad ulicí Krkonošská mezi zahrád-

kami a  na  dalších místech v  menším rozsahu. 

V  lokalitě Sylvárov a Žirecká byla použita tech-

nologie Patchmatic na zpevnění krajnice komu-

nikace před použitím místních komunikací 

jako objízdné trasy při rekonstrukci Heydukovy 

ulice. TSm se také podílely na  opravě povrchu 

v  ulicích Zátopkova, Na  Kopečku a  především 

v  Halíkově ulici, kde upravovaly stávající pod-

klad. Poté dodavatelská fi rma Repare Trutnov, 

s r. o., po celé šíři vozovky nanesla novou svrchní 

vrstvu živičného nátěru se štěrkovým krytem. 

Během června a července pracovníci úseku správy 

zeleně dokončili třetí a  začali čtvrté kolo sečení 

travnatých ploch druhé intenzitní třídy, které tvoří 

většinu travnatých ploch ve  městě. Probíhala 

zálivka výsadby květin, mobilní zeleně a  na  jaře 

vysazených stromů. Dne 28. června bylo při 

bouřce vyvráceno či zlomeno několik stromů. Ty 

a popadané větve pracovníci TSm průběžně odkli-

dili. Nyní provádí kácení částečně poškozených 

stromů, k němuž bylo zapotřebí souhlasu odboru 

životního prostředí.

Ve čtvrtek 10. srpna začala 

na zimním stadionu výroba 

ledu. Během letní pauzy 

byla provedena úprava střídaček a  dokončuje 

se oprava ozvučení a úpravy hlediště v prostoru 

hostí, probíhá částečná rekonstrukce kabin pro 

hosty a  připravuje se úprava parkovacích pro-

stor pro rozhodčí a vedení HC. 

Na  letním stadionu jsme převzali objednané 

vybavení pro atletické disciplíny, připravujeme 

instalaci přístřešku pro uskladnění atletických 

překážek a dalšího vybavení. 

Tyršovo koupaliště bude v závislosti na počasí 

otevřeno do neděle 3. září. 

Volná pracovní pozice – hrobník
TSm nabízejí volné pracovní místo hrobníka 

s  předpokládaným nástupem ihned, nebo 

po  dohodě. Nástupní plat 18.000 Kč, školení 

zajistí zaměstnavatel. Náplní práce jsou výko-

pové práce související s pohřbením a exhumací, 

správa a  údržba městských hřbitovů včetně 

komunikací a  zeleně. Zájemci o  tuto pozici 

mohou kontaktovat personalistku TSm Jiřinu 

Kubíčkovou, tel.: 739 008 667.

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

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

MěVaK informuje odběratele
Opravy poruch

10. 7.: poru-

cha vodovodu 

Žireč;

10. 7.: poru-

cha vodovodu 

ulice Erbenova; 

11.7.: porucha vodovodu ulice Spojených 

národů;

12. 7.: porucha vodovodu ulice Nerudova;

13. 7.: porucha vodovodu Zboží; 

14. 7.: porucha kanalizace ul. Rooseveltova;

14. 7.: porucha kanalizace ul. Dr. Kramáře; 

20. 7.: porucha vodovodu lokalita Lužanky; 

20. 7.: porucha vodovodu Zboží; 

24. 7.: porucha vodovodu Zboží ;

24. 7.: porucha vodovodu ulice Švehlova; 

26. 7.: porucha kanalizace ulice Luční; 

26. 7.: porucha vodovodu ulice Čechova;

26. 7.: porucha vodovodu Žireč; 

31. 7.: porucha kanalizace ulice Erbenova. 

Z investičních akcí: 
• vodovod u hasičské zbrojnice v Žirči; 

• obnova vodovodu a  kanalizace v  ulici 

Pod Lesem.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

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

Více najdete na stránkách mevakdknl.cz.

V úterý 11. července se v zasedací místnosti měst-

ského úřadu Dvůr Králové nad Labem uskutečnila 

společná schůzka radních města s  Ivo Konejlem, 

členem představenstva společnosti Evorado 

Import, a. s., která ve městě vlastní čistírnu odpad-

ních vod. Pokračují tak společná jednání na řešení 

sporu o výši platby za čištění odpadních vod a z ní 

vyplývajících závazků, který trvá již více než 10 let.

Situaci lze podle vedení města řešit několika způ-

soby: odkoupením stávající ČOV od současného 

majitele, stavbou nové čističky, nebo společnou 

domluvou na ceně za čištění vody jak z let minu-

lých, tak do  budoucnosti. O  všech těchto mož-

nostech se také na úterní schůzce hovořilo. 

Důležitý posudek
Podle starosty Jana Jarolíma je v  současné 

době těžké hledat opodstatnění pro jakéko-

liv mimosoudní vyrovnání. „Bylo by to právně 

velmi složité. Spíš jsme chtěli otevřít otázku 

odkupu ČOV s  tím, že bychom nechali doběh-

nout soudní spory o úhradu za čištění, a až v pří-

padě, kdyby končily v nedohledu, tak bychom se 

k této možnosti vrátili. Chtěli jsme tedy majitele 

ČOV požádat, aby tuto variantu zvážil, a  přes-

tože je to pro něho v tuto chvíli zřejmě právně 

problematické, pokusil se městu dát v  tomto 

smyslu nějakou nabídku,“ sdělil Jan Jarolím. 

Město Dvůr Králové nad Labem nyní ročně hradí 

za čištění odpadních vod přitékajících veřejnou 

kanalizační sítí 15,2 mil. Kč bez DPH. Částku sta-

novil v září roku 2013 rozsudek okresního soudu 

v  Trutnově, který však stále není pravomocný. 

Roční výše úhrady totiž není podle majitele ČOV 

dostačující, proti rozsudku se odvolal a čeká se 

na rozhodnutí odvolacího soudu. 

A právě výsledek revizního posudku na zjištění 

ceny za  čištění odpadních vod v  období od 

29. června 2005 do  konce roku 2013, který by 

měl být k  dispozici během několika měsíců, 

bude pro majitele ČOV podle Ivo Konejla roz-

hodující. „Z  posudku by měly jasně vyplynout 

nákladové položky a  vstupy, které Evorado 

Import musí na  čištění odpadních vod vyna-

ložit. Věřím, že se jakákoliv naše dohoda bude 

od  výsledku posudku odvíjet. Je pro nás při 

dalším postupu nezbytný a  rozhodující,“ upo-

zornil Ivo Konejl. Ten vítá stávající komunikaci 

se zástupci města, která se podle něho od roku 

2014 výrazně zlepšila, a za poslední dva roky se 

již uskutečnila celá řada schůzek. „Do  té doby 

neprobíhala konstruktivní jednání. Nyní jsme 

např. dospěli ke kompromisu, kdy jsme se doká-

zali shodnout na  osobách znalců jak z  oboru 

účetnictví a ekonomika, tak z oboru vodohospo-

dářství, které určil soud a kteří znalecký posudek 

zpracovávají,“ poznamenal.

Projekt výstavby nové ČOV
Vedení města Dvůr Králové nad Labem se však 

přes všechna jednání opět vrátilo k  projektu 

výstavby nové ČOV, a to i vzhledem k připravo-

vaným dotačním titulům. Proto byla rozpočto-

vým opatřením č. 1 na rok 2017, které v březnu 

schválili zastupitelé, přesunuta částka 150 tisíc 

Kč na  zpracování studie. Ta bude podkladem 

pro revizi stávajícího projektu a  měla by řešit 

problematické oblasti výstavby, např. jinou pří-

stupovou cestu k budoucí ČOV. Začátkem roku 

2018 by pak mohla být podána žádost o dotaci 

na výstavbu vlastní ČOV v souladu s dotačními 

možnostmi.

„Dříve jsme možnost výstavby nové ČOV chá-

pali jako způsob určitého nátlaku. V  momentě, 

kdy tato varianta začala získávat reálné obrysy, 

jsme se tím museli zabývat. V  současné chvíli 

je to fakt. Pro město, jako je Dvůr Králové nad 

Labem, je ale nesmysl, aby mělo dvě čističky. To 

by bylo pochopitelné například v  Hradci Krá-

lové. Chápeme však postoj města a  věříme, že 

vedení města chápe ten náš. Doufáme, že dojde 

k  zásadním posunům a  dospějeme k  dohodě 

nebo řešení situace do budoucna,“ podotkl Ivo 

Konejl. 

Jak uvedl starosta Jan Jarolím, s  ohledem 

na  to, že se blíží termín zřejmě poslední výzvy 

a možnosti získat dotaci na stavbu ČOV, město 

musí podnikat kroky i  touto cestou. „Stále se 

ale domnívám, že lepší variantou by byla spo-

lečná dohoda, třeba o odkupu čističky,“ vysvět-

lil a  pokračoval: „Jednáme s  majitelem ČOV 

s  odkrytými kartami, také proto jsme hovořili 

o  znovu otevřené možnosti výstavby vlastní 

čističky. Jak ubíhá čas, na  nějaké hry není pro-

stor, čas ani trpělivost. Není jiná cesta než jít 

do  řešení problému se vší vervou, přestože 

zatím žádný pro lidi hmatatelný výsledek k dis-

pozici nemáme. O co je totiž kauza delší, o to hůř 

se výsledek hledá.“

Stávající čistička, kterou v současnosti provozuje 

fi rma Litave, s. r. o., je podle vyjádření Ivo Konejla 

v  solidní kondici. „Je třeba realizovat drobné 

opravy a úpravy, nejedná se ale o zásadní inten-

zifi kaci, jak je to někdy prezentováno. Tvrzení 

o tom, že čistička za dva roky nebude moci být 

provozována, není pravda. Drobné technické 

úpravy a  údržba se totiž realizují neustále. 

Máme zákonnou povinnost čistit odpadní vody, 

a tak je v našem nejlepším zájmu udržovat zaří-

zení provozuschopné, nicméně připouštím, že 

nám pro některé opravy a úpravy chybí peníze,“ 

dodal Ivo Konejl.

Miroslava Kameníková  

Další jednání o osudu ČOV ovlivní výsledek revizního 
posudku na zjištění ceny za čištění odpadních vod
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Další výzvu na „kotlíkové 
dotace“ spustí v říjnu 
Máte doma kotel na  tuhá paliva, který již 

dosluhuje či nevyhovuje, a  rádi byste si 

pořídili nový, ekologicky šetrnější zdroj 

vytápění? V říjnu budete mít šanci zažádat 

o příspěvek ve výši až 120 tisíc Kč. Krajský 

úřad Královéhradeckého kraje připravuje 

další výzvu tzv. „kotlíkové dotace“, která 

bude spuštěna 30. října 2017. 

Jak se na podání žádosti připravit, se bude 

možné dozvědět na informačním semináři 

v královédvorském Hankově domě 21. září 

2017 od  17:00 hod. Finanční prostředky, 

jež bude možné získat, se budou vztaho-

vat na  kotel na  biomasu, kombinovaný 

kotel (uhlí, dřevo), tepelné čerpadlo nebo 

plynový kondenzační kotel. Sběr žádostí 

bude probíhat opět elektronicky, následně 

v  listinné podobě doručené na  Krajský 

úřad Královéhradeckého kraje. 

Více na  www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz 

„kotlíkové dotace“, či se můžete dotázat 

přímo na  odboru regionálního rozvoje 

krajského úřadu. 

