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Zveme na vyhlášení Ceny města 
Dvůr Králové nad Labem 
Srdečně zveme na  slavnostní vyhlášení 

Cen města Dvůr Králové nad Labem 

za  rok 2016, které se uskuteční v  úterý 

24. října 2017 od  18:00 hod. v  Hankově 

domě. Ceny obdrží Stanislav Meduna 

za celoživotní dílo v oblasti turistiky; Václav 

Hynek za celoživotní dílo v oblasti sportu; 

JUDr. Jiří Heger za celoživotní dílo v oblasti 

tvorby uměleckých fotografi í a propagace 

české kultury v  zahraničí; Oldřich Prokop 

za  dvacetiletou organizaci Královédvor-

ského okruhu o Cenu Františka Šťastného; 

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

za  realizaci multifunkčního domu s pasáží 

a  propojení náměstí s  Valovou uličkou; 

Mgr.  Pavlína Špatenková za  trenérskou 

činnost a  Vasilis Teodoridis za  významné 

přispění k  povznesení úrovně výkonnost-

ního hokeje ve  městě. V  doprovodném 

programu zahraje královédvorský Big Band 

Dvorský.  (mik)

Mimořádná příloha NKR 
ke sněmovním volbám
V  Novinách královédvorské radnice 

č. 9/2017 vychází také mimořádná pří-

loha k  volbám do  Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. Najdete zde 

seznamy jednotlivých volebních okrsků 

i informace o vydávání voličských průkazů, 

hlasování atd. Vymezení volebních okrsků 

zůstane stejné také pro prezidentské 

volby, které se uskuteční v pátek 12. ledna 

a v sobotu 13. ledna 2018.   (mik)

Omluva
Vážení čtenáři, omlouváme se za kompli-

kace při distribuci Novin královédvorské 

radnice č. 8/2017. V některých lokalitách 

nebyly NKR rozneseny řádně a včas. Celou 

věc jsme projednali se zástupci České 

pošty, kteří přislíbili nápravu. Pokud by 

se situace opakovala i při roznosu aktuál-

ního čísla, jehož distribuce je plánována 

na dny 4.–6. října, nahlaste tuto informaci 

prosím buď e-mailem na: noviny@mudk.

cz, nebo na městské informační centrum, 

na recepci městského úřadu či přímo na 

reklamační linku České pošty: 499 404 140

a 734 877 143-4, NKR vám budou doručeny 

v náhradním termínu. Děkujeme za pocho-

pení. (red)

facebook.com/
mestodknl

Dvousté výročí objevení Rukopisu 
připomínají divadla, výstavy i přednášky

Letos uplynulo 200 let od nálezu Rukopisu krá-

lovédvorského, jednoho z  nejvýznamnějších 

českých textů, který v kobce kostela sv. Jana Křti-

tele objevil 16. září 1817 český spisovatel, bás-

ník a historik Václav Hanka. Při té příležitosti se 

během září konala ve Dvoře Králové nad Labem 

řada kulturních akcí s názvem Rukopisné dny. 

Vše odstartovalo představení Divadla 

Járy Cimrmana České nebe. V  sobotu

16. září 2017 byl pak na místě nálezu, 

v  kostele sv. Jana Křtitele, připraven 

kulturní program s koncertem vážné 

hudby. Filip Pýcha svým nevážným 

vyprávěním o  významném objevu 

Rukopisu navodil dobovou atmosféru 

a veselou formou připomněl návštěvní-

kům i některá méně známá historická fakta. 

Poté následoval koncert sopranistky Hany Med-

kové za  doprovodu varhanisty Václava Uhlíře. 

V  městském muzeu se také konala vernisáž 

výstavy Rukopis královédvorský inspirující, kte-

rou zahájil královédvorský pěvecký sbor Záboj 

s  výběrem historických i  modernějších písní. 

Zastupující ředitelka muzea Dana Humlová 

poděkovala všem, kteří se na  vzniku výstavy 

podíleli, a uvedla historické souvislosti vztahující 

se k objevu Rukopisů. Následně herec a recitátor 

Alfréd Strejček přednesl lyrické písně z  Ruko-

pisu královédvorského, a  to jak v  původním 

staročeském znění, tak v jejich moderní úpravě 

Karla Jaromíra Erbena. Městské muzeum také 

během září uspořádalo sérii přednášek 

s rukopisnou tematikou.

V  sobotu 23. září se na  náměstí 

T. G. Masaryka konala akce Ruko-

pisné dny, na  níž zahrály např. Big 

Band Dvorský, Spirituál kvintet 

nebo  Petra Janů s  kapelou Amster-

dam. Nechyběly ani stánky s  občerstve-

ním a lidovými řemesly, historické ruské kolo 

nebo kolotoč. Více o slavnostech najdete na

www.mudk.cz.

Originál Rukopisu královédvorského si budete 

moci prohlédnout i vy, v sobotu 7. a v neděli 

8. října bude k vidění v městském muzeu.

Jan Skalický, foto: ska, Václav Bartoška
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Město Dvůr Králové nad Labem 
dostalo pomník pruských 
vojínů z války 1866

Společnost INOTEX, spol. s  r. o., nabídla 

městu Dvůr Králové nad Labem bez-

úplatný převod pomníku 8 pruským vojí-

nům ve Štefánikově ulici, který je hrobem 

obětí války 1866. Darovací smlouvu schvá-

lili zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 

14. září 2017. Zatímco pomník, který je 

evidován v  Centrální evidenci válečných 

hrobů, nyní vlastní město, pozemek pod 

ním je i  nadále ve  vlastnictví společnosti 

INOTEX. V  rámci probíhající rekonstrukce 

chodníků ve  Štefánikově ulici bude blízké 

okolí pomníku upraveno a  oprava čeká 

také pomník, který bude doplněn o chybě-

jící křížek a lucernu. 

(mik), foto: Jan Skalický

Známe výherce hlavních cen 
v regionální turistické hře 
Královédvorsko 
Po roce a půl skončila unikátní regionální 

turistická hra Královédvorsko, která měla za 

úkol oživit cestovní ruch ve Dvoře Králové 

nad Labem a jeho okolí a podpořit místní 

podnikatele. V sobotu 23. září 2017 starosta 

Jan Jarolím během programu Rukopisných 

dní vylosoval výherce hlavních cen. 

Výherci hlavních cen: Alena Gallová (Tep-

lice/Prosetice) – 3 exotické dny v zoo 

(věnovala ZOO Dvůr Králové), Alena Kníž-

ková (Praha 8/Troja) – 3 romantické dny 

v Hospitalu Kuks (věnovala Revitalizace 

Kuks, o. p. s.), Lída Šafránková (Hořice) –

3 dobrodružné dny v Hotelu pod Zvičinou 

(věnovala Nancy Engelen), Monika Karlová 

(Mostek) a Milan Pištora (Dvůr Králové 

n. L.) – poukaz na pobyt v Tadeášových 

domcích (věnoval Pavel Janák), Alžběta 

Langfelnerová (Dvůr Králové n. L.) a Anna 

Kubešová (Plzeň) – sada luxusního ložního 

prádla (věnovala fi rma ATOS Dana Dobrá), 

Josef Dvořáček (Dvůr Králové n. L.) a Ivan 

Novák (Praha 8) – vstupenky do městského 

muzea, Anna Neužilová (Brno/Líšeň) – 

vstupenky do ZOO Dvůr Králové. 

Další soutěžící obdrží balíček propagač-

ních předmětů města Dvůr Králové nad 

Labem. Vylosováni byli: Milada Langfelne-

rová, Mája Munzarová, Viktor Jiřička, Zde-

něk Zdráhal, Radka Špačková (všichni Dvůr 

Králové n. L.), Adélka Matulová (Předměřice 

nad Jizerou), Michal Mareček (Těchlovice/

Lhota pod Libčany), Kateřina Zárubová 

(Trutnov), Anna Vágnerová a Kristýna Vág-

nerová (obě Hradec Králové).

Pokud si výherci nepřevzali výhru při loso-

vání, budou kvůli předání ceny kontakto-

váni telefonicky nebo e-mailem.

(mik)

Novým členem zastupitelstva města Dvůr Králové 

nad Labem se po rezignaci místostarosty Dušana 

Sedláčka stal advokát JUDr.  Josef Pojezdný 

(na  snímku), který kandidoval za  Šanci pro Dvůr. 

Zároveň jej zastupitelé na svém zasedání 14. září 

2017 zvolili novým členem rady města.

„V regionální politice si nepřipadám jako nováček, 

protože jsem po celá dvě volební období (1998–

2006, pozn. red.) pracoval jako člen rady města. 