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Dočasný zákaz vstupu do lesů 
poškozených větrnou bouří
Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem 

vydal kvůli ochraně zdraví a  bezpečnosti 

osob dočasný zákaz vstupu do lesů v okolí 

Kohoutova, které v pátek 11. srpna poško-

dila větrná bouře. Zákaz, na  nějž u  vstup-

ních cest do  lesů upozorňují informativní 

cedule, platí do  16. listopadu 2017 pro 

katastrální území Kohoutov, Kladruby 

u  Kohoutova, Dolní Vlčkovice a  Choust-

níkovo Hradiště. Netýká se vlastníků lesa, 

jejich zástupců nebo pověřených osob, 

které zde zpracovávají poškozené a nebez-

pečné stromy, a také myslivců.

(mik)

V letošním roce realizuje odbor informatiky Měst-

ského úřadu Dvůr Králové nad Labem již čtvrtou 

etapu výstavby metropolitní sítě, jejímž cílem je 

datové propojení organizací města a  zájmových 

budov. 

Výkopové práce v  chodnících budou do  října 

probíhat na  několika místech města. Nejvý-

znamnější jsou tři úseky. První se nachází v ulici 

R. A. Dvorského od  křižovatky s  ulicí Polní, 

pokračuje v Zahradní ulici a v části Tyršovy ulice 

– od  ordinace ORL po  královédvorskou hasič-

skou stanici, která bude k metropolitní síti nově 

připojena.

Druhý úsek bude realizován v okolí technických 

služeb a  připojena bude budova TSm v  ulici 

5. května. Odtud budou výkopové práce pokra-

čovat směrem k vlakovému nádraží.

Poslední významný úsek výstavby metropolitní 

sítě bude realizován v ulici Jaroslava Biliny. Zde 

sice nedojde k  souvislým výkopovým pracím, 

ale na  několika místech se na  již stávající trase 

vytvoří v chodníku rozvodné šachty.

Část metropolitní sítě je realizována i  v  rámci 

jiných investičních akcí města, např. oprav chod-

níků nebo rekonstrukce veřejného osvětlení. 

„Po výkopových pracích dojde na přelomu října 

a listopadu ještě k tzv. zafukování mikrotrubiček 

a  optických vláken, tyto práce však již občany 

nijak neomezí,“ dodává Ondřej Samek, vedoucí 

odboru informatiky.

K  metropolitní síti města Dvůr Králové nad 

Labem je v  současné době připojeno téměř

35 budov, mezi nimi jsou např. budovy mateř-

ských, základních i středních škol, hlavní budova 

Technických služeb města, MěVaK, Lesy města, 

městská policie i Policie ČR atd.

Miroslava Kameníková

K metropolitní síti se letos připojí 
například hasičská stanice

Potíže s podložím zkomplikovaly opravu brouzdaliště, zůstalo zavřené
Kvůli nadměrné vlhkosti podloží není stále dokon-

čena rekonstrukce dětského brouzdaliště na  Tyr-

šově koupališti ve  Dvoře Králové nad Labem. 

Sondy do konstrukce bazénu odhalily přítomnost 

pískových výdutí pod betonovou deskou. Ty bude 

nutné odstranit, teprve poté bude rekonstrukce 

pokračovat. V  letošní letní sezoně tedy zůstalo 

dětské brouzdaliště mimo provoz. Vedení města 

by chtělo návštěvníkům tuto situaci v další sezoně 

vykompenzovat.

Stavební práce na  koupališti zahájili pracovníci 

společnosti Lacus Technology, s. r. o., Říčany 

na  konci dubna. Při rekonstrukci nově vybe-

tonovali přelivové hrany bazénku a  odstranili 

několik vrstev stávajících nátěrů až na původní 

konstrukci. Během následující čtyřtýdenní 

technologické pauzy beton zrál a  vysychal, 

aby bylo možné na něj nanést speciální polyu-

retanový nátěr. Vysychání betonu však počasí 

příliš nepřálo. „Již při vysychání dna konstrukce 

bazénu jsme pozorovali nerovnoměrné známky 

vlhkosti a v některých místech vlhkost nemizela 

vůbec. A  protože právě vlhkost je pro aplikaci 

fi nálního nástřiku zásadní a  z  hlediska kvality 

nejdůležitějším faktorem, byli jsme nuceni 

provést sondy do  konstrukce, které odhalily 

přítomnost pískových kavern – výdutí pod beto-

novou deskou, do kterých se vlhkost stahovala 

a v nichž se stále drží. Rozhodli jsme se tak odkrýt 

rozsáhlejší místa s projevy vlhkosti a nález dutin 

se potvrdil i  na  dalších místech. Stavbaři dále 

ve dně brouzdaliště, k němuž neexistuje žádná 

původní projektová dokumentace, odhalili staré 

rozvody vody, které byly stále pod tlakem a jimiž 

také pronikala vlhkost do  konstrukce,“ podotkl 

Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, inves-

tic a  správy majetku na  Městském úřadě Dvůr 

Králové nad Labem.

Již v rámci zpracování projektové dokumentace 

bylo provedeno na  různých místech několik 

sond formou navrtávky. Ty však přítomnost 

kavern neodhalily, naopak konstatovaly dobrý 

stav konstrukce brouzdaliště, několik vrstev hyd-

roizolace a poměrně kvalitní beton. „Zpracovatel 

projektové dokumentace navrhl několik variant 

řešení, kterými se zabývají zástupci města i sta-

vební fi rma. Vše ale směřuje k  tomu, že bude 

muset být vybourána celá betonová mazanina 

dna, odkryta všechna riziková místa a opravena. 

Teprve poté bude moci rekonstrukce brouzda-

liště pokračovat,“ vysvětlil Ctirad Pokorný.

„Velmi nás situace mrzí. Věřili jsme, že se opravu 

delfínku povede realizovat do  letních prázdnin. 

Tyršovo koupaliště je krásné a  je škoda, že se 

rodiny s  malými dětmi nyní jezdí koupat jinam. 

Protože si uvědomujeme, že Královédvoráci, 

a zejména ti nejmenší, jsou pro toto léto o brouz-

daliště ochuzeni, jsme připraveni jim tuto situaci 

příští sezonu kompenzovat, například na  vstup-

ném,“ uvedl k situaci starosta města Jan Jarolím.

Rekonstrukce dětského brouzdaliště na Tyršově 

koupališti měla původně trvat do  15. června 

2017 a  za  stavební práce mělo město zaplatit 

téměř 2 miliony Kč bez DPH. Kromě opraveného 

bazénku a jeho okolí měly být již letos v brouz-

dališti umístěny nové atrakce – vodní deštník 

a skluzavka ve tvaru slona.

Miroslava Kameníková

Také v  letošním roce město Dvůr Králové nad 

Labem prostřednictvím odboru rozvoje, investic 

a správy majetku pečuje o své památky. 

Během letních měsíců došlo k opravě památníku 

z 2. světové války s bronzovou plastikou u mostu 

Jana Palacha. Dále byl očištěn, naimpregno-

ván a  opraven pomník padlých z  války 1866 

u  mostu Jana Palacha a  byl očištěn památník 

u  ZŠ 5. května. Realizuje se také restaurování 

božích muk ve  Smetanově ulici. Socha byla 

již demontována a  byl zřízen její nový základ. 

Nyní probíhají restaurátorské práce a  po  jejich 

dokončení bude socha namontována zpět. Do-

jde také k opískování a nátěru zábradlí. Zhotovi-

telem prací je královédvorská fi rma Kámen Brož.

Město má dále v  plánu opravit pomník vojáků

z prusko-rakouské války v  kopečku ve 

Štefánikově ulici a také pomníčky věnované 

obětem z  II. světové války na  louce mezi 

nádražím a Lipnicí.

Ing. Ctirad Pokorný

vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku

Investice do oprav památníků a pomníků
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Máte projektový záměr? Zkuste to s MAS Královédvorsko
MAS Královédvor-

sko získalo schvá-

lením své strategie 

možnost čerpat pro 

náš region fi nanční 

p r o s t ř e d k y 

z  evropských fondů v  celkovém objemu necelých 

52 milionů Kč. Začátkem srpna byla vyhlášena 

první výzva z  Programu rozvoje venkova, týkající 

se Investice do zemědělských podniků, Neproduk-

tivních investic v  lesích a  Investic do  lesnických 

technologií.

Oprávnění žadatelé jsou v tomto případě země-

dělští podnikatelé, obce, vlastníci lesa na Králo-

védvorsku. Finanční prostředky určené pro tuto 

výzvu jsou dány ve  výši 2,8 mil. Kč a  očekává 

se, že všechny doposud přijaté žádosti splní 

požadavky dané naší výzvou, budou podpořeny 

a částka vyčerpána. 

Na  konci srpna byly také vyhlášeny další dvě 

výzvy, a  to konkrétně Prorodinná opatření 

a Zaměstnanost. 

Prorodinná opatření se týkají například podpory 

vzniku dětských skupin, příměstských táborů 

či školních klubů. Zaměstnanost, jak již z názvu 

vyplývá, podporuje zejména vytváření nových 

pracovních míst u  místních podnikatelských 

subjektů. 

Částka, která je aktuálně určena na tyto akti-

vity, činí 5,6 mil. Kč. Škála možných žadatelů je 

poměrně široká. Jsou jimi například neziskové 

organizace, obce, vzdělávací a poradenské insti-

tuce, školy a  školská zařízení, obchodní korpo-

race působící na našem území. Tyto výzvy jsou 

otevřené do konce září. 

Následovat budou v říjnu investiční výzvy z Inte-

grovaného regionální operačního programu 

na podporu Infrastruktury pro vzdělávání s alo-

kací 5 mil. Kč, kde očekáváme projektové záměry 

z  jednotlivých škol na  vybudování odborných 

učeben, a podporu Bezpečnosti v dopravě, která 

bude sloužit obcím na  rekonstrukce chodníků 

a zastávek.

Výzvy připravujeme průběžně a  v  letošním 

roce bychom rádi stihli vyhlásit ještě investice 

do  sociálních služeb. Následovat budou další 

výzvy v příštích letech. 

Zažádat o  podporu můžete i  vy! Máte nějaký 

projektový záměr? Týká se Královédvorska? 

Přijďte se k  nám zeptat, zda je možné ho přes 

MAS podpořit. Rádi s vámi váš záměr probereme 

a zjistíme možnosti jeho fi nancování. Ve většině 

vyhlašovaných výzev je podpora ze strany MAS  

Královédvorsko až 95 %, a to už přece za to stojí.

Bc. Lenka Křížová, DiS.

manažerka MAS Královédvorsko

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 

Labem a městské kulturní zařízení Hankův dům 

pořádá spolu s partnery již 4. ročník benefi čního 

projektu Noc venku, a to 23. listopadu od 18:00 

hod. v  Hankově domě a  na  náměstí Václava 

Hanky. Akce potrvá až do  rána a  končí společ-

nou snídaní a vydáním Certifi kátů spáčům.  

Hlavním cílem projektu je boření mýtů a před-

sudků s  bezdomovectvím spojených, vybrat 

trvanlivé potraviny pro osoby v  nouzi a  zažít 

si, jaké to je spát venku, ráno vstát a normálně 

fungovat. Do  projektu se letos zapojilo téměř 

30 subjektů, včetně našich dvou středních škol 

– SŠIS Dvůr Králové nad Labem a  Gymnázium 

Dvůr Králové nad Labem. 

Ochutnávka programu: v Hankově domě skvělá 

muzika, drobné odborné vstupy, diskuse, stu-

dentské fi lmy o  problematice bezdomovec-

tví ve  Dvoře Králové nad Labem, vyprávění 

poutníků Jana Duška a  Petra Hirsche; ve  stanu 

sebezkušenostní aktivity, brýle simulující alko-

hol a drogy; na náměstí další aktivity, canistera-

peutické okénko, ukázky skautů, jak přežít noc 

a zimu, možná rozhovory s klienty, výstava foto-

grafi í s  tematikou bezdomovectví a  chudoby, 

soutěž o nejlepší kartonový příbytek na spaní,...