I pak jsem ve větší či menší míře městské záležitosti 

sledoval. Také v rámci naší současné volební koa-

lice jsme byli panem místostarostou průběžně 

informování a se ´svými´ zastupiteli jsme se radili,“ 

říká „staronový“ radní Josef Pojezdný. 

V  zastupitelstvu a  radě města jste nahradil 

bývalého místostarostu Dušana Sedláčka, který 

11. září rezignoval. Na  co chcete v  jeho práci 

navázat? 

Bývalý místostarosta Sedláček vykonal mnoho 

dobrého jak v  oblasti ochrany životního pro-

středí a  veřejné zeleně zvláště, tak ve  snaze 

akcentovat otázky životního prostředí v  rámci 

investic města. V tomto směru bych rád na jeho 

práci navázal. Trvám na uplatňování uváženého 

a  odborného 

postupu při povo-

lování kácení, jak 

vyplývá z  usnesení 

rady R/181/2015 

bod 2.2. Stejně jako 

můj předchůdce 

preferuji řádnou 

a průběžnou údržbu 

před nákladným 

kácením a  drahým 

vysazováním náhradních výsadeb. Požaduji také 

zohledňování otázek veřejné zeleně a  ochrany 

životního prostředí při investičních akcích, jak 

vyplývá z dosud platného usnesení 21. zasedání 

městského zastupitelstva z 8. září 2005. 

Na co se chcete v zastupitelstvu a v radě města 

především zaměřit? 

V zastupitelstvu bych rád zúročil své předchozí 

zkušenosti i znalosti ve své profesi v tom směru, 

abychom maximálně šetřili majetek a  zdroje 

města, životní prostředí ve městě a hospodařili 

tak, abychom zanechali své město dalším gene-

racím v pořádku, pěknější a zdravější.

Miroslava Kameníková

Josef Pojezdný: Chci maximálně šetřit 
majetek, zdroje a životní prostředí města

Dušan Sedláček v  pondělí 11. září 2017 rezigno-

val na  post zastupitele města Dvůr Králové nad 

Labem, kam byl zvolen za Šanci pro Dvůr. Skončil 

tedy i ve funkci místostarosty a člena rady města.

Dušan Sedláček zastával post neuvolněného 

místostarosty a do oblastí jeho kompetencí spa-

daly odbor výstavby a územní plánování a odbor 

životní prostředí. „Nepodařilo se mi ve  vedení 

města najít společnou cestu v  otázkách život-

ního prostředí a řízení městského úřadu,“ uvedl 

ve své rezignaci bývalý místostarosta.

V zastupitelstvu Dušana Sedláčka nahradil Josef 

Pojezdný, který skončil na  kandidátce Šance 

pro Dvůr jako první náhradník. Zároveň se stal 

také novým členem rady města, do níž ho zvolili 

zastupitelé na zasedání ve čtvrtek 14. září 2017.

Zastupitelé také stanovili počet místosta-

rostů města na  dva, kterými nadále zůstávají 

Alexandra Jiřičková a Jan Helbich, jenž se nově 

stal uvolněným místostarostou. 

Zastupitelé schválili i  přerozdělení kompetencí 

okruhů úkolů svěřených starostovi Janu Jarolí-

movi a místostarostovi Janu Helbichovi. Do kom-

petence starosty Jana Jarolíma budou nyní spa-

dat odbory kancelář tajemníka úřadu; ekonomika 

a majetek; doprava a silniční hospodářství; životní 

prostředí a odbor výstavba a územní plánování. 

Místostarosta Jan Helbich bude mít ve své gesci 

odbory rozvoj, investice a správa majetku; obecní 

živnostenský úřad a  odbor informatiky. Okruh 

úkolů svěřených místostarostce Alexandře Jiřič-

kové zůstal nezměněn. I nadále bude mít ve své 

kompetenci odbory všeobecná vnitřní správa; 

školství, kultura a sociální věci; rozpočet a fi nance 

a dále dotační a investiční tituly a projekty a stra-

tegické a rozvojové materiály města.

Miroslava Kameníková

Místostarosta Dušan Sedláček rezignoval
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Pokračuje příprava projektu 
revitalizace areálu Braunova 
Betléma

Zastupitelé na  zářijovém zasedání zastu-

pitelstva schválili Memorandum o  spo-

lupráci na  projektu revitalizace lokality 

Braunova Betlému. Společným cílem je 

mimo jiné podpořit návštěvnost areálu, 

vytvořit pracovní příležitosti pro místní, 

posílit atraktivitu místa, zvýšit povědomí 

veřejnosti o  výjimečném díle i  o  jeho 

vývoji v  čase a  také eliminovat nevhodný 

rozvoj území, který by vedl k nežádoucím 

změnám v krajině a zejména v areálu Brau-

nova Betléma. V současné době připravuje 

architektonické studio Zahrada Olomouc 

studii na toto téma.

Betlém v  Novém lese u  Kuksu, který je 

známější jako Braunův Betlém, vznikl 

na popud hraběte F. A. Šporka na přelomu 

20. a  30. let 18. století. Sochy s  motivem 

Narození Páně vytvořil Matyáš Bernard 

Braun se svými pomocníky, jsou vytesány 

přímo do skal, což jim zajišťuje mimořádné 

postavení v evropském sochařském umění. 

Z původního areálu však vlivem nejrůzněj-

ších okolností zůstalo jen torzo. I  tak zde 

návštěvníci mohou obdivovat např. reliéf 

Narození Páně a  Příchod Tří králů, sochu 

poustevníka Onufria a další. Od roku 2001 

je Braunův Betlém národní kulturní památ-

kou a v současné době je zapsán na indika-

tivním seznamu UNESCO. 

Zastupitelé města již revitalizaci areálu 

podpořili a souhlasili s přípravou projektu 

„Braunův Betlém – podpora návštěvnosti 

a  prezentace kulturní památky“. Zapojení 

města do  této aktivity je navíc jedním ze 

strategických cílů v  oblasti cestovního 

ruchu ve  schváleném Programu rozvoje 

města Dvůr Králové nad Labem na období 

2017–2022.

(mik)

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 zve-

řejníme v informačním centru, v kalendáři 

akcí na  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

Královédvorští zastupitelé sou-

hlasili na svém zasedání 14. září 

2017 s  koupí areálu bývalé trž-

nice od  Vánočních ozdob, DUV 

– družstvo, za částku 9,4 mil. Kč. 

Již letos v  červnu zastupitel-

stvo schválilo záměr odkupu 

nemovitosti a  pověřilo starostu 

znovu jednat o výši kupní ceny, 

která z 11 mil. Kč při úvodních 

jednání klesla na  9,4 mil. Kč. 

„Jak sdělili zástupci Vánoč-

ních ozdob, nabídkovou cenu 

9,4 mil. Kč již schválili družstevníci a její výše je 

garantována v  případě, že areál koupí město,“ 

uvedl starosta Jan Jarolím.

Zastupitelé, kteří měli možnost si areál bývalé 

tržnice osobně prohlédnout, také jednali 

o možnostech fi nancování nákupu, zda půjdou 

fi nance z prostředků města, nebo zda si město 

vezme za  tímto účelem úvěr. Nakonec vybrali 

fi nancování nákupu areálu z  rozpočtu města. 

Kupní smlouva by měla být předložena na pro-

sincovém zasedání zastupitelstva.

Před zastupiteli také vystoupil architekt Marek 

Wajsar, který představil dvě varianty mož-

ného využití areálu bývalé tržnice, který se 

nachází na  náměstí Republiky v  blízkosti cen-

tra města a tvoří ho pozemky o výměře zhruba

5,5 tisíce metrů čtverečných a  několik objektů. 

V  budoucnu by v  něm mohlo být zřízeno par-

koviště a  prostory v  části přízemí, v  prvním 

a druhém nadzemním podlaží je možné využít 

například pro volnočasové aktivity ať už pro 

knihovnu včetně bezbariérového přístupu, 

DDM či muzejní funkce).

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Zastupitelé města schválili 
nákup areálu bývalé tržnice

Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem 

schválili na  svém zářijovém zasedání prodej 

části pozemků mezi ulicemi Heydukova a  Sylvá-

rovská, na  kterých se v  současné chvíli nachází 

areál společnosti Daros profi , s. r. o. Pozemky 

od  města odkoupí za  4,3 mil. Kč státní podnik 

Povodí Labe, který zde chce vybudovat provozní 

budovy a zázemí pro provozní středisko ve Dvoře 

Králové nad Labem. Odkup musí ještě jako zakla-

datel Povodí Labe, s. p., schválit Ministerstvo 

zemědělství.

„V návaznosti na získání těchto pozemků vykli-

díme současně využívané plochy u přehrady Les 

Království, kde zřídíme odpovídající zázemí pro 

návštěvníky tohoto vodního díla, a to v souvis-

losti s  připravovaným návštěvnickým centrem 

pro veřejnost v  budově bývalého dozorství 

včetně sociálního zázemí. Dále vznikne parko-

vací plocha v  místě současné skládky staveb-

ních materiálů,“ uvedl Bohumil Pleskač, pro-

vozní ředitel Povodí Labe, s. p., a  pokračoval: 

„Připravujeme také rozšíření přístupové komu-

nikace ke  stávajícím nemovitostem a  zřízení 

oddělené komunikace pro pěší k  městskému 

informačnímu centru v  Štěrbově vile. Chceme 

vytvořit prostředí, které odpovídá významu této 

národní kulturní památky a které bude důstojně 

prezentovat vodní stavitelství a město Dvůr Krá-

lové nad Labem.“

Povodí Labe, s. p., získalo pouze část areálu, zbý-

vající pozemky zůstanou ve  vlastnictví města 

Dvůr Králové nad Labem. 

„Tato část pozemků má svůj stávající vjezd 

a  zpevněné plochy, vznikne zde tak stanoviště 

technických služeb města, kde budou uloženy 

kontejnery, které dosud stály u  zimního stadi-

onu. Bude zde také ukládán podle potřeb maje-

tek města a  další provozní materiály,“ vysvětlil 

královédvorský místostarosta Jan Helbich.

Současný nájemce pozemků již podal výpověď 

z nájmu a areál opustí.

Miroslava Kameníková

Povodí Labe koupilo od města pozemky, 
postaví na nich nové provozní středisko

Město Dvůr Králové nad Labem i nadále nabízí 

občanům možnost registrovat se do  SMS Info-

Kanálu, jehož prostřednictvím je může infor-

movat nejen o krizových situacích, např. během 

povodní, ale také o  plánovaných dopravních 

omezeních, odstávkách elektřiny apod., a  to 

na základě adresy uvedené při registraci.

SMS InfoKanál umožňuje zasílat důležité infor-

mace na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů 

v  krátkých textových zprávách (SMS). Při regis-

traci je důležitá adresa s číslem popisným nebo 

evidenčním. Služba není určena pouze pro 

obyvatele Dvora Králové nad Labem, ale pro 

všechny, kteří ve  městě vlastní nemovitost 

(dům, chatu či garáž), nebo mají na  ochraně 

těchto nemovitostí zájem (patří např. jejich star-

ším příbuzným). Pod jedním telefonním číslem 

může být zaregistrováno i více nemovitostí. 

Podrobné informace k  registraci najdete 

na  stránkách města www.mudk.cz v  sekci Rad-

nice / Zprávy z odborů / Krizové řízení.

Miroslava Kameníková

Stále se můžete registrovat do  SMS InfoKanálu
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – srpen 2017

Druh zásahu srpen 2017 

BESIP přestupky  76

Dopravní nehoda  3

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 8

Veřejný pořádek (přestupek) 11

Součinnost s PČR, MěÚ,... 7

OZV o volném pohybu psů  4

Občanské soužití (přestupek)  3

Majetek (přestupek) 8

Ztráty a nálezy  6 

Trestný čin  1

Prevence (opatření a úkony) 13

Pomoc v nouzi  5

Doručení písemnosti 5

Odchyt zvířete (opatření) 13

Stížnosti  12 

Celkem přestupků a trestných činů:  184 

 

Moderní  technologie:

BESIP – MKDS (předáno na ODP) 39

BESIP – ostatní (předáno na ODP) 42

BESIP – úsekové měření rychlosti (předáno 

na ODP)  2076

Pokuty v blokovém řízení:  50

Na místě nezaplacených bl. pokut: 8

Předáno Policii ČR:  3 

Předáno na správní odbor MěÚ:  10

Strážníci městské policie 
zasahovali jako First respondeři
Hlídka noční realizační skupiny Městské 

policie Dvůr Králové nad Labem přijala ve 

čtvrtek 21. září 2017 krátce po 21. hodině 

na služební telefon výzvu z aplikace First 

responder k zásahu z důvodu zástavy 

srdce. Hlídka ihned vyjela na místo, kde 

společně se záchranáři resuscitovala mla-

dou ženu. Pacientka byla po stabilizaci 

převezena na jednotku intenzivní péče do 

Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Prezidentské volby 2018
Předseda Senátu Parlamentu ČR Milan 

Štěch vyhlásil termín prezidentských voleb 

na pátek 12. ledna a sobotu 13. ledna 

2018.  (mik)

Hejtman Jiří Štěpán diskutoval o dostavbě 
operačních sálů v královédvorské nemocnici 
Hejtman Jiří 

Štěpán zavítal 

v  úterý odpoledne 

5. září 2017 

na  Městský úřad 

Dvůr Králové nad 

Labem. Společně 

se starostou města 

Janem Jarolímem, 

královédvorskými 

zastupiteli, senáto-

rem Jiřím Hlavatým 

a  zástupci Městské 

nemocnice Dvůr 

Králové nad Labem 

v  čele s  předsedou 

představenstva Miroslavem Vávrou diskutovali 

o dostavbě operačních sálů.

Hejtman všechny přítomné ujistil, že Zdra-

votnický holding Královéhradeckého kraje se 

nechystá nemocnici zavřít. Zároveň konstatoval, 

že rozhodnutí, zda operační sály stavět zcela 

nové, a  to za více než 100 mil. Kč, nebo rekon-

struovat ty stávající, padne po vyhodnocení stu-

die, která by měla jednotlivé varianty posoudit. 

„Připravovaná studie nám má říci, zda je, nebo 

není možné ve stávajících podmínkách ve staré 

budově sály rekonstruovat v  rámci provozu 

a  za  jakých podmínek, či zda stavět operační 

sály nad novými laboratořemi,“ uvedl hejtman 

Jiří Štěpán. Studie by měla být podle jeho slov 

hotova na přelomu září a října, na konci října pak 

bude situaci v  královédvorské nemocnici pro-

jednávat krajské zastupitelstvo. 

„Vzhledem k  tomu, že by přestavba součas-

ných operačních sálů mohla znamenat řadu 

komplikací od utlumení provozu nemocnice až 

k  odchodu zaměstnanců, kteří by neměli kde 

pracovat, požádal jsem pana hejtmana, aby 

zvážil, zda je nutné zprovoznění nových labo-

ratoří od 1. listopadu. Zároveň jsem ho požádal, 

aby nám poskytl závěry chystané studie, až je 

bude mít k  dispozici,“ řekl starosta města Jan 

Jarolím. 

Stejného názoru je i  senátor Jiří Hlavatý, který 

dlouhodobě bojuje za  stavbu nových operač-

ních sálů. „Počkejme se stěhováním personálu 

do nových laboratoří, pokud má v říjnu krajské 

zastupitelstvo rozhodnout, zda se budou ope-

rační sály ve  Dvoře Králové nad Labem stavět 

nebo ne. Co se týká osudu nemocnice, jde nám 

především o  to, aby zde zůstala poskytovaná 

akutní péče a operativa ve stejném rozsahu jako 

dosud.“ 

Dostavbu operačních sálů v  podlaží nad no-

vými laboratořemi v areálu Městské nemocnice 

Dvůr Králové nad Labem podpořili zastupitelé 

města již na březnovém zasedání zastupitelstva. 

Ze strany Královéhradeckého kraje požadují 

také zachování minimálně stávajícího rozsahu 

poskytované péče v  královédvorské městské 

nemocnici pro občany města a spádové oblasti 

ORP. Podle vyjádření ředitele Miroslava Vávry 

bylo v  královédvorské nemocnici v  roce 2016 

provedeno zhruba 1200 chirurgických operací, 

150 operací urologických a 1200 operací endo-

skopických, kdy je zákrok miniinvazivní. 

O situaci v královédvorské nemocnici jednalo už 

v září Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. 

Na podporu dostavby operačních sálů v podlaží 

nad novými laboratořemi vystoupili např. sená-

tor Jiří Hlavatý, poslanci Jiří Štětina a Pavel Plzák 

nebo královédvorský starosta Jan Jarolím.

Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad 

Labem je součástí Zdravotnického holdingu 

Královéhradeckého kraje. V  uplynulém roce 

začala v  jejím areálu výstavba nových bioche-

mických laboratoří. Realizaci tohoto projektu 

za 35 mil. Kč se podařilo dosáhnout především 

díky významné pomoci a  fi nančního přispění 

senátora Jiřího Hlavatého, jehož společnost 

JUTA na  stavbu přispěla 10 mil. Kč, částku 

25 mil. Kč zaplatil Královéhradecký kraj. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Od  ledna 2018 začne platit obecně závazná 

vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, která nahradí původní vyhlášku 

z  roku 2014. Její znění schválili zastupitelé města 

na svém zářijovém zasedání. 