Součástí projektu je fotografi cká soutěž 

na  téma: Bezdomovectví a  chudoba. Zájemci 

mohou posílat fotografi e do  20. října 2017 na 

e-mail: hauke.jindrich@psdvurkralove.cz. Podrob-

nosti najdete na  facebookovém profi lu Noc 

venku Dvůr Králové nad Labem a na stránkách 

www.psdvurkralove.cz v  sekci Noc venku 2017 

– je nutné se seznámit s  podmínkami soutěže! 

Více informací na tel.: 732 728 246.  

Loni k projektu přistoupilo 17 českých a morav-

ských měst. Ve Dvoře Králové nad Labem se akce 

zúčastnilo na  300 účastníků a  venku přespalo 

56 lidí, což bylo nejvíce v  rámci celé České 

republiky. Celkem se vybralo 1  165 ks trvanli-

vých potravin. 

Přijďte podpořit skvělou a  smysluplnou akci! 

Vstupným jsou trvanlivé potraviny, pomůžete 

tím mnoha lidem v nouzi!

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka 

Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem

Foto: Kateřina Dvořáková

Připravuje se již čtvrtá Noc venku

Etiketa jinak 
V  červnu proběhla v  klubu Střelka ve  Dvoře 

Králové nad Labem povedená akce Etiketa 

v  malíčku. Sedmnáct účastníků se prostřednic-

tvím scének a her seznámilo se základy chování 

ve společnosti tak, aby se nemuselo obávat náv-

štěvy restaurace s  důležitou osobou, pohovoru 

s  budoucím zaměstnavatelem nebo prvního 

rande. Kulturní rozdíly dotýkající se mimo jiné 

i etikety, se staly zřejmými při netradiční audienci 

u africké královny. Díky legraci a zábavnému pro-

gramu se téma příblížilo všem zájemcům, kteří 

si navíc, kromě opečeného špekáčku, odnesli 

i dovednost uvázat kravatu. A to se v životě hodí. 

Mgr. Kateřina Litošová 

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

dáře pro rok 2018 s  obrázky na  téma tří-

dění odpadů vyhlašuje odbor životního 

prostředí výtvarnou soutěž pro děti a stu-

denty. Obrázky mohou být nakresleny 

na formátu A4 (nejlépší je nakreslit kontury 

tuší a  vymalovat vodovými nebo anilino-

vými barvami; nekreslete pastelkami, tyto 

obrázky po  vytištění většinou nevypadají 

pěkně), situovány musí být na  šířku. Dále 

lze vytvořit i  libovolné modely, které si 

bude moci grafi k nafotit. Vítězné obrázky 

budou zveřejněny v odpadovém kalendáři 

a  jejich autoři obdrží odměnu. Výtvarné 

práce mohou vytvořit jednotlivci i skupiny 

dětí. 

Témata: 1. Prevence vzniku odpadů – 

nápady, jak předcházet vzniku odpadů; 

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

tony; 6. Textil; 7. Kovy; 8. Elektrozařízení 

(se zaměřením zejména na  TV, PC, rádia, 

gramofony, discmany, telefony, elektrické 

hračky, nářadí a  nástroje atd.); 9. Biood-

pad – např. kompostování na  zahradě 

v  kompostéru; 10. Recyklační symboly 

(šipky s  čísly, podle kterých poznáme, 

kam patří různé materiály); 11. Odpady 

nepatří do  lesa – dlouho se odpady v pří-

rodě rozkládají; 12. Sběrna druhotných 

surovin; 13. Mobilní svozy nebezpeč-

ných odpadů včetně elektrozařízení; 

14. Mobilní svozy zahradních odpadů; 

15. Sběrný dvůr; 16. Svoz vánočních 

stromků; 17. Sběr použitých rostlinných 

olejů; 18. Nespalujte vše, co hoří (připadne 

na konec roku – obrázky ladit vánočně, pří-

padně silvestrovsky).

Dále budou pro tvorbu kalendáře potřeba 

menší obrázky k  informacím o  termínech 

mobilních svozů o  rozměrech: 30 krát 

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

27 cm (na výšku na téma elektroodpad). 

Práce odevzdávejte do  30. září 2017 

na MěÚ Dvůr Králové nad Labem, náměstí 

T. G. Masaryka 59 (budova vedle bývalé 

restaurace u  Tinsů), kancelář 12 nebo 14. 

Bližší informace na tel.: 499 318 289.

Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí
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Nemocnice – co nového

„Pandořina skříňka“ radou města pootevřená 
Obecně v  životě platí „dvakrát nevstoupíš 

do  stejné řeky“.  Rada města (RM) se i  přesto 

rozhodla do  stejné „řeky“ opět „vstoupit“. Byla 

tak i pootevřena pomyslná „Pandořina skříňka“, 

která, jak všichni dobře víme, nepřinese městu 

nic dobrého. 

Na červencovém jednání RM byl podruhé v his-

torii města schválen projekt výstavby nové čis-

tírny odpadních vod, a to za přispění evropských 

dotací. Vše bylo ještě „okořeněno“ souhlasem 

s  vyprojektováním nového mostu přes řeku 

Labe, a  to právě pro potřebu příjezdu k  nové 

čistírně. Projektovat se má i nová přeložka kana-

lizačního sběrače, dnes ale bez problému funkč-

ního? Náklady na výstavbu nové čistírny tak mají 

narůst ještě o další desítky milionů korun?

V minulosti jsem se vždy hlásil k názoru, že jsem 

absolutně PROTI nesmyslné výstavbě druhé – 

nové čistírny odpadních vod na  území města. 

A byl jsem vždy zastáncem myšlenky, aby město 

odkoupilo stávající čistírnu odpadních vod, ať je 

vlastněna kýmkoli. Je to jediné rozumné a eko-

nomické řešení do budoucna. Tento názor jsem 

také zapracoval do volebního programu politic-

kého hnutí Východočeši, za  které jsem kandi-

doval do  městského zastupitelstva. Jasně jsem 

defi noval, že je potřeba stávající čistírnu odkou-

pit (následně provozovat) a za evropské peníze 

případně modernizovat. A  napravit tak jednou 

pro vždy historickou chybu minulých zastupi-

telů, kteří promarnili jedinečnou šanci stávající 

čistírnu odpadních vod od  akciové společnosti 

TIBA odkoupit. (Následně pak někteří zastupi-

telé mnoho let v zastupitelstvu vedli vlastní dez-

informační a nenávistnou kampaň v duchu „sto-

krát opakovaná lež se stává pravdou“ s jediným 

účelem, nepřiznat svým spoluobčanům svou 

vlastní chybu v rozhodování.) 

Dnes jsme bohužel opět svědky situace, že 

pro vedení města je „asi“ jednodušší utrácet 

a nesmyslně investovat miliony a miliony korun 

z  městské pokladny za  přípravu nesmyslného 

projektu, který se má z části zaplatit i z fondů EU. 

Na místo toho, aby nejvyšší představitelé města 

věnovali svůj čas a energii hledání cesty, jak jed-

nat a  jednat na  všech možných a  nemožných 

úrovních o odkoupení stávající čistírny. I s vědo-

mím, že tato jednání o  odprodeji a  vlastní 

ceně za  čistírnu mohou být složitá, zdlouhavá, 

komplikovaná a  bůhví jaká. O  tom není určitě 

pochyb. S  tím musí každý zvolený a  hlavně 

odpovědný komunální politik, který nás dnes 

v těchto záležitostech zastupuje, počítat.

Současný vlastník se také po  tolika letech jen  

tak nebude chtít vzdávat své investice, která 

dnes slouží široké veřejnosti a  garantuje mu 

jistý příjem peněz. Ta jednání s vlastníkem (nebo 

managementem) současné čistírny, ať trvají, jak 

dlouho chtějí, určitě nebudou stát tolik, jako ty 

již ztracené desítky milionů korun, které nás již 

stála a  mohla by nás v  budoucnosti ještě stát 

příprava té druhé „truc“ čistírny. O tom jediném 

jsem 100% přesvědčen.

V  případě, že bude příprava a  výstavba nové 

druhé čistírny na pořadu nejbližšího zastupitel-

stva města, budu hlasovat určitě PROTI přijetí 

takového usnesení, které má dát tomuto nesmy-

slnému projektu zelenou. 

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)

Poděkování popelářům
Začnu citátem: Život se skládá z maličkostí, ale 

život není maličkost. Občas čtu ve vašich novi-

nách různá poděkování, ještě jsem však nečetl 

poděkování popelářům. Dnes to musím napra-

vit. Zapomněli jsme připravit plnou popelnici 

ke čtrnáctidennímu svozu. Popeláři přijeli a zase 

odjeli, ale bez obsahu naší popelnice. Co teď? 

Manželka vymyslela: chovat se teď ještě eko-

logičtěji. Vše roztřídit, co nejméně spotřebo-

vat a  následujících čtrnáct dnů nějak přežít. Já 

jsem shodou okolností jel odpoledne do  sběr-

ného dvora se zahradním odpadem. Napadlo 

mě zeptat se pána, který tam udržuje pořádek, 

za kým bych měl dojít, pokud bych chtěl odvézt 

obsah popelnice v  náhradním termínu příští 

týden. Řekl mi, že když chvíli počkám, že by 

měli přijet popeláři. Mně se však čekat nechtělo 

a odjel jsem pryč.

Příběh má ale pokračování. Druhý den dopo-

ledne přijelo před náš dům popelářské auto 

s  popeláři shánějícími se po  naší popelnici. 

Možná si teď řeknete, proč psát o takové „malič-

kosti“? Až si budu myslet, že každý z vás by udělal 

to, co „obyčejní“ popeláři, tak o tom nebudu psát. 

Do té doby však: Mílí popeláři, ještě jednou díky.

Pavel Vatuňa

V  poslední době mám hodně telefonátů

a  e-mailů ohledně budoucnosti naší nemoc-

nice, zda zde zůstane zachována akutní péče 

a  postaví se nové operační sály, a  jsem vyzý-

ván, abych podal nové informace. Velice rád se 

s  vámi o  ně podělím tak, jak jsem to již udělal 

ve  svém příspěvku v  dubnovém vydání těchto 

novin. Pro lepší pochopení je třeba vědět, že 

za loňský rok bylo v nemocnici provedeno 2 600 

operací chirurgických, urologických, ortopedic-

kých a endoskopických, dále 20 000 ambulant-

ních vyšetření a uskutečněno bylo 5 000 hospi-

talizací. O  tom, zda nové operační sály budou 

postaveny, tedy nahrazeny stávající novými, 

a tím i zajištěno pokračování chodu nemocnice 

ve  stejném rozsahu zdravotní péče, není stále, 

v době, kdy tento příspěvek píši, defi nitivně ze 

strany vedení kraje rozhodnuto.

Za  zajímavost stojí, že pozvání seznámit se se 

současnou situací přijali a  podívat se přijeli: 

místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, Dana 

Kracíková, předsedkyně krajského zdravotního 

výboru, náměstek ministra zdravotnictví Roman 

Prymula, starosta Vrchlabí Jan Sobotka, primátor 

Hradce Králové Zdeněk Fink, krajský 1. náměs-

tek pro dopravu Martin Červíček, náměstkyně 

hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Ber-

dychová, poslanec a místopředseda výboru pro 

zdravotnictví Leoš Heger a další.