Nová vyhláška přesněji specifi kuje veřejná pro-

stranství, která podléhají místnímu poplatku 

za  užívání, zjednodušuje stanovení výše 

poplatku a  pro celé území města sjednocuje 

sazby. Za  užívání veřejného prostranství tedy 

žadatelé zaplatí za každý i započatý m2 a každý 

i započatý den stejnou částku v památkové zóně 

i mimo ni. 

Žadatelé tak za  umístění dočasných prodej-

ních pultů či stánků zaplatí 5 Kč / den / m2, 

za umístění restauračních předzahrádek a zahrá-

dek, za  umístění reklamního zařízení či užívání 

veřejného prostranství pro kulturní a sportovní 

akce zaplatí 1 Kč / den / m2. 

„Chceme podpořit obchodní aktivity a  oživení 

zejména náměstí T. G. Masaryka a  přilehlých 

ulic. Proto došlo ke  snížení poplatku za  umís-

tění dočasných staveb a zařízení sloužících pro 

poskytování prodeje o polovinu, z 10 na 5 korun 

za každý započatý den a metr čtverečný plochy,“ 

uvedla místostarostka Alexandra Jiřičková. 

Za  umístění lešení a  stavebního materiálu při 

obnově fasád nebo střech domů jsou nově 

oznamovatelé osvobozeni od úhrady poplatku 

za užívání veřejného prostranství po dobu maxi-

málně patnácti kalendářních dní. Nemizí tím 

ale oznamovací povinnost. „Abychom zachovali 

rovné podmínky a poskytli alespoň malý moti-

vační prostředek pro ty, kteří chtějí vylepšit svůj 

dům a  tedy i  vzhled města, nemá toto osvo-

bození vazbu na to, zda občané požádají či ne 

o dotaci z rozpočtu města,“ podotkla Alexandra 

Jiřičková.

Ke změně došlo u poplatku za trvalé vyhrazení 

parkovacího místa. Zde byla vypuštěna položka 

pro týdenní poplatek, ostatní částky zůstaly 

zachovány. Vyhláška upravuje také splatnost 

poplatku podle jednotlivých druhů včetně splat-

nosti poplatku mimo pracovní den a doplněno 

bylo také ustanovení o důsledcích neuplatnění 

osvobození v ohlášení.

Miroslava Kameníková

Vyhláška stanoví poplatek za užívání veřejného prostranství
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Technické služby informují
Pracovníci údržby komunikací opravili parko-

viště u městské knihovny. Nezpevněná štěrková 

plocha byla upravena technologií Patchmatic 

s uválcováním. Odstranili jsme původní dřevěný 

plot a osadili nové ocelové sloupky s řetízky.

Od konce července probíhá rekonstrukce veřej-

ného osvětlení v  lokalitě od Denisova náměstí, 

přes Benešovo nábřeží až do Štefánikovy ulice, 

na  které se podílí i  naše organizace. Během 

opravy bude vyměněno 52 sloupů veřejného 

osvětlení, budou osazena nová LED svítidla 

a  položeny nové rozvody. Součástí této rekon-

strukce je i oprava chodníků a cyklostezky, kte-

rou zajišťují fi rmy Pavel Bořek, s. r. o., a Eurovia 

CS, a. s. Předpokládané dokončení těchto prací 

je na konci listopadu.

Na  koupališti byl ukončen provoz 3. září 2017 

a začala příprava areálu na zimu. 

Na zimním stadionu probíhaly poslední dokon-

čovací práce na  zahájení nové soutěže II. ligy 

v  ledním hokeji. Byly dokončeny úpravy ozvu-

čení haly, instalace kabin pro brankové rozhodčí, 

úprava šaten, sprch a WC pro hosty. Pracovníci 

TSm dokončili úpravy sektoru pro hosty, začala 

rekonstrukce starých WC v  areálu, bylo zřízeno 

parkoviště pro rozhodčí a pro vedení HC a při-

pravuje se jeho nasvícení.

Volná pracovní místa v TSm
Technické služby nabízejí pracovní místa:

Pracovník na městských sportovištích – stroj-

ník a plavčík. K nápni práce patří obsluha stro-

jovny ledové plochy, údržba zimního a  letního 

stadionu a  práce plavčíka, obsluha strojovny 

bazénu a  údržba koupaliště. Plavčické zkoušky 

hradí organizace. Nástupní plat: 20.000 Kč. Kon-

takt a bližší informace poskytne vedoucí sporto-

višť Zbyněk Wolf, tel.: 605 233 245.

Automechanik. Práce 

na údržbě vozového parku 

organizace (nákladní 

i  osobní vozidla, komu-

nální a  zahradní technika). Řidičské opráv-

nění skupiny B podmínkou, C a  T výhodou. 

Požadovaná praxe minimálně 5 let na obdobné 

pozici. Nástupní plat: 21.000 Kč. Více informací 

poskytne zájemcům paní Kubíčková z personál-

ního oddělení, tel.: 739 008 667.

Omezení ve výlepu plakátů
S  okamžitou platností přijímáme k  výlepu pla-

káty pro volební kampaň pouze ve formátu A2 

a menší, maximálně množství 26 ks s maximální  

dobou výlepu na 3 týdny.

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

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

MěVaK informuje odběratele
Opravy poruch

2. 8.: porucha vodovodu, Žireč;

2. 8.: porucha vodovodu, Klicperova ulice;

4. 8.: porucha kanalizace, Okružní ulice;

4. 8.: porucha vodovodu, Zboží;

7. 8.: porucha vodovodu, ulice Ke Skále;

10. 8.: porucha vodovodu, Zboží;

16. 8.: porucha vodovodu, Vančurova ulice;

17. 8.: porucha kanalizace, ulice Bratří 

Čapků;

20. 8.: porucha vodovodu, Žireč;

21. 8.: porucha vodovodu, ulice Ve Strži;

21. 8.: porucha vodovodu, Zboží;

29. 8.: porucha vodovodu, Žireč;

29. 8.: porucha vodovodu, Zboží;

30. 8.: porucha vodovodu, ulice Ve Strži;

31. 8.: porucha vodovodu, Klicperova ulice.

Stavebně-výrobní činnost: 
• výměna vodovodu a  kanalizace v  ulici 

Pod Lesem;

• čištění kanalizace tlakovým vozem 

v Luční ulici;

• přípravné práce pro odstavnou plochu – 

vodojem Žireč;

• výměna dešťové kanalizace v  ulici Pod 

Zoo.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

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

Více informací včetně aktuálních odstávek 

najdete na stránkách mevakdknl.cz.

Pokračovaly opravy chodníků a komunikací ve městě
Také během září pokračovaly opravy a  rekon-

strukce komunikací a chodníků ve Dvoře Králové 

nad Labem.

Most Jana Palacha
Stále probíhá oprava mostu Jana Palacha. Pra-

covníci společnosti EUROVIA CZ, a. s., provedli 

statické zajištění mostu tak, že do  dolního líce 

klenby vložili nové výstuže. Následně byla 

na  podkladní beton uložena nová železobe-

tonová deska mostu, na  jejíchž konzolových 

částech byly provedeny železobetonové chod-

níkové římsy. Stavbaři dále zhotoví nové přecho-

dové desky před a za mostem a na kraje chod-

níkových říms osadí zábradlí. Na  mostě a  jeho 

předpolích bude následně vytvořena nová 

konstrukce komunikace s  asfaltovým krytem. 

Pracovníci MěVaK Dvůr Králové nad Labem také 

obnoví vodovod, který zásobuje lokalitu Strž. 

Po  dobu stavebních prací musejí řidiči počítat 

s dopravním omezením, pro linky MHD č. 1 a č. 2 

platí výlukové jízdní řády, které jsou zveřejněny 

na www.mudk.cz.

Heydukova a Jaroměřská ulice
Další etapou pokračuje rekonstrukce komuni-

kace III/29915 v  Heydukově a  Jaroměřské ulici. 

Již během první etapy pracovníci společnosti 

ALPINE Bau CZ, a. s., prodloužili kanalizační řad 

po ulici Sylvárovská a v rámci úprav objízdných 

tras opravili most u malé vodní elektrárny v Žirči. 

Opravena byla také spojovací komunikace mezi 

ulicemi Žirecká a V Zahrádkách.

Nyní probíhají bourací a zemní práce na komu-

nikacích a chodnících, zároveň je rozebrán most 

v  Jaroměřské ulici, který bude postaven zcela 

nový. Po  opravě a  zprůjezdnění mostu v  Žirči 

vede objízdná trasa pro dopravu přes Zboží. 

Výlukové jízdní řády autobusové dopravy jsou 

zveřejněny na stránkách www.mudk.cz. 

Kromě opravy komunikace, kterou fi nancuje 

Královéhradecký kraj, dojde k  rekonstrukci 

chodníků, přestavbě autobusových zastávek, 

k rekonstrukci a vybudování veřejného osvětlení 

apod., které zaplatí ze svého rozpočtu město. 

Vybudována bude také stezka pro pěší a  cyk-

listy, na  jejíž stavbu město Dvůr Králové nad 

Labem získalo dotaci Královéhradeckého kraje 

ve  výši 1,9 mil Kč. Ke  zprovoznění Heydukovy 

a Jaroměřské ulice by mělo dojít v listopadu. 

Chodíky na Benešově nábřeží 
a ve Štefánikově ulici 
Viz článek na straně 7.

Opravy chodníků a místních 
komunikací
V první polovině září došlo k rekonstrukci dosud 

neopraveného chodníku v  Puchmajerově ulici. 

Pracovníci královédvorské fi rmy Petr Šeba pro-

vedli výměnu konstrukčních vrstev a  položili 

zámkovou dlažbu.

V  ulici Pod Lesem pracovníci MěVaK Dvůr Krá-

lové nad Labem obnovili během července 

a srpna celý úsek vodovodu a kanalizace v chod-

níku, částečně ve  vozovce a  v  zeleném pásu 

vedle chodníku. Následně stavbaři ze společ-

nosti Pavel Bořek kompletně předláždili chod-

ník v  této ulici a  během několika týdnů zde 

fi rma HMS elektro, s. r. o., obnoví také veřejné 

osvětlení. 

Na přelomu srpna a září pracovníci královédvor-

ského MěVaKu vyměnili kanalizaci a  dešťové 

vpusti v  ulici Pod Slévárnou. Následně bude 

v  této části ulice vyměněn asfaltový kryt 

komunikace. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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Provedou nás městem, právě 
jejich questem
Městská knihovna 

Slavoj vyhlásila 

v  Březnu – měsíci 

čtenářů soutěž 

o  nejlepší quest 

(hledačku), což je 

takový geocaching bez mobilní techniky. 

Ke  hře potřebujete pouze papír a  psací 

náčiní. Výsledky byly vyhlášeny v  sobotu 

23. září na akci Rukopisné hry. Ocenění zís-

kali Andrea Erbenová a  studenti SŠIS pod 

vedením Mgr. Jany Hojné.

Pro všechny zájemce jsme v  knihovně 

jeden ukázkový quest připravili, zájem 

byl značný, ale přesto nám byly k  vyhod-

nocení předány hledačky pouze dvě. Ono 

totiž nestačí pouze vymyslet text a tajenku 

na dané téma, ale celé by se to mělo také 

rýmovat. A to není až tak jednoduché.  

Andrea Erbenová pro nás a  návštěvníky 

našeho města připravila procházku dlou-

hou 2,5 km. Při té nás postupně seznamuje 

s celou historií našeho města. Studenti SŠIS 

pod vedením Mgr. Jany Hojné sestavili hle-

dačku, která provází účastníky hry pouze 

centrem města a je tedy podstatně kratší. 

Oba questy jsou velmi povedené a pokud 

budete mít chuť a  čas, bude přát počasí, 

můžete si obě trasy projít. Podklady jsou 

k  dispozici zdarma v  informačním centru 

a v Městské knihovně Slavoj. Autorům moc 

děkujeme a věříme, že si obě hledačky své 

příznivce najdou. Vždyť jak píše Andrea 

Erbenová: „Dvůr Králové je malebné malé 

město, mnoho krásy skrývá přesto.“ Pře-

jeme pěknou zábavu a  bystrou mysl při 

luštění tajenky.

Mgr. Marta Staníková

ředitelka MěK Slavoj

Zveme na Prezentaci středních 
škol a zaměstnavatelů 2017
Máte doma školáka, který zatím neví, 

na jakou střední školu by se měl přihlásit? 

Přijďte se tak podívat na  již 3. ročník Pre-

zentace středních škol a  zaměstnavatelů 

2017, který v bývalých okresních městech 

kraje v  podzimních měsících pořádá Kraj-

ská hospodářská komora Královéhradec-

kého kraje ve  spolupráci s  Královéhradec-

kým krajem.

Tato akce je určena pro rodiče a  žáky 

9. tříd základních škol, kteří se rozhodují 

pro budoucí střední školu nebo odborné 

učiliště. 

Akce probíhá v  pěti městech Královéhra-

deckého kraje – v Náchodě, Rychnově nad 

Kněžnou, Trutnově, Jičíně a v  Hradci Krá-

lové. Trutnovská regionální výstava se koná 

v  pátek 13. a  v  sobotu 14. října 2017 

ve  společenském centru UFFO a  zúčastní 

se jí zhruba 90 středních škol z  Králové-

hradeckého i  Pardubického kraje. Výstavu 

doplňují spolupracující fi rmy a  partneři 

škol. 

Zveme tedy všechny rodiče a  děti z  regi-

onu. Přijeďte se informovat a  podívat se 

na svou budoucí školu. Akce je pro všechny 

návštěvníky zdarma, více informací najdete 

na webu vybiramstredni.cz.

Krajská hospodářská komora 

Královéhradeckého kraje

V  Mateřské škole Dvořákova, která je jedním 

z  odloučených pracovišť MŠ Drtinova, byla 

v  letošním školním roce nově otevřena třída 

pro děti od dvou let. Kapacita této třídy nabízí 

15 míst, která jsou v  současné době plně 

obsazená.

Zapojením školy do  operačního programu 

„Výzkum, vývoj a  vzdělávání“ fi nancovaného 

Evropskou unií jsme ze získaných fi nančních 

prostředků mohli vytvořit podmínky pro vzdělá-

vání dětí od  dvou let. Třída je vybavena novým 

nábytkem vhodným pro uvedenou věkovou sku-

pinu dětí, na dětském sociálním zařízení nechybí 

přebalovací stůl a pro zajištění osobní hygieny je 

možné použít nočníky. Ve  třídě mají děti k  dis-

pozici dostatek vhodných hraček a  pomůcek. 

V  oblasti životosprávy je upraven denní režim, 

zejména v  souvislosti s  individuální potřebou 

aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých 

dětí. Učitelky při vzdělávání dětí zohledňují 

psychomotorický vývoj, respektují jejich vývo-

jová specifi ka. Poskytují dětem individuální pří-

stup v  oblasti stravování, osobní hygieny a  při 

vzdělávacích činnostech. Úzce spolupracují 

s rodiči, a to především v postupné adaptaci dětí.

S  fi nanční podporou zřizovatele školy, města 

Dvůr Králové nad Labem, je zajištěno perso-

nální posílení o  chůvu, která pomáhá učitelce 

s péčí o děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy 

dítěte, zajištění bezpečnosti a  jejich individuál-

ních potřeb. 

Mgr. Dagmar Anschlagová

ředitelka MŠ Drtinova

Do mateřské školy od dvou let

V  rámci pří-

pravy Míst-

ního akčního 

plánu vzdě-

lávání  (MAP) 

ORP Dvůr 

Králové nad 

Labem se 

uskutečnilo 14. září 2017 setkání gestorů aktivit 

spolupráce.

Právě na aktivity spolupráce lze v příštích letech 

získat více než tři miliony korun. Proto bylo 

toto setkání velmi důležité a  právě na  základě 

výstupů z  jednání budou fi nanční prostředky 

čerpány. 

Jednání gestorů se účastnilo celkem 26 

zástupců jednotlivých škol, zřizovatelů, úřadů 

a neziskového sektoru. Všichni účastníci se roz-

dělili do  pěti skupin, podle jednotlivých priorit 

MAP. V nich pak postupně zpracovávali jednot-

livé aktivity dané priority a svoje výstupy mohli 

průběžně konzultovat s členy realizačního týmu. 

Všechny výstupy budou následně zpracovány 

do akčního plánu a některé z nich do projektu 

Implementace místních akčních plánů.

Práce na MAP budou ukončeny v listopadu, kdy 

místní akční plán bude schvalovat řídící výbor. 

Pokud MAS Královédvorsko s  projekty uspěje, 

mělo by v příštím roce dojít k  realizaci prvních 

naplánovaných aktivit.

Jan Machek

 předseda MAS Královédvorsko, z. s.

Práce na MAP vzdělávání pomalu končí, 
jeho schválení umožní čerpání dalších peněz

Vznikne nové společenské 
a vzdělávací centrum pro seniory
V  Domě s  pečovatelskou službou 

Sadová vznikne ze společenské 

místnosti důstojný a moderní pro-

stor s  multimediálním vybavením 

pro setkávání nejenom seniorů. 