Samozřejmě několikrát do  nemocnice přijel 

i náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar, napo-

sledy 1. srpna i  s  hejtmanem Jiřím Štěpánem. 

Společně se zdravotním personálem nemocnice 

v  čele s  ředitelem Vávrou jsme si všichni spo-

lečně prošli nové laboratoře a  hlavní budovu 

včetně operačních sálů. Diskutovalo se a  argu-

mentovalo také pro a  proti možnosti umístění 

sálů uvnitř hlavní budovy, protože pro tento 

účel byla zadána studie proveditelnosti. Při této 

návštěvě jsme se jasné odpovědi nedočkali, pře-

stože zdravotní výbor krajského zastupitelstva 

doporučil výstavbu nových sálů již 10. dubna 

2017. Bylo nám však přislíbeno projednání 

na zastupitelstvu v říjnu, přestože jsme požado-

vali v září. 

Co dodat nakonec? Výstavba operačních sálů 

je základní podmínkou existence této nemoc-

nice a  hlavně pokračování služby nemocným 

nejen z  našeho města, ale z  celé spádové 

oblasti, která např. u urologie zahrnuje 130 000 

lidí. Je příjemné zjištění, že všichni, kteří máme 

za  povinnost, nebo můžeme podpořit zacho-

vání akutní péče v naší nemocnici, spolupracu-

jeme a  vzájemně se podporujeme bez ohledu 

na stranickou příslušnost. A co jsme začali, také 

i dokončíme.

Ing. Jiří Hlavatý

senátor

Milí teenageři a  návštěvníci restauračních zaří-

zení ve  Dvoře Králové nad Labem. Dovoluji si 

Vás tímto oslovit, požádat a poprosit, abychom 

uklidnili atmosféru, která se již během dvou 

let vyhrotila z  věcné roviny do  roviny osobní, 

hlavně v lokalitě restauračního zařízení „Skála“. 

Nejsem a  nebudu zastáncem přijímání veřejné 

vyhlášky, omezující provozní dobu restaurač-

ních zařízení. 

Nejsem zastáncem řešení těchto problémů 

silou. 

Na  druhou stranu. Pokud nedojde v  nejbližší 

době k  uklidnění situace, bude na  zástupce 

města činěn velký tlak na  přijetí této vyhlášky, 

která jistě ovlivní a  omezí chod restauračních 

zařízení.

Přijetí vyhlášky dopadne hlavně na provozova-

tele a následně i na nás hosty. 

Proto Vás, hlavně omladino, prosím, ukažte, 

že jste slušní lidé, kteří dokáží být tolerantní 

k ostatním. Udělejte ten první krok Vy. 

MUDr. Petr Hroneš

zastupitel (ODS)

Výzva 

Posílejte připravované akce 
do kalendáře akcí na rok 2018
Pořádáte v roce 2018 kulturní či sportovní 

akci a chcete ji zviditelnit? Dejte nám o ní 

vědět. Připravujeme tradiční kalendář akcí 

pro rok 2018.

Rádi vaši akci zdarma zveřejníme v  infor-

mačním centru, v kalendáři akcí na webo-

vých stránkách města www.mudk.cz či 

na turistickém portálu www.dvurkralove.cz 

a využijeme při propagaci města na veletr-

zích cestovního ruchu. Stačí uvést název, 

termín akce, případně internetové stránky. 

Podklady zasílejte do  13. října 2017 

na e-mailovou adresu info@mudk.cz. Infor-

mace o  konání akcí můžete během roku 

průběžně doplňovat, kalendář budeme 

aktualizovat. 

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem



8/2017 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE  INZERCE

9www.mudk.cz 9www.mudk.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

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

Přijmeme servírku, odpolední provoz od 16:00,

i na brigádu. Tel. 731 103 727

Pronajmu byt 2+1, 48 m2 a 2+1, 58 m2 ve D. K. n. L. 

po rekonstrukci. Tel. 737 305 713

Pronájem luxusního bytu 3+1 ve Dvoře Králové, 

98 m2, lodžie, vč. vybavení, novější zástavba pod 

zoo, volné od 1.10.2017. Kontakt: 774 777 072

Ačkoliv se nehodí psát o  ženách a  jejich věku, 

životní jubileum, kdy se věk zapisuje třemi čís-

licemi, určitě stojí za  zaznamenání. A  ve  středu 

26. července 2017 oslavila krásné 100. narozeniny 

paní Věra Holičová, nejstarší občanka Dvora Krá-

lové nad Labem. 

Vitální, sympatická a  usměvavá dáma, která 

se stále zajímá o  dění ve  městě, ráda poslou-

chá koncerty vážné hudby, luští křížovky, ještě 

donedávna aktivně fotografovala a  je jí velmi 

líto, že už se nemůže zapojit například do práce 

na  zahrádce. „Všechno bylo v  životě krásné 

a  prožívala jsem to dobře a  šťastně. Nevím, 

čemu bych ve  vzpomínkách dala přednost. 

I  bolesti byly, ale na  ty já nevzpomínám,“ říká 

Věra Holičová. A  jaký má recept na  dlouhově-

kost? „Co vám mám říct. Práce, práce a  práce, 

čisté svědomí a lásku, nad ní není.“  

Paní Věra Holičová prožila celý život ve  Dvoře 

Králové nad Labem. „Zde jsem se narodila, 

chodila do školy a prožila s  rodiči a sourozenci 

krásné mládí. Rod Dolejšů ze strany tatínka 

pochází ze Šumavy, kam jsem jezdila k prarodi-

čům. Ze strany maminky jsem z rodu Elišáků, a ti 

ve městě vlastnili jednu z cihelen, která stávala 

naproti královédvorské zoo,“ poodkrývá roušku 

historie své rodiny a pokračuje: „Potom jsem se 

seznámila s  Rudolfem Holičem, vdala se, poro-

dila tři děti a s manželem prožila krásných 67 let 

života. A až do odchodu do důchodu v roce 1972 

jsem pracovala v Tibě Zálabí. Nyní mi radost dělá 

pět vnoučat a čtyři pravnoučata.“ 

Vzápětí přidává příběh ze svého života, který se 

odehrál v  roce 1939. „Vdávala jsem se a zrovna 

začínala válka. Na  svatební cestě jsme byli 

v Praze, zrovna v době, kdy nacisté během pro-

tinacistických demonstrací postřelili studenta 

Jana Opletala,“ vypráví.

V  domě, kde bydlí se snachou a  dvěma vnuč-

kami, žije paní Věra Holičová již více než tři 

čtvrtě století. „Před 77 lety jsem tady překročila 

práh jako nevěsta a od těch dob tu žiju. Uvařím 

si, uklidím, jen chodit už tak dobře nemůžu, jako 

dřív, a sluch mi tolik neslouží,“ říká dáma, která 

se jinak těší skvělému zdraví.

V  mládí byla vyhlášenou houslistkou a  zálibu 

v  hudbě má stále. „Podědila jsem tento talent 

po  tatínkovi a  po  mě ho zase zdědil můj syn. 

Ráda tak poslouchám hudbu, hlavně vážnou, 

žádný koncert nevynechám. Dříve jsem kon-

certy také navštěvovala, teď se na  ně dívám 

hlavně v televizi,“ podotýká Věra Holičová.

Sté narozeniny se musejí pořádně oslavit, a tak 

má za sebou paní Věra Holičová několik příjem-

ných setkání nejen s  rodinou. Mezi gratulanty 

nechyběl ani starosta města Jan Jarolím a členka 

komise pro občanské záležitosti Dagmar Bai-

erová. Dopisem jí k  životnímu jubileu popřála 

i  ministryně práce a  sociálních věcí Michaela 

Marksová. A  dostalo se jí také mimořádné cti. 

„Ve  středu 26. července, přesně v  den naroze-

nin, jsem během mše v  kostele, kdy mi zazpí-

val i  Královédvorský chrámový sbor, obdržela 

Apoštolské požeh-

nání od  Jeho Svatosti 

papeže Františka. 

To byl pro mě velký 

duchovní zážitek,“ říká 

jubilantka. 

Dlouhověkost není 

v  rodině paní Věry 

Holičové nic neobvyk-

lého. Její syn a  dcera 

se mohou pyšnit tím, 

že sté narozeniny osla-

vili dokonce s  oběma 

rodiči. Manžel oslaven-

kyně pan Rudolf Holič 

byl také nejstarším 

občanem města Dvora 

Králové nad Labem. 

Zemřel v roce 2006, bylo mu 104 let. 

„Nemyslím na budoucnost, ale na dnešek, maxi-

málně na  zítřek. Staří lidé mají myslet na  pří-

tomnost a  ne na  minulost nebo na  budouc-

nost. Na  minulost se ale zapomenout nedá, 

protože to, co člověk prožil, má ve  svém srdci, 

duši a  mysli. Na  budoucnost nemyslím, nevím, 

co bude zítra. Jsem šťastná v přítomnosti, tady 

a teď,“ dodává.

Miroslava Kameníková

„Jsem šťastná v přítomnosti, tady a teď,“ říká Věra Holičová
ze Dvora Králové nad Labem, která oslavila 100. narozeniny 

inzerce:

Máte zájem 

inzerovat 

v Novinách 

královédvorské 

radnice?

Kontaktujte 

nás na tel.: 

499 318 258, 

e-mail:

noviny@mudk.cz
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DK12242 cena: 1.280.000 Kč
Prodej zděného bytu 2+1 (63,2 m2) ve DK
4.NP kompletně revitalizovaného domu.

DK12221 cena: 295,00 Kč/m2

Prodej pozemeku v klidné části obce
Horní Nemojov, celková výměra 2508m2.

DK11967 cena: 540.000 Kč
Prodej stavebního pozemeku s původní

chalupou v obci Filířovice, plocha 1418m2.

DK12225 cena: 980.000 Kč
Samostatně stojící rodinný dům s kůlnou,

studnou a zahradou v obci Doubravice.

DK11775 cena: 1.670.000 Kč
Prodej samostatný rodinný dům v Horní
Brusnici, plus garáž a zahrada 3026m2.

Prodej objektu přímo u hlavní komunikace
č. 1/37 v Kocbeři u Dvora Králové n/L. 

DK12235 cena: 4.750.000 Kč

roků

již rozumíme nemovitostem
v y u ž i j t e  n a š i c h  z k u š e n o s t í  a  s v ě ř t e  n á m  j i

Eva JAROŠOVÁ Michal FLÉGR Soňa ZIKEŠOVÁ

Eva Jarošová
makléř s nemovitostmi
Tel.: 728 451 040
E-mail: jarosova@tana.cz

Michal Flégr
makléř s nemovitostmi
Tel.: 724 077 752
E-mail: flegr@tana.cz

Soňa Zikešová
makléř s nemovitostmi
Tel.: 602 207 033
E-mail: zikesova@tana.cz

roků

již oslavte s námi www.tana.cz

Realitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti

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

Máte zájem inze-

rovat v Novinách 

královédvorské 

radnice?

Kontaktujte 

nás na tel.: 

499 318 258, 

e-mail:

noviny@mudk.cz

Městská nemocnice, a. s.
Dvůr Králové nad Labem

 přijme do pracovního poměru zdravotní sestry / 

praktické sestry do nepřetržitého provozu na akut-

ní lůžková oddělení a na oddělení následné péče. 

Náborový příspěvek dohodou.

Informace: Jana Lašová, tel.: 499 300 695

 e-mail: lasova@mndk.cz
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V  červnu 2017 se narodilo v  našem městě 16 občánků – 7 chlapců

a 9 děvčat. 