Město Dvůr Králové nad Labem 

zahajuje rekonstrukci stávající 

společenské místnosti, včetně 

přilehlé kuchyňky a  sociálního 

zařízení. Na  nákladech spo-

jených s  touto rekonstrukcí 

se podílí i  naše organizace 

díky daru od  soukromé osoby 

ve výši 10.000 euro. DPS Sadová 

(na  snímku) se nachází v  nád-

herné části našeho města uprostřed přírody. 

K  DPS patří i  rozlehlá zahrada, a  to vše dohro-

mady skýtá velké možnosti, jak lépe využít pro-

story domu s  pečovatelskou službou, propojit 

generace a  více se otevřít veřejnosti. Od  roku 

2018 zde bude mimo jiné probíhat Univerzita 

třetího věku. Vánoční setkání se seniory v  DPS 

Sadová by se tak již mohlo uskutečnit v  zre-

konstruované moderní společenské místnosti. 

Děkuji zřizovateli za podporu a realizaci tohoto 

významného projektu.

Mgr. Marcela Hauke,  ředitelka

 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
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Ve  druhé polovině července začala rekonstrukce 

a stavba chodníků na Benešově nábřeží a ve Štefá-

nikově ulici podél silnice III/30012, která potrvá 

zhruba do  poloviny listopadu. Práce jsou rozdě-

leny do  několika úseků a  jejich realizaci zajišťují 

společnosti, které byly vybrány na  základě veřej-

ných zakázek. 

Stavební akce se realizuje v  rámci projektu 

Pěšky i  na  kole bezpečně po  Dvoře Králové, 

který je zaměřen na  zvýšení bezpečnosti 

dopravy pěších a  cyklistů podél páteřní komu-

nikace města v úseku od Denisova náměstí přes 

Benešovo nábřeží podél Labe dále ulicí Štefá-

nikovou k  ZOO Dvůr Králové. Po  jedné straně 

silnice budou rekonstruovány chodníky pro 

pěší, na  druhé straně silnice dojde k  vybudo-

vání smíšené stezky pro pěší a chodce. Stavební 

úpravy budou provedeny v souladu s vyhláškou 

o bezbariérovosti.

Město Dvůr Králové nad Labem získalo na pro-

jekt dotaci z  Integrovaného regionálního 

operačního programu. Celkové náklady činí 

13.363.455 Kč. Příspěvek z  Evropské unie je 

ve výši 11.358.936,8 Kč, ze státního rozpočtu ČR  

jde 668.172,75 Kč a město ze svého rozpočtu 

zaplatí 1.336.345,5 Kč.

Na jedné části stavby pra-

cuje královédvorská Sta-

vební fi rma Pavel Bořek. 

Její pracovníci položili nový asfaltový kryt na 

chodníku ve Štefánikově ulici, dále rekonstruo-

vali a předláždili část chodníku u Tesca a podél 

bývalé Tiby Zálabí na Benešově nábřeží a také ve 

zbývající části Štefánikovy ulice.

Pracovníci společnosti EUROVIA CS, a. s., zase 

zahájili výměnu konstrukčních vrstev na  plá-

nované smíšené stezce podél řeky Labe mezi 

lávkou v Poděbradově ulici a křižovatkou s ulicí 

Elišky Krásnohorské a na začátku října bude 

v  tomto úseku položen nový asfaltový kryt 

a poté namontováno nové zábradlí. 

Ulice 28. října 
Společnost EUROVIA CS, a. s., také během pod-

zimních měsíců provede rekonstrukci smíšené 

stezky v  ulici 28. října od  křižovatky s  Dvořá-

kovou ulicí podél teplárny ČEZ po  Denisovo 

náměstí. Dále stavbaři vybudují novou pro-

pojku pro cyklisty parčíkem pod sídlem Lesů 

ČR a dokončí úsek Benešova nábřeží podél řeky 

Labe mezi Poděbradovou ulicí a  Denisovým 

náměstím. V rámci těchto prací namontují nové 

zábradlí. Stávající asfaltový povrch smíšené 

stezky bude ještě doplněn o dopravní značení.

Miroslava Kameníková

Pokračují stavební práce na Benešově 
nábřeží, ve Štefánikově ulici se fi nišuje

Královédvorská nemocnice v  současném areálu 

existuje 90 let a  90 let také poskytuje zdravotní 

služby obyvatelům Dvora Králové nad Labem 

a jeho okolí.

Předchůdkyně nynější nemocnice „Veřejná vše-

obecná nemocnice“ byla ve Dvoře Králové nad 

Labem založena již v  roce 1847, tzn. před 170 

lety; byla však provozována v  městském chu-

dobinci. V  červnu r. 1924 byla na  severní peri-

ferii města zahájena stavba nové nemocnice. 

V hlavní budově bylo tehdy 7 oddělení s celkem 

150 lůžky. Vybudování objektů v  tomto areálu 

bylo dokončeno v roce 1927, a tím se také začala 

psát devadesátiletá historie současné Městské 

nemocnice, a. s., ve Dvoře Králové nad Labem.

V současné době je Městská nemocnice, a. s., sou-

částí sítě krajských nemocnic a  Zdravotnického 

holdingu Královéhradeckého kraje, a. s., posky-

tuje pacientům Dvora Králové nad Labem a spá-

dové oblasti akutní lůžkovou péči v  základních 

oborech interním a chirurgickém. Jedná se o při-

bližně 35 tis. obyvatel. Pro pacienty urologického 

oddělení se jedná dokonce o  území s  počtem 

zhruba 130 tis. obyvatel, které pokrývá okres Trut-

nov a zčásti okresy Jičín a Semily. Spádová oblast 

nemocnice se postupně zvětšovala po ukončení 

nemocnic v Hostinném, Hořicích a Jaroměři.

Nemocnice kontinuálně pokračuje v  procesu 

zvyšování úrovně medicínské i  ošetřovatelské 

péče implementací nových postupů a technolo-

gií ve  prospěch a  zlepšení poskytovaných zdra-

votních služeb. Kromě pořizování nové moderní 

diagnostické a  operační techniky trvale působí 

za  zvyšování profesionality zdravotnického 

personálu. Chirurgické i  urologické oddělení 

je akreditováno pro výchovy mladých lékařů. 

Nemocnice se dlouhodobě umísťuje na předních 

místech při hodnocení kvality péče o pacienty 

v  rámci hodnocení HealthCare Institutu. Z  hle-

diska ekonomických výsledků je oceněna společ-

ností Bisnode D&B Česká a Slovenská republika. 

Ocenění známkou Top Rating je mezinárodním 

uznáním kvality a důvěryhodnosti z pohledu eko-

nomického zdraví a dosažených výsledků.

V rámci snahy o trvalé zvyšování kvality a úrovně 

poskytované péče byla nemocnice akreditována 

Spojenou akreditační komisí a  více než 10 let 

je certifi kována v  oblasti kvality péče, environ-

mentu a bezpečnosti práce dle norem ISO 9001, 

14001 a OHSAS 18001. 

Letos byla vybudována nová biochemická 

a hematologická laboratoř jako náhrada za labo-

ratoř z  roku 1970, která již neplnila současné 

požadavky na  tato diagnostická pracoviště. 

Před vedením nemocnice stojí velký úkol vyřešit 

výstavbu nových operačních sálů jako náhradu 

za  dosud provozované operační sály, které již 

zcela nevyhovují a neplní elementární hygienické 

požadavky na  zajištění bezpečnosti operova-

ných pacientů. Řešení je zcela zásadní pro další 

existenci zdejší nemocnice jako důležité součásti 

infrastruktury Dvora Králové nad Labem a  celé 

spádové oblasti. Bezpečnost a  ochrana zdraví 

pacientů klade vysoké požadavky na  personál 

operačních sálů s cílem eliminovat rizika vyplýva-

jící z technického stavu operačních sálů v podobě 

zvýšené úrovně desinfekce a  intervalu kontroly 

čistoty operačního prostředí. 

Největším bohatstvím nemocnice a  garance 

kvalitní péče pro její pacienty v  celé historii byl 

a i v současné době je zejména tým zdravotníků – 

lékařů a sester. V průběhu historie se na postech 

primářů vystřídala řada osobností svázaných 

s královédvorským regionem. To bezesporu platí 

i o představitelkách týmu ošetřovatelského per-

sonálu, který vytváří pro pacienty pocit domácího 

přátelského a vlídného prostředí.