V  červenci 2017 se narodilo v  našem městě 24 občánků – 10 chlapců

a 14 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V červnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 21 lidí, z toho bylo 8 králo-

védvorských občanů, 4 muži a 4 ženy. 

V červenci zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 10 lidí, z toho byli 4 králo-

védvorští občané, 1 muž a 3 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Svatby
Ve  Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v červnu a v červenci manželství 

tito snoubenci:

Václav Trpálek a Eva Pluskalová    – 9. 6. 2017

Michal Měřinský a Petra Horáčková  – 16. 6. 2017

Miroslav Janeček a Daniela Vágnerová  – 16. 6. 2017

Oldřich Prokop a Iva Kleinwächterová   – 16. 6. 2017

Petr Drapač a Jana Glazarová    – 17. 6. 2017

Daniel Dvořák a Veronika Hrušková   – 23. 6. 2017

Tomáš Slánský a Monika Krejčíková  – 8. 7. 2017

Michal Exner a Michaela Šebová   – 8. 7. 2017

Tomáš Vrána a Barbora Francová   – 8. 7. 2017

Daniel Polák a Martina Hloušková   – 14. 7. 2017

Jan Musil a Michaela Čejková    – 21. 7. 2017

Ladislav Boura a Pavlína Zákravská   – 22. 7. 2017

Tomáš Kašpar a Lucie Ebnerová    – 29. 7. 2017

V Kuksu uzavřeli v červnu a v červenci manželství tito snoubenci:

Martin Exner a Adéla Turková   – 2. 6. 2017

Zdeněk Kulhánek a Denisa Přibylová  – 2. 6. 2017

David Suško a Tereza Vágnerová    – 2. 6. 2017

Miroslav Novák a Jiřina Kalousková   – 3. 6. 2017

Tomáš Ryšavý a Zuzana Sedláčková  – 10. 6. 2017

Richard Peisker a Šárka Vítová    – 10. 6. 2017

Jiří Mildner a Eva Křenovská   – 24. 6. 2017

Ladislav Jezbera a Romana Šepková   – 24. 6. 2017

Patrik Doroba a Linda Smolová    – 30. 6. 2017

Karel Kulček a Hana Kulhánková   – 1. 7. 2017

Pavel Pohanka a Veronika Suchánková  – 1. 7. 2017

Marek Zeman a Petra Kabátová    – 1. 7. 2017

David Leška a Helena Ambrůžková  – 7. 7. 2017

Viktor Petera a Simona Lichá   – 7. 7. 2017

Lukáš Lorenc a Martina Dyrcová   – 7. 7. 2017

Roman Bursa a Alžběta Hitková   – 7. 7. 2017

Jakub Šik a Martina Jeništová    – 7. 7. 2017

Anwar Alabed a Kateřina Klimešová  – 15. 7. 2017

Petr Hanuš a Eva Dvořáková    – 15. 7. 2017

Francisco-Javier Muňoz y Coscollá a Aneta Křičková – 22. 7. 2017

David Dobrovolný a Noemi Lisá   – 22. 7. 2017

Jakub Cetényi a Kristýna Klustová   – 22. 7. 2017

Ve Vítězné uzavřeli v červnu manželství tito snoubenci:

Jan Majzlík a Lenka Regnerová   – 17. 6. 2017

Martin Novotný a Eva Popovová    – 17. 6. 2017

V Kohoutově uzavřeli v červenci manželství tito snoubenci:

Petr Eliška a Zuzana Navrátilová    – 8. 7. 2017

Ve  Vlčkovicích v  Podkrkonoší uzavřeli v  červenci manželství tito 

snoubenci:

Jakub Vitebský a Nikola Jůzová    – 7. 7. 2017

Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích 

v červnu a v červenci 48 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období osla-

vilo 9 manželských párů stříbrnou svatbu, 15 párů zlatou svatbu a 2 páry 

svatbu diamantovou.

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování
Dne 10. června 2017 jsme měli již podruhé možnost zúčastnit se s našimi 

dětmi úžasné akce v  Libotově, na  kterou nás pozval starosta obce Filip 

Kraus. Jemu a všem, kteří se na pořádání dětského dne podíleli, patří obrov-

ské díky. Děti si den moc užily, vyřádily se při plnění úkolů na jednotlivých 

stanovištích, projely se v kočáru taženém koněm, nechaly si namalovat obli-

čeje a barevně nastříkat účesy, navštívily peklo a na závěr chytaly bonbóny, 

které „pršely z  nebe“. Panu starostovi ještě jednou děkujeme za  pozvání 

a za zorganizování báječného dne. Velmi si jeho počínání vážíme. 

Děti a kolektiv zaměstnanců z Dětského centra ve Dvoře Králové nad Labem 

Velké poděkování fi rmě Škop, zvláště Jiřímu Škopovi za zapůjčení plachet, 

Milánkovi Goniecovi za  rychlou pomoc, synovi Darkovi, Stoupovi a všem 

sousedům za obrovskou pomoc. Děkuji moc. 

Jana Vostřáková

Velké poděkování váženému panu starostovi Dvora Králové Ing. Janu Jaro-

límovi za krásný a dojemný obřad na Staré radnici k naší zlaté svatbě.

Manželé Marta a Ladislav Matašovi

Děkuji městu Dvůr Králové nad Labem za  fi nanční příspěvek na  kroužek 

kreslení na Novém Světě, díky kterému mohl být otevřen i ve školním roce 

2016/2017. 

Jaroslava Vopálková

Arnika pomáhá také v Domově svatého Josefa – místo, 
které by bez Arniky nebylo tak příjemné k životu
Přinášíme třetí článek o  činnosti Královédvorské 

Arniky, která 15 let nabízí v   regionu dobrovol-

nickou pomoc. Tentokrát si budeme povídat 

s  paní Jitkou Holcovou z  Domova sv. Josefa 

v Žirči.

Jak moc je pro vás Arnika důležitá? 

Nabízíme hodně velkou nabídku volnočasových 

aktivit. A všichni naši klienti jsou držiteli průkazu 

ZTP/P, z čehož vyplývá, že se bez pomoci ne-

obejdou. Práce profesionálních sester ale 

nemůže zacházet až do soukromí, za zábavou. 

Ale ti lidé potřebují pomoc i při tom. A zde nám 

opravdu hodně pomáhá Arnika. 

Kdo z Arniky vám nejvíce pomáhá? 

Samozřejmě Jana Štěpánová, která to celé 

založila. Nyní se do toho pořádně obula Kate-

řina Krobotová, která dělá koordinátorku. A ještě 

paní Jitka Šlemrová, účetní Arniky, která sama 

hodně často chodí pomáhat. Strašně moc nám 

pomáhá manžel paní Štěpánové Oldřich Štěpán, 

který dochází na rukodělné dílny (Ergo terapie), 

které jsou velmi oblíbené. 

Máte i nějaké zajímavé způsoby pomoci? 

Podařilo se nám nyní dát dohromady jednu naši 

klientku s roztroušenou sklerózou, která má 

nyní psychické problémy, s dobrovolnicí – zpě-

vačkou paní Batiničovou, která přišla z Prahy 

a chtěla se takto realizovat. Věříme, že by se 

z nich mohly stát i přítelkyně. Arnika u nás pořádá 

i akce „Vítání čtvera ročních období“. V březnu, 

v červnu, v září a v prosinci členky spolku nape-

čou, připraví soutěže, přivedou živou hudbu 

a své kulinářské pochoutky rozdávají klientům. 

To sem jezdí obětavé členky Arniky až ze Staré 

Paky! Díky Arnice se také klienti dostanou dva-

krát za léto i na jezdecké závody koní na Zálesí. 

Zmínila jste, že si evidujete pomocníky a kolik 

hodin domovu věnovali... 

No, oni si to kolikrát ani neuvědomí, ale jsou 

to opravdu desítky a stovky hodin. Tady mám 

třeba, že za minulý rok se uskutečnilo 76 výjezdů 

– divadlo, koncerty, svatba, módní přehlídka, 

koncerty na Výravě. To by bez Arniky absolutně 

nešlo! Domov sv. Josefa již několikrát nomino-

val členy v prestižních cenách. Tou poslední byla 

Cena Ď 2017.

Jan Holan, Královédvorsko.cz
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Školní rok 2017/2018 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Pro žáky jsou připraveny kroužky i poznávací exkurze
I když jsou prázdniny ve školách obvykle časem 

klidu, na našem gymnáziu celý červenec a srpen 

probíhal čilý ruch. 

Díky daru ve  výši 80 tisíc euro (2,15 mili-

onu korun) od  našeho absolventa, který žije 

v  Německu, jsme realizovali několik akcí, které 

přispějí ke  zlepšení prostředí na  naší škole. 

Nejvýraznější změnou je celková rekonstrukce 

šaten. Zde byly opraveny podlahy, prostory 

šaten byly vymalovány a největší novinkou pro 

naše žáky jsou moderní různobarevné šatní 

skříňky (viz foto). Také celkové prostory devíti 

kmenových učeben značně změnily svoji tvář, 

přivítají naše žáky v  nových, svěžích barvách. 

Za tyto prostředky byly upraveny i další prostory 

školy a ještě před prázdninami bylo zakoupeno 

nové mobilní ozvučení auly, které můžeme 

využívat i  v  jiných prostorách školy na  ozvu-

čení různých školních akcí, dále nové sedačky 

na  chodby a  řada dalších drobných předmětů, 

které zlepšily a zpříjemnily školní prostředí.

Z  rozpočtu města v  srpnu začala částečná 

rekonstrukce tělocvičny (podlaha v  posilovně 

a  obložení stěn). V  oblasti údržby a  celkového 

stavu naší budovy náš čeká ještě velký kus práce, 

který ale náleží především majiteli budovy, 

našemu městu.

V nadcházejícím školním roce chceme pokračo-

vat v poskytování kvalitního vzdělávání žákům, 

což je naším hlavním úkolem. Velmi si ceníme 

i toho, že naši žáci pod 

vedením svých učitelů 

dlouhodobě dosahují 

vynikajícího umístění 

v  předmětových sou-

těžích, olympiádách či Středoškolské odborné 

činnosti. Město reprezentují i  ve  sportovních 

soutěžích. 

Našim žákům poskytneme i v tomto roce širokou 

nabídku zájmových kroužků a  mimoškolních 

aktivit. Uspořádáme tradiční poznávací exkurzi 

do Petrohradu a jako novinku poznávací exkurzi 

do Skotska, obě v září tohoto roku. Dlouho při-

pravovanou exkurzí je návštěva Osvětimi. Mezi-

národní aktivity školy zakončí v květnu příštího 

roku tradiční návštěva z  našeho partnerského 

gymnázia v německém Cloppenburgu.

Všem žákům přejeme úspěšný školní rok a děku-

jeme našim příznivcům za  podporu a  přízeň, 

kterou věnují naší škole.

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

Projekt EXTRA TŘÍDA – Stárneme spolu
Již začátkem školního roku 2016/2017 jsme 

věděli, že se do  projektu Extra třída zapojíme. 

Vymysleli jsme spoustu nápadů, ale každý z nich 

měl nějaký zádrhel. Netrvalo však moc dlouho 

a měli jsme jasno. Poté, co zazněl návrh strávit 

příjemné chvíle s lidmi z Domu s pečovatelskou 

službou pro seniory a  zdravotně postižené, 

a  dokonce si s  nimi zahrát hry a  podělit se 

o  životní příběhy, neváhali jsme ani minutu. 

Náš nápad podpořil i  starosta našeho města 

Ing. Jan Jarolím a to nás utvrdilo v naší volbě.

Začátkem roku 2017 jsme obdrželi zprávu, že 

vzdělávací společnost EDUin náš projekt vybrala 

a  poskytne nám dar ve  výši 30.000 Kč na  jeho 

zrealizování. Čekalo nás celkem šest setkání: 

vánoční zpívání, turnaj v  deskových hrách, 

vytváření velikonočních ozdob, keramická dílna 

a  prohlídka gymnázia, koncert klasické hudby 

(kde všichni účinkující byli žáci naší třídy) a závě-

rečné grilování s čajem o páté. Moc jsme se těšili, 

ale zároveň jsme byli zpočátku trochu nervózní, 

jaká atmosféra na našich setkáních bude pano-

vat. Po  prvních pěti minutách se však ukázalo, 

že náš malý strach byl úplně zbytečný. Na všech 

setkáních panovala přátelská atmosféra a každé 

z  nich jsme si naplno užívali. A  nejenom my, 

ale i naši noví přátelé z Domu s pečovatelskou 

službou pro seniory a  zdravotně postižené

v Sadové 2755. 

Když se člověk baví, tak čas strašně rychle letí, 

a  proto jsme se ani nenadáli a  bylo tady naše 

závěrečné setkání. A nebylo to jen tak ledajaké 

setkání. Na závěrečné grilování s čajem o páté, 

kde proběhl křest našeho nově vzniklého kalen-

dáře na  rok 2018 a  knížky s  životními příběhy 

seniorů, jsme se všichni těšili nejvíc. Knížky 

a  kalendáře s  fotografi emi ze společných akcí, 

které vytvořil pan Jindřich Hauke, jsme předali 

a  poděkovali hlavním organizátorkám našeho 

projektu, paní ředitelce pečovatelské služby 

našeho města Mgr.  Marcele Hauke a  naší paní 

třídní učitelce Mgr.  Pavlíně Flídrové. Promítli 

jsme si tu také video o průběhu celého projektu 

od  našeho spolužáka Martina Kazmirowského. 

Náš dík patří i  místním fi rmám ING-FOREST,

s. r. o., a  INOTEX, s. r. o., za poskytnutí sponzor-

ských darů na  zakoupení vstupenek pro celou 

naši třídu do iQLANDIE v Liberci.

I přesto, že náš projekt už skončil, chystáme se 

naše nové přátele z DPS navštěvovat i v  tomto 

školním roce! Těšíme se na společná setkání.

 Eva Žižková (3. C)

Tábor Klubu NATURA na Šumavě za účasti ministra Richarda Brabce
Od  1. do  15. července se opět uskutečnil tra-

diční, již 33. tábor přírodovědného Klubu 

NATURA, který sídlí na  Gymnáziu Dvůr Králové 

nad Labem. Tento rok se konal v environmentál-

ním středisku Národního parku Šumava na Hor-

ské Kvildě. 

Počasí nám přálo a  na  šumavské poměry bylo 

velmi příznivé. Jako každý rok si děti vybraly 

práci, kterou v průběhu tábora zpracovaly, a díky 

tomu mohly blíže poznat šumavskou přírodu. 

Mimo odborné práce se konaly přednášky pod 

vedením zkušených lektorů jak z Klubu NATURA, 

tak z Národního parku Šumava, sportovní olym-

piáda, výlety po  okolí a  také třeba debata pro 

starší účastníky s ministrem životního prostředí 

Mgr. Richardem Brabcem, který s námi na tomto 

středisku tři dny bydlel (viz společné foto).

 Nic z toho by se ale neuskutečnilo bez skvělých 

vedoucích, praktikantů, kuchařů a  zdravotnic, 

za což jim děkujeme. Největší poděkování si ale 

zaslouží RNDr. Jana Dobroruková za opět skvě-

lou organizaci akce. 

Všichni účastníci si tábor užili a těší se na další, 

který se uskuteční příští rok prvních čtrnáct dní 

v červenci v Chorvatsku.

Daniel Hojný a Jáchym Pojezdný (4. C)
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Žáci ze ZŠ Podharť podpořili dobrou věc
Žáci podharťské školy společně se svými uči-

telkami, vychovatelkami a vedením školy přijali 

pozvání a zúčastnili se 3. ročníku charitativního 

pochodu „Život srdcem 2017“ aneb Vánoce na-

ruby, který pořádal pan Michal Karadzos. V  cíli 

trasy se svým příspěvkem podíleli na daru, který 

byl věnován dětem z onkologického centra FN 

Hradec Králové. 

Rozloučení se školou před 
prázdninami
Netradiční dárek na  závěr školního roku pro 

své spolužáky z  podharťské školy zorganizoval 

Václav Prouza, žák osmé třídy. Přišel s nápadem 

uspořádat v  tělocvičně školy koncert mladé 

talentované zpěvačky Naty Hrychové. Po  pro-

jednání s  vedením školy a  s  pedagogickým 

sborem nestálo již nic v  cestě k  uskutečnění 

jeho myšlenky. Sám oslovil manažera zpěvačky, 

domluvil termín koncertu, zajednal zvukaře. Žá-

kům se koncert moc líbil. Vystoupení okomento-

vali slovy: „Byl to úplně boží koncert – vidět Naty 

naživo.“ Již nyní se těší, jaký nevšední zážitek jim 

Vašek připraví na příště.

Krása volného letu dravých ptáků 
na podharťském hřišti
V  posledním týdnu před prázdninami nás 

v  rámci environmentální výchovy navští-

vili zástupci obecně prospěšné společnosti 

na ochranu dravých ptáků Zeyferus z lednického 

zámeckého parku se svými dravci. K vidění byly 

okomentované ukázky vzácných dravců a  let 

dravých ptáků. Výklad byl vtipný, naučný a sro-

zumitelný. Všichni žáci se pobavili, viděli něco 

nevšedního a navíc si rozšířili obzory o přírodě.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

OVOV na ZŠ Schulzovy sady

Také v  letošním roce jsme se zapo-

jili do  plnění odznaků zdatnosti. Žáci 

budovy A získali celkem 10 diamantových,

19 zlatých, 27 stříbrných a 40 bronzových 

odznaků, žáci budovy B přidali 3 diaman-

tové, 2 zlaté, 12 stříbrných a  33 bronzo-

vých odznaků. Dále se podařilo několika 

žákům probojovat do republikového fi nále 

OVOV, které se uskuteční v  prvním zářijo-

vém týdnu v  Brně. Do  Brna nás pojedou 

reprezentovat Barbora Síbrová, Adéla 

Sedláčková, Josefína Šturmová, Jakub 

Kuhn a  Radovan Mrkvička. Jedna příčka 

dělí od postupu Simona Rajsnera, který je 

prvním náhradníkem. Všem zapojeným žá-

kům přejeme radost z dosažených výkonů 

a reprezentantům úspěch.

Mgr. Pavlína Špatenková

ZŠ Schulzovy sady

Přemysl Rabas, ředitel ZOO Dvůr Králové, obdržel významnou cenu 
Stanislava Kudravceva za přínos v oblasti zoologických zahrad
Přemysl Rabas, 

ředitel dvor-

ské zoologické 

zahrady, se stal 

teprve druhým 

českým držite-

lem význam-

ného ocenění 

Stanislava Kudravceva, které je udíleno za  pří-

nos v  oblasti zoologických zahrad. Udílení je 

pořádáno v  rámci každoročního konání konfe-

rence Euroasijské asociace zoologických zahrad 

a akvárií (EARAZA), která proběhla v prvním srp-

novém týdnu v ruském Novosibirsku.

Cenu Stanislava Kudravceva převzal ředitel ZOO 

Dvůr Králové Přemysl Rabas spolu s  peněžitou 

prémií v  hodnotě jednoho tisíc EUR. „Rozhodl 

jsem se věnovat polovinu peněžní odměny 

Okské rezervaci pro jejich vysoce odborné pro-

jekty spojené s ochranou jeřábů. Zbytek částky 

jsem nechal převést na  konto WILDLIFE, ze 

kterého jsou fi nancovány projekty dvorské zoo 

spojené s  ochranou afrických zvířat, zvláště 

pak nosorožců,“ říká Přemysl Rabas, který se 

po  bývalém řediteli pražské zoo Bohumilu 

Královi stal teprve druhým českým držitelem 

tohoto ocenění.

Konference EARAZA se zúčastnily více než dvě 

stovky zástupců členských zoo z  celého světa. 

Během setkání se seznamovali s  nejnovějšími 

poznatky z  oblasti chovu a  ochrany vzácných 

zvířat. 

Ocenění je pojmenováno po  mimořádném 

odborníkovi v  oboru zoologie Stanislavu 

Kudravcevovi, který řadu let působil v moskev-

ské zoo. Zemřel v roce 1996. 

Andrea Jiroušová

 ZOO Dvůr Králové

Dva roky prázdnin
Zpráva z  tisku: Tragédie na  výletní lodi Chrt! 

Desítky nezvěstných dětí i posádka...

Tragédií skončila plavba výletní lodi Chrt dne 

15. července 2017. Zbytky zničené lodi, na které 

tou dobou cestovalo 48 dětí, členů TJ Sokol Dvůr 

Králové nad Labem, a  20 členů posádky, byly 

nalezeny na francouzském pobřeží...

Ztroskotáním začal tradiční sokolský tábor 

na  Ježkově nedaleko Doubravice. Naštěstí byli 

všichni zachráněni, a tak mohli společně prožít 

čtrnáct dní plných dobrodružství v duchu boje 

o  přežití. Táborníci se střetli tváří v  tvář lidoje-

dům i  žralokovi. Naučili se vyřezávat ze dřeva, 

tvořit z keramické hlíny i ušít si oděv. Vyzkoušeli 

záludnosti pevnosti Boyard a  drželi palce těm 

nejsilnějším v  Hunger Games. Celou dobu ale 

toužili vrátit se domů, což se jim nakonec na pri-

mitivních, ale vlastnoručně vyrobených vorech 

podařilo.

Děkujeme všem táborníkům za krásně prožitých 

čtrnáct dní a našemu kuchaři Jiříkovi za výborné 

jídlo, kterým nás po celou dobu rozmazloval. 

Tým vedoucích a instruktorů 
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Ohlédnutí za festivalem 
Hudební léto Kuks
Příjemné chvíle jsme mohli zažívat při 

návštěvách koncertů 8. ročníku meziná-

rodního festivalu Hudební léto Kuks. Letos 

byl průběh zpestřen netradičním začátkem 

v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové 

nad Labem, kde jsme si 24. 6. za  účasti 

celého orchestru Filharmonie Hradec Krá-

lové se sólistou Ivanem Ženatým připo-

mněli 200. výročí nalezení Rukopisu králo-

védvorského Václavem Hankou. Program 

dále svými výbornými výkony obohatili 

umělci naši i zahraniční.

Výhradně španělské rytmy bravurně zvládl 

špičkový kytarista Marco Socías z  Málagy. 

Klasicistní hudba 18. století zněla v  pro-

vedení komorního smyčcového souboru 

Wihanovo kvarteto. Barokní skladby jsme 

slyšeli v  podání pražského orchestru 

Ensemble Inégal, kde hostoval německý 

houslista Daniel Deuter spolu s rakouským 

tenoristou Virgilem Hartingerem, který má 

krásný hřejivý hlas. V tomto provedení jsme  

byli svědky novodobé premiéry skladby 

z kukského archívu. Zárukou kvalitní hudby 

je též obsazení našeho vynikajícího varha-

níka Pavla Svobody spolu s trumpetistou 

Markem Zvolánkem. Na tomto závěrečném 

koncertu 19. 8. zazněla světová premiéra 

skladby od  uznávaného skladatele Juraje 

Filase.