„Nemocnice má za  sebou devadesátiletou his-

torii protkanou celou řadou dobrých výsledků, 

úspěchů a  tisíce léčených pacientů. Disponuje 

kvalitním zdravotnickým týmem, moderní dia-

gnostickou a  operační technikou, zkušeným 

managementem a  zejména vůlí poskytovat 

služby a  péči pacientům. Jsem přesvědčen, že 

to jsou důvody pro další pokračování historie 

dvorské nemocnice,“ shrnuje Ing. Miroslav Vávra, 

CSc., předseda představenstva.

Text: Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové n. L. 

Královédvorská nemocnice slaví 90. výročí

Na registru vozidel je nový 
odbavovací systém

Město Dvůr Králové nad Labem připravilo 

pro veřejnost novou službu. Na  praco-

višti registru vozidel v  Nedbalově ulici je 

od konce září spuštěn odbavovací systém. 

Od  jeho zavedení si vedení města slibuje 

zpřehlednění odbavování klientů. 

Přes internetové stránky navíc bude 

možné objednání klienta na konkrétní den 

a  hodinu a  zároveň budou moci občané 

sledovat aktuální počet klientů na  praco-

višti registru vozidel.  

Podrobný návod na  používání systému 

(objednání klientů i  sledování jejich aktu-

álního počtu) najdete na webových strán-

kách www.mudk.cz, kde byla za  tímto 

účelem zřízena nová informační dlaždice 

s  názvem Odbavovací systém registru 

vozidel.

(mik), foto:  Jan Skalický
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Za  posledních pět let vzrostl počet přenocují-

cích turistů na Královédvorsku o 60 %. Vyplývá to 

z průzkumu Českého statistického úřadu. Turisté 

u  nás zůstávají déle a  utrácí u  místních podni-

katelů. Za  oblibou u  turistů stojí kromě obnovy 

Kuksu, novinek v  zoo a  výstavbě Labské cyklo-

stezky i práce vedení města na cílené a dlouho-

dobé propagaci Dvora Králové nad Labem.

Podle Českého statistického úřadu dnes 

na  Královédvorsku přespává o  dvě třetiny více 

turistů než v roce 2012. Vloni jich bylo bezmála

100 tisíc. Více turistů zamířilo i do sousední Jaro-

měře. Ne každý region si takhle polepšil, třeba 

Hořice a  jejich okolí už pátým rokem stagnují. 

V  porovnání s  dvorskými hoteliéry mají penzi-

ony a  hotely na  Hořicku pouze pětinu klientů. 

To znamená i menší výdělky pro tamní obchody, 

památky a  muzea. Hořice jsou přitom stejně 

jako Dvůr Králové nad Labem součástí stejného 

turistického regionu Podkrkonoší. 

Zdálo by se, že za  nárůstem zájmu o  Králo-

védvorsko stojí dvě nejnavštěvovanější atrakce 

Královéhradeckého kraje – barokní areál Kuks 

a  ZOO Dvůr Králové. Ty ovšem jako magnet 

přitahují pouze návštěvníky, tedy jednodenní 

výletníky, kteří přijedou, zaplatí vstupné a večer 

odjíždějí. Statistika ale hovoří o turistech – těch, 

kteří tyto dvě atrakce sice navštíví, ale rozhod-

nou se zůstat více dní, strávit tu část dovolené 

a utratit peníze. 

Proměnit jednodenního výletníka v  přenocují-

cího turistu byl velmi těžký úkol a žádné z před-

chozích vedení města si s  ním nevědělo rady. 

Povedlo se to až teď díky vážně míněné pod-

poře cestovního ruchu, cílené propagaci města 

jako turistické destinace a  hlavně třem letům 

úzké spolupráce a  jednání města se zástupci 

ZOO Dvůr Králové, Revitalizace KUKS a místních 

podnikatelů. 

A  hmatatelné výsledky? Turistům město 

konečně nabízí očekávaný servis: přehledný 

a  aktualizovaný turistický web, moderní pro-

pagační materiály, vznikla regionální turistická 

hra i  nové informační centrum u  přehrady Les 

Království. A  velké investice do  infrastruktury. 

Opravy silnic a chodníků, nové cyklopruhy i cyk-

lostezky, ze kterých budou mít samozřejmě uži-

tek i místní.

Město konečně začalo cestovní ruch brát vážně 

a  výsledek se dostavil. Je potřeba nepolevit 

a  pokračovat dál. Statistická data ukazují, že 

jdeme správným směrem. 

Ing. Veronika Tomková

zastupitelka (TOP 09), členka komise cestovního ruchu

Turistů je víc. A Dvorem už jen neprojíždějí

Proč o královédvorské nemocnici rozhodnou až po volbách? 
Nerozhodnost, neznalost a  nekonečné politické 

tahanice před blížícími se volbami, tak nějak bych 

nazval jednání reprezentace, která dnes vede náš 

kraj. Odkládat svá předchozí již přijatá rozhod-

nutí a bez problému spekulativně deklarovat, že 

je potřeba variantě „operační sály“ ekonomicky 

a  technicky ještě prověřit a  posuzovat, se jeví 

jako krok naprosto zbytečný, drahý a nic nového 

nepřinášející. Účelově se tak nechce defi nitivně 

rozhodnout o potřebné výstavbě nových operač-

ních sálů v naší nemocnici. Proč asi?

Když je ve výsledku občanům názorně ukázáno, 

že lze ze strany kompetentních a odpovědných 

politiků beztrestně předvádět donekonečna  

zoufalou politickou tahanici. O tom, který z poli-

tiků má v danou chvíli větší sílu, popřípadě jak 

silný je jeho politický vliv. 

Zejména ze strany krajských politiků je to ale 

dokonalá ukázka, jak se vede ten „správný před-

volební politický boj“, který ale drtí samu pod-

statu problému. To znamená, že je z jejich strany 

zjevně bráněno realizovat závěry a doporučení 

vycházející z  koncepce zdravotnictví v  Králo-

véhradeckém kraji. Tento závazný dokument 

si dokážou krajští politici vykládat, jak se jim 

momentálně zamane. Jsou to politické kroky 

z  jejich strany velmi nezodpovědné a  nebez-

pečné, které můžou do  budoucna nevrat-

ným způsobem destabilizovat dostupnost 

akutní zdravotní péče v  našem městě, regionu 

a  potažmo i  v  celém kraji. Ti, co rozpoutali 

tento pomyslný „boj o akutní lůžka“ ve dvorské 

nemocnici, si asi absolutně neuvědomují, o  co 

ve skutečnosti opravdu jde a co skutečně potře-

bují jejich občané (voliči) města a měst ve spá-

dové oblasti dané nemocnice.

Je také nefér těsně před volbami ujišťovat 

veřejnost, že danou nemocnici přece žádné 

změny neohrozí, ale s  ofi ciálním rozhodnutím 

„musíme“ počkat až po  volbách, kdy případné 

„jiné konečné rozhodnutí“ už nemusí mít tak 

drtivý dopad na volby jako takové.

Je potřeba si proto jednoznačně uvědomit, že 

když lidé z  našeho města a  jeho širokého okolí 

nebudou moci využívat tuto nemocnici v oblasti 

akutní zdravotní péče, na  kterou jsou dnes 

zvyklí, budou donuceni politickým rozhodnutím 

krajských politiků dojíždět do  jiných krajských 

„pseudo zdravotnických center“. Tato zařízení 

mají již dnes dost vlastních problémů s  posky-

továním akutní péče svým „vlastním“ občanům 

a v žádném případě nebudou schopny tyto „nově 

narozené“ pacienty v  takovém množství odléčit 

a  „zredukovanou“ nemocnici v  plném rozsahu 

nahradit. Nehledě na to, kdo má dnes tolik času, 

aby za akutní péčí dojížděl jednou do Trutnova, 

podruhé do Náchoda a potřetí do Jičína. A když 

se, nedej Bůh, v těchto nemocnicích něco nepo-

vede, tak se pojede do Hradce Králové. O tomto 

řešení snad nebude po volbách řeč.

Závěrem svého komentáře bych touto ces-

tou chtěl vyzvat všechny kompetentní a  zod-

povědné politiky v  našem kraji, kteří budou 

kandidovat do  parlamentních voleb, ať raději 

přestanou odkládat svá rozhodnutí v  případě 

budoucnosti dvorské nemocnice na  období 

po  volbách, mohlo by se také stát, že i  voliči 

odloží jejich volbu také „až po volbách“.

PS: V případě budoucnosti naší nemocnice nám 

dnes nejde o nic méně než o život. 