Velké poděkování patří všem účinkujícím, 

panu Vítu Havlíčkovi za pěknou dramatur-

gii festivalu i  všem sponzorům a  partne-

rům. Vždy zaplněný kostel Nejsvětější Tro-

jice v Kuksu svědčí o oblíbenosti koncertů 

na tomto krásném místě i o smyslu tohoto 

konání. 

Na  závěr přeji hodně zdaru do  9. ročníku 

Hudebního léta Kuks. 

 Jana Friedová

Žlutý tábor na Běluni
Začátkem každých letních prázdnin zavlaje nad 

Běluní vlajka. Na 1. běhu letos z tradičních stanů 

s podsadou vybíhali každé ráno 14 dní Mimoni. 

Hlavní úkol? Pomoci padouchovi Gruovi ukrást 

Měsíc. Ha, zápletka je tu! Jak by řekli Mimoni, 

když mají radost: „Bananááá...“ Úkoly plníme 

v menších skupinkách. Vznikají Brejlouni, Timíci, 

Padouši, Kšanďáci, Banáni a  Žluťáci. Aby o  nás 

každý věděl, vymysleli jsme si i  vlastní pokřiky. 

Za  pravidelné stravy a také pravidelného 

bodování (ne)pořádku ve stanech, i pravidelné 

hlášky „kde máš ručník“, to když jsme se šli mýt 

ke studánce, jsme sbírali také táborová platidla 

– abychom pomohli Gruovi koupit zbraň... To 

na  ten Měsíc, který jsme potřebovali zmenšit 

a následně uloupit. 

Honba za penězi pro Padoucha začala. Na 

„webovkách“ sdělujeme každý den rodičům, 

co se na  táboře děje. Z  ničeho nic se ozývá 

„Banana, banana“. Díky stroji času se dostáváme 

do pravěku. Osedláme pterodaktyly a odlétáme 

do  jejich hnízda. Další dny se ocitáme v  době 

ledové, v  Egyptě luštíme hieroglyfy, v  Řecku 

se účastníme olympijských her – vítězové jsou 

odměněni „olivovou ratolestí“. Odpočinek tráví 

Mimoni hrou „Scrabble“. Je tu letní bouřka. 

Setkáváme se se sluncem, kroupami, deštíkem 

a na závěr nad táborem září duha. Jo, jo Měsíc. 

Dnes nám spadl do lesa. 

Padouch fakt zaúřa-

doval. Musíme kousky 

posbírat a pak poskládat. 

Banánna! Udělali jsme si 

i prosinec. Přišel Mikuláš 

s dárky. Za tmy nás vydě-

sil upír. Hledáme jeho 

zuby. Vektor nám ten 

složený Měsíc vyfoukl 

a nechal nám místo toho 

dárek – nakaženého fi alového Mimoně – vylé-

čili jsme ho. Při našem putování jsme se dostali 

i  mezi mořeplavce, do  zemí, které navštívil 

Napoleon, i  na  hrad Karla IV. Při sběru banánů 

jsme se ocitli mezi opicemi.

Mise splněna – Mimoni přesvědčili Grua, že by 

obloha bez Měsíce byla jako ryba bez vody, a tak 

nakonec vrátili společnými silami Měsíc zpět. Za 

to získávají medaili i spoustu odměn na posled-

ním slavnostním nástupu. Závěrečný táborák 

plný písniček z táborového zpěvníku „Řevníku“ 

a příjemné atmosféry je vidět asi hodně daleko.

Po  záživných 14 dnech s  konstatováním, že se 

nikomu nic vážného nestalo, že umíme snad 

nosit na mytí ručníky, že zvládneme úklid ve sta-

nech, základní uzle anebo také pomáhat jeden 

druhému, rozjeli jsme se za dalším prázdninovým 

dobrodružstvím. Už teď se ale těšíme na  Běluň 

2018. A nezapomeňte si připravit hůlky...

Náš tábor je už několik let výjimečný. Alespoň 

z  pohledu hygieny. I  letos jsme totiž prošli kon-

trolou bez ztráty kytičky. Dokonce s  pochvalou 

a natočila si to i televize Prima, která o Běluňském 

prvním běhu vysílala ve svých zprávách.

Pionýrská skupina J. Wolkera ze Dvora Králové 

n. L. letos uspořádala čtyři turnusy táborů, na kte-

rých se vystřídalo více než 220 dětí. Velké podě-

kování patří všem táborovým pracovníkům, kteří 

se v době své dovolené o děti postarali a napo-

mohli dětskému úsměvu, získání nových kama-

rádů a krásných nezapomenutelných zážitků.

Za táborníky z Běluně 

Jakub Veinlich a Jana Paulusová Fišerová

Foto: Marcel Paulus

V  pátek 16. června odpoledne 

jsme se vydali na dlouhou cestu 

autobusem za  sportovně-turis-

tickým kurzem v  italské pro-

vincii Marche. Již od  krásného 

sobotního dne nám počasí 

přálo a dopoledne krátce po pří-

jezdu jsme okusili slanou vodu. 

Někteří zažili krásy moře poprvé 

a radosti tedy bylo více než dost. 

Ubytováni jsme byli v  bungalovech v  kempu 

Spinnaker nedaleko města Porto San Giorgio 

a od pláže jsme byli vzdáleni jen několik desítek 

metrů. Zbytek příjezdového dne byl volnější, 

a my ho tak strávili vlastními aktivitami. 

V  neděli ráno jsme se vydali do  Porto San 

Giorgia, kde jsme měli možnost nakoupit 

oblečení, módní doplňky či ovoce a  zeleninu 

na trzích. Ceny zde byly výhodné, a my si tak při-

vezli množství užitečných věcí. Odpoledne jsme 

strávili především odpočinkem na pláži. 

Pondělí bylo od brzkého rána náročné. Nastavili 

jsme budíky na  třetí hodinu ranní a  vydali se 

na  čtyřhodinovou cestu do  italské metropole, 

kde jsme absolvovali náročnou jízdu metrem 

a vydali se k hranicím městského státu Vatikán. 

Navštívili jsme baziliku sv. Petra a  Pavla, sídlo 

papeže. Zde započaly první průvodcovské 

výstupy studentů 2. ročníku Cestovního ruchu. 

Díky nim jsme byli seznámeni i  s  navštívenými 

památkami, například Andělský hrad či Pan-

theon. Nemohli jsme vynechat ani nádhernou 

Fontánu di Trevi, Forum Romanum či světo-

známé Koloseum. Prohlídka Říma nám trvala 

12 hodin, a tak jsme byli všichni značně vysíleni. 

V  úterý jsme využili veškerý volný čas každý 

po  svém a  skvělý program nás čekal až večer. 

Po  18. hodině jsme pěšky vyšli do  4 kilome-

try vzdáleného malebného městečka Torre di 

Palme, kde jsme za  neuvěřitelného výhledu 

na pobřeží také povečeřeli. 

Středeční den jsme až do večerních hodin strá-

vili v  Aquafánu v  Riccione. Na  zpáteční cestě 

do  našich bungalovů jsme navštívili nejstarší 

republiku na světě, San Marino. I zde jsme měli 

možnost vidět z  výšky krásu pobřeží a  dávné 

italské architektury. 

Ve čtvrtek pokračoval volejbalový turnaj jednot-

livých družstev zahájený v úterý, při kterém jsme 

si užili spoustu zábavy. S  velkorysým příspěv-

kem z Unie rodičů jsme večer strávili u místní 

dobré pizzy. 

Pátečním dnem se náš výlet pomalu, ale jistě 

začal chýlit ke  konci, a  proto jsme celodenní 

volný čas trávili opět na pláži a na volejbalovém 

hřišti, kde se konaly fi nálové zápasy a  my měli 

možnost vyhrát spoustu nejen sladkých cen. 

Sobotní dopoledne bylo v  duchu příprav 

na  cestu domů, úklidu a  posledních plážových 

chvil. Po  11. hodině jsme vyrazili   do  Benátek. 

Cestu a  pobyt zde nám obohatily poslední 

výstupy studentů a  v  půl páté započala naše 

prohlídka jedinečných benátských uliček. Prošli 

jsme po  desítkách mostů spojujících benátské 

ostrovy a  zastavili se na  hlavním náměstí sva-

tého Marka. Vaporetem jsme poté projeli část 

Canalu Grande a  vyrazili na  cestu domů. Se 

spoustou krásných zážitků, vzpomínek a  foto-

grafi í jsme se před nedělním polednem vrátili 

zpět do Dvora Králové nad Labem.

Za 2. C SŠIS a ostatní účastníky Tereza Vaňková

Foto: Martin Mrázek

SŠIS v Itálii
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Zápis do výtvarných dílen OČKO
Srdečně zveme 

děti se zájmem 

o  výtvarné 

umění k  zápisu 

do  výtvarných 

dílen OČKO 

ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem. 

Dílny probíhají 

formou mimoškolní činnosti dětí, jednou 

týdně v  odpoledních hodinách, v  učebně 

Hankova domu. Při práci v  dílnách děti 

přirozeně rozvíjí své tvořivé schopnosti, 

nenásilně se seznamují s  dějinami i  sou-

časnými fenomény výtvarného umění a učí 

se rozumět výtvarnému jazyku. Podrob-

nosti najdete na internetových stránkách 

www.dilnyocko.cz, dotazy rádi zodpovíme 

na  adrese: sedlackova@dilnyocko.cz nebo 

na tel.: 724 594 032.

Ing. arch. Kateřina Sedláčková

Vstupenky na listopadový 
benefi ční koncert již v prodeji
Farní Charita Dvůr Králové nad Labem 

pořádá v úterý 14. listopadu 2017 v pořadí 

již IV. benefi ční koncert. Vystoupí Kamil 

Střihavka & Leaders v  akustickém vánoč-

ním programu. Předprodej byl již zahá-

jen. Vstupenky můžete zakoupit v  Han-

kově domě nebo si je rezervovat na  tel.:

734 435 102 nebo 776 040 612.

Iva Rejlová, vedoucí oddělení PR a fundraising

Farní charita Dvůr Králové nad Labem  

Zveme na výlet do Poděbrad
V úterý 19. září 2017 pořádá Základní orga-

nizace Svazu postižených civilizačními 

chorobami (SPCCH) ve  Dvoře Králové nad 

Labem výlet do  lázní Poděbrad. Program: 

prohlídka zámku, jízdy vláčkem a parníkem, 

procházka městem. Odjezdy ze Dvora Krá-

lové nad Labem jsou v následujících časech 

ze zastávek: 7:00 hod. Tyršova (U Zpěváčků), 

7:05 hod. Oční škola, 7:10 hod. Roosevel-

tova (nová poliklinika), 7:15 hod. Vánoční 

ozdoby, 7:20 hod. Štefánikova (dům pečo-

vatelské služby), 7:25 hod. 5. května. Cena 

výletu je pro členy SPCCH 150 Kč, ostatní 

zaplatí 200 Kč. Oběd je individuálně. Před-

pokládaný návrat v 18:00 hod. 

Miloslav Tykal

předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

V  posledním červencovém týdnu se uskutečnil 

ve Zdobíně již 6. Camp Self defence teamu DK. 

Campu se zúčastnila třicítka dětí ze Dvora Krá-

lové nad Labem a okolí, které strávily čtyři dny 

nabitého programu pod vedením instruktorů 

z oddílu Self defence team DK a Městské policie 

Dvůr Králové nad Labem. 

Letošní camp byl zaměřen na kempování. Účast-

níci získali dovednosti v  uzlování, topografi i, 

první pomoci, rozdělávání ohně, vaření na ohni 

v kotlíku, spaní pod širákem a nemohla chybět 

ani tradiční výuka sebeobrany, základů stře-

lecké dovednosti i  oblíbené slaňování. Podle 

tradice camp navštívili i zajímaví hosté, kteří se 

s dětmi podělili o své dovednosti. Letos to byli: 

Lucie Sykorová, medik Armády ČR, která učila 

děti základy první pomoci, Lída Kovářová před-

vedla výcvik psů a  náš tradiční host a  kolega 

z  MP Plzeň Martin Auterský seznámil děti se 

základy střelecké přípravy. Konec campu patřil 

obvyklému přezkoušení získaných dovedností, 

vyhlášení nejlepšího týmu a  volbě nejlepšího 

účastníka.

Hlavním cílem bylo dětem zajistit spoustu 

zajímavých zážitků a  naučit je týmové práci, 

při které získaly nové dovednosti pro život. Rád 

bych poděkoval účastníkům za  jejich nasazení, 

instruktorům a  hostům za  jejich práci i  za  to, 

že této akci věnovali svůj volný čas, a  v  nepo-

slední řadě patří poděkování i našim partnerům 

a sponzorům: Self defence team DK, z. s., Měst-

ská policie Dvůr Králové nad Labem, společnost 

MEPAP, s. r. o. Za rok se těšíme na shledanou. 

Za organizátory Jan Štípek

Úspěšný 6. Camp Self defence teamu DK

Žireč otevřel své srdce
Posledních 14 dní v  červenci bylo v  Žirči 

skutečně neskutečně. Neskutečně 

krásně. Do  našeho barokního areálu 

dorazili cizinci z  celého světa (Kanada, 

Brazílie, Alžírsko, Španělsko, Švýcarsko, 

Švédsko, Řecko), aby pomáhali lidem 

s  roztroušenou sklerózou. Mezinárodní 

projekt byl součástí nezávislé dobrovol-

nické organizace CISV, která klade důraz 

na seznámení mladých lidí s cizí kulturou 

a sociabilitou. Základní myšlenkou je vzá-

jemný kontakt mezi příslušníky odlišných 

zemí a  odbourání negativních aspektů, 

jako jsou rasové, náboženské i  sociální 

předsudky. Domov svatého Josefa sice neměl 

žádné zkušenosti s  podobným nadnárodním 

projektem, ale nakonec vše dopadlo více než 

pozitivně. Cizinci laskavě pečovali o  klienty, 

brali je na  výlety, obstarali je po  dobu celých 

Svatoanenských slavností, chystali jim program 

na každé odpoledne ve formě prezentací či her, 

které si přinesli ze svých domovin. Krom toho se 

podíleli na práci v bylinkové zahradě, pomáhali 

zpracovávat webové stránky a  přeložili histo-

rické materiály o  Žirči. Závěrečnou rozlučkou 

byl pro nás všechny koncert v kostele sv. Anny, 

kde sami zpívali, hráli na  kytaru, varhany, tam-

burínu i mandolínu a zpívali známé písně např. 

od Abby, Beatles či B. B. Kinga. A na konci pla-

kali úplně všichni – zdraví, nemocní, bílí, černí, 

mladí, staří, klienti i zaměstnanci, protože to byli 

právě oni, zahraniční dobrovolníci, kteří ote-

vřeli srdce lidí v malebném Podkrkonoší. Nikdy 

nezapomeneme a s vděčností děkujeme za tuto 

úžasnou dobu, kterou s námi strávili!

Mgr. Tereza Hamříková, Domov sv. Josefa v Žirči

Na start 7. ročníku Zábřečického triatlonu se postavilo 17 borců
Již sedmý ročník amatérského triatlonového 

závodu se uskutečnil v  sobotu 15. července. 

Ve  sportovním areálu obce Zábřezí-Řečice se 

po poledni sešlo 17 odvážlivců, kteří byli odhod-

laní zdolat parametry olympijského triatlonu 

v  místním terénu. Zprvu se zdálo, že počasí 

závodu přát nebude. Již od  rána se snášely 

na  hladinu místní nádrže kapky deště a  tep-

lota vzduchu se pohybovala těsně nad hranicí 

15  °C. Ovšem s příchodem 14. hodiny a avizova-

ným startem závodu se mračna roztrhala, mírně 

vykouklo slunce a závodní podmínky byly najed-

nou téměř ideální. 

První disciplína, plavání, se nejlépe vydařila trojici 

závodníků Martin Stránský, Jan Janeček a Ondřej 

Samek, následcích 42 km na kole pak již tradičně 

patřilo Lukáši Fejkovi, 

který se před poslední dis-

ciplínou dostal na 2. místo, 

a také Jiřímu Motlovi, 

který poskočil na 3. pozici. 

Běh ovšem ze zdravotních 

důvodů nedokončil, a tak 

cílem náročného závodu 

proběhl jako první Mar-

tin Stránský, následován 

Lukášem Fejkem na druhé 

a Ondřejem Samkem na třetí příčce. 

Příjemným zpestřením letošního ročníku byl 

nový asfaltový povrch na zhruba třetině cyklis-

tického okruhu v  úseku Trotinka – Doubravice, 

který si všichni závodníci pochvalovali.

Sportovnímu klání přihlíželo několik desítek 

fanoušků, kterým patří dík za vytrvalé povzbuzo-

vání a všem závodníkům velký obdiv za zdárné 

dokončení závodu.

Za organizátory Ondřej Samek
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Stomatologická pohotovost
září 2017
2. a  3. 9.: MUDr.  Věra Hrabyová, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.:

499 320 795;

9. a  10. 9.: MUDr.  Ludmila Tomášková, 

zubní ordinace č. p.  55, Mostek, tel.: 

499 691 320; 

16. a 17. 9.: MUDr. Jana Kacetlová, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.:

499 320 495;

23. a  24. 9.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028 ;

28. 9.: MUDr.  Miroslava Landová, Spoje-

ných národů 743, Dvůr Králové nad Labem, 

tel.: 499 321 931;

30. 9. a  1. 10.: Prouzovi, s. r. o., Šafaří-

kova 1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028.

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Skautské středisko hlásí

I  letos proběhly během prázdnin naše tradiční 

skautské tábory. První táborový běh zapo-

čali nejmenší skautíci z  rodinného skautingu 

na tábořišti na Kateřině, celkem 12 rodin. Celo-

táborovou hrou byla záchrana lesa od Kazisvěta, 

o  kterou požádala Královna lesa. Nejmenším 

skautíkům se podařilo změnit Kazisvěta na Dob-

ráka, a tak zachránit Království lesa. 

Skautky byly letos od počátku července na putov-

ním táboře a potom strávily zbytek tábora na Liš-

čím kopci. Děvčata se při celotáborové hře změ-

nila na  ochránkyně města Skyrimu proti zlým 

mocnostem, které plněním úkolů překonaly. 

Světlušky a  vlčata si opět užily svůj tábor 

na  Kateřině. Světlušky se na  týden změnily 

na pravěké lidi a vlčata se zase přenesla do doby 

rytíře Artuše. Hry i táborová činnost byla přizpů-

sobována těmto obdobím dějin. 

Tábor vlčat 3. oddílu byl v  Bělém u  Machova 

nedaleko Broumovských stěn. Vlčata letos spala 

v tee-pee. Tábor byl zamě-

řen více turisticky, aby 

účastníci využili a  poznali 

krásnou a divokou přírodu 

pískovcových skal Brou-

movských stěn a navštívili 

i  blízkou Polici nad Metují 

a její pamětihodnosti. 

Skauti a  skautky a  několik mladších 3. oddílu 

byli na svém tradičním tábořišti v údolí Kalského 

potoka. Celotáborová hra byla motivována 

Letopisy Narnie. Jen stručně z  čtrnáctitýdenní 

činnosti: táborníci zažili obrácený den – budí-

ček v  19:00 hod., oběd o  půlnoci s  koupáním 

o „poledním klidu“, vaření družin na ohni, pozo-

rování a  určování souhvězdí, plnění Tří orlích 

per, výlety do Prachovských skal a Jičína.

Oddíl vodních skautů z  Mostku byl podruhé 

na  tábořišti na  soutoku Labe a  Pilníkovského 

potoka u Chotěvic. Z Mostku se vydali táborníci 

pešky s kárkou po vzoru prvních, před více než 

100 lety tábořících skautů. Heslem tábora bylo 

„Buď jako Svojsík!“ – připomínka Svojsíkova 

loňského výročí. Celý tábor se nesl v duchu kla-

sického táboření, rozvíjení tábornických doved-

ností, nechybělo ovšem ani koupání v  Labi, 

dovádění na  lodích nebo výprava na  Kateřinu, 

Buddhovy a Slučí kameny.

Za  bezproblémový průběh všech táborů patří 

velké poděkování obětavým vedoucím. Letošní 

tábory jsou již minulostí, ale i  tak doufáme, že 

zůstaly natrvalo v dětských vzpomínkách.

Ing. Martin Stránský

Kočky z útulku Další šance hledají domov
Útulek pro opuštěné 

a  nalezené kočky Další 

šance, z. s., Dvůr Králové 

nad Labem, hledá aktu-

álně domov pro několik 

koťat i dospělých koček. 

Představujeme některé 

ze 45, které se nyní  v útulku nacházejí. Všechny 

nabízené kočičky jsou zdravé, kontaktní a  plně 

socializované, zvyklé žít zatím pouze, nebo 

převážně v  bytových podmínkách. Více na

tel.: 605  751  717 nebo na www.dalsisance.cz 

a www.facebook.com/KockyDvurKralove.

Potěšila nás srpnová návštěva zástupce fi rmy 

Pet Food, která naplnila mističky chutnými 

výrobky nové značky Nutrilove. Tímto jim mno-

hokrát děkujeme.

Emánek – kocou-

rek je starý 3,5 

měsíce, je očko-

vaný a čipovaný.

Emička – jedná se 

o  3,5 měsíce sta-

rou kočičku, která 

je jako ostatní 

očkovaná a  samo-

zřejmě čipovaná. 

Ferda – kocourek, 

kterému je teprve 

2,5 měsíce. Je 

očkovaný a  také  

čipovaný.

Muff  – dvouapůl-

měsíční kocourek, 

který je očkovaný 

a čipovaný.

Přijďte si k  nám  

vybrat si svého 

nového zvířecího kamaráda.

Beatriz Motalová

Další šance, z. s., Dvůr Králové nad Labem

Již třetí Život Srdcem 
pro Kapku naděje

Během 3. ročníku charitativního pochodu Život 

Srdcem 2017, který se uskutečnil v  sobotu 

24. června s  podtitulem Vánoce naruby, se 

vybralo 68.205 Kč! Akce se konala na  pomoc 

onkologicky nemocných dětí a  účastnilo se 

jí téměř 600 lidí ze Dvora Králové nad Labem 

a okolí. Šek v plné výši určený pro Nadační fond 

Kapky naděje převzala z  rukou organizátora 

Michala Karadzose prezidentka Kapky naděje 

Vendula Pizingerová (Svobodová). Peníze popu-

tují do dětského onkologického centra Fakultní 

nemocnice Hradec Králové. „Děkujeme všem 

účastníkům a partnerům, kteří spolu s námi sdílí 

myšlenku, že pomáhat druhým, v tomto případě 

vážně nemocným dětem, opravdu stojí za to,“ 

říká Michal Karadzos.
Život Srdcem 2017