Nasik Kiriakovský 

zastupitel (Východočeši)

Zdařilý koncert s premiérou skladby a recitací Ondřeje Kepky
Jednou z  vrcholných kulturních akcí, spojených 

s  připomenutím 200. výročí objevení Rukopisu 

královédvorského, byl koncert Královédvorského 

chrámového sboru pod vedením Víta Havlíčka 

za  účasti varhaníka Drahoslava Grice v  neděli 

10. září 2017 v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře 

Králové nad Labem. Tento dramaturgicky velmi 

zajímavý koncert doplnilo několik vstupů mluve-

ného slova na téma Rukopisu královédvorského 

v interpretaci herce a režiséra Ondřeje Kepky.

Koncert, na  němž byl přítomen starosta města 

Jan Jarolím i hudební skladatel Luboš Sluka, byl 

uveden varhanním Preludiem F dur F. X. Brixiho, 

v  bezchybné interpretaci mladého varhaníka 

Drahoslava Grice. Ten se dokázal vypořádat 

s  nepříliš dobrým technickým stavem varhan. 

Zde se nabízí otázka, kdy už se konečně kompe-

tentní orgány rozhodnou v této věci něco pod-

niknout. Příklad si mohou vzít z  mnoha stejně 

velkých (i menších!) měst v naší republice. I přes 

obdrženou dotaci z  města Dvůr Králové nad 

Labem z  loňského roku, farnost stále bohužel 

nezahájila opravu královédvorských varhan.

Dále zaujala novodobá premiéra chorálu 

„Krátká pouť nám je souzena“ z  opery Záboj

J. L. Zvonaře. Spolu s Dvořákovou písní Žežhulice 

na báseň z Rukopisu královédvorského ve sbo-

rové úpravě Víta Havlíčka podtrhla obě díla 

dramaturgii koncertu, věnovanému výročí obje-

vení Rukopisu. Tuto atmosféru umocnil Ondřej 

Kepka, který ve  čtyřech vstupech mluveného 

slova osvětlil příběh objevu tohoto starobylého 

textu, i počátky zpochybnění jeho pravosti.

Vyvrcholením koncertu pak byla světová pre-

miéra skladby Jiřího Gemrota „Raduj se a plesej 

Dvore dávný“ pro smíšený 

sbor za  doprovodu varhan, 

zkomponovaného přímo 

k  tomuto výročí. Skladba tak 

doplnila rozšiřující se řadu 

děl současných českých 

skladatelů, premiérovaných 

v  našem městě Královédvor-

ským chrámovým sborem. 

I  když tento koncert nebyl 

součástí respektovaného fes-

tivalu „Hudební léto Kuks“, jehož ředitelem a dra-

maturgem je rovněž Vít Havlíček, přesto jakoby 

celý tento festival zakončil. Úvodní koncert 

tohoto festivalu byl totiž také dramaturgicky 

inspirován Rukopisem královédvorským a mimo 

jiné na  něm zazněla předehra z  opery „Záboj“ 

Leopolda Zvonaře. Oba koncerty tak zásluhou 

Víta Havlíčka důstojně přispěly k  připomenutí 

výročí objevu Rukopisu královédvorského, 

který ve své době výrazně povzbudil umělecký 

i obecně kulturní vývoj českého národa.   

Petr Mádle
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SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

TENIS, VOLEJBAL, NOHEJBAL

pondělí – pátek 6–13 hod., 150 Kč/hod.

sobota – neděle, 200 Kč/hod.

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,

cena 4 Kč/kg, balení po 25 kg za 110 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, pracovní doba út-ne

16-22 hod. Klub U Námořníka. Tel.: 605 823 607,

604 170 084.

inzerce:

Chcete inzerovat v NKR? Tel.: 499 318 258, e-mail: noviny@mudk.cz

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

O  tom, že je sociální práce ve  Dvoře Králové 

nad Labem řadu let na  vysoké úrovni, svědčí 

úspěch na  Cenách Královéhradeckého kraje 

za přínos v sociálních službách, kde byl hodno-

cen jak dlouhodobý přínos v  oblasti sociálních 

služeb na  území kraje, tak mimořádné počiny. 

Do Dvora Králové nad Labem totiž zamířily hned 

čtyři ceny. 

Laureáty jsou: benefi ční akce zaměřená na pod-

poru osob bez domova Noc venku, kterou 

ve  městě pořádá Pečovatelská služba Města 

Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s měst-

ským kulturním zařízením Hankův dům a měs-

tem Dvůr Králové nad Labem, jako partnerem 

akce; dále Královédvorská Arnika, z. s., dobro-

volnické centrum působící na  Královédvorsku, 

Do Dvora Králové nad Labem putují čtyři ceny za sociální služby

které sdružuje, zastřešuje a  organizuje práci 

dobrovolníků; zakladatelka a předsedkyně Krá-

lovédvorské Arniky Jana Štěpánová a Jana Praj-

zlerová, dlouholetá dobrovolnice Královédvor-

ské Arniky. Poslední tři jmenované na  cenu 

nominovalo město Dvůr Králové nad Labem.

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve  čtvrtek 

21. září 2017 na  Pivovarském náměstí v  Hradci 

Králové během Svátku seniorů a zúčastnila se ho 

také místostarostka Dvora Králové nad Labem 

Alexandra Jiřičková. „Dlouhodobě si vážím práce 

lidí, kteří se věnují sociálním službám a dobro-

volnické činnosti a reprezentují tím naše město. 

Všem oceněným gratuluji a přeji jim hodně síly 

do další práce,“ poznamenala. 

Výroční plakety noví laureáti, kteří vzešli z  hla-

sování odborných komisí, převzali z rukou před-

stavitelů Královéhradeckého kraje. Oceněny 

byly osobnosti, poskytovatelé sociálních služeb, 

výjimečné projekty nebo obce, které v  oblasti 

sociálních služeb vynikají.

Miroslava Kameníková
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V srpnu 2017 se narodilo v našem městě 10 občánků – 4 chlapci a 6 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V srpnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 16 lidí, z toho bylo 12 králo-

védvorských občanů, 7 mužů a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

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

Karel Horák a Jolana Pozlerová    – 11. 8. 2017

Pavel Jandák a Marta Tauchmanová   – 12. 8. 2017

Matouš Dvorský a Ivana Haasová   – 12. 8. 2017

Milan Šťastný a Helena Šafková    – 12. 8. 2017

Jan Škop a Karolína Šipčiaková    – 18. 8. 2017

Drahomír Nahodil a Marta Marková   – 18. 8. 2017

David Neumann a Lucie Marková   – 26. 8. 2017

Jiří Šůna a Andrea Vaňová    – 26. 8. 2017

Zdeněk Hrubý a Aneta Kalivodová   – 26. 8. 2017

V obci Vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:

Michal Zapletal a Lucie Kotíková   – 12. 8. 2017

V obci Vlčkovice v Podkrkonoší uzavřeli manželství tito snoubenci:

Martin Vrabec a Martina Špatenková   – 26. 8. 2017

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Milan Kovář a Iveta Tomanová    – 5. 8. 2017

Ondřej Suchánek a Jarmila Staniszová   – 5. 8. 2017

Jan Špička a Kristýna Bednářová   – 5. 8. 2017

Vojtěch Pokorný a Martina Binarová   – 12. 8. 2017

Robert Horák a Veronika Dedková   – 19. 8. 2017

Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích 

v srpnu 17 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 4 manžel-

ské páry stříbrnou svatbu, 4 páry zlatou svatbu a 1 pár svatbu diamantovou.

Ing. Eva Hrušková, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří mně blahopřáli k mým 100. 

narozeninám. Potěšila mě návštěva starosty města pana Jana Jarolíma, paní 

Dagmary Baierové a paní Miroslavy Kameníkové. Přinesli mně krásné květiny 

a cenné dary. Také děkuji všem přátelům a příbuzným a mojí milované rodině.

Věra HoličováVítání občánků
Na Staré radnici bylo v září slavnostně přivítáno 10 novorozených občánků našeho města.

Připravuje se čtvrtý ročník benefi čního projektu Noc venku

Již počtvrté pořádáme projekt na podporu osob 

bez domova. Letos se uskuteční 23. listopadu 

od  18:00 hod. v  Hankově domě a  na  náměstí 

Václava Hanky. Informace najdete na  našich 

stránkách a FB. 

Noc venku je ukázkou komunitního projektu. 

Problematika chudoby a  bezdomovectví 

nechává chladného jen málokoho. Bez pod-

pory našich partnerů bychom však takovou akci 

uspořádat nedokázali. Potraviny, které se daří 

vybrat v rámci vstupného na Noci venku, pomo-

hou přečkat těžké období mnohým osobám až 

do dalšího ročníku. Do Noci venku je zapojeno 

30 subjektů. 

Přijďte podpořit osoby bez domova také vy, při-

neste trvanlivé potraviny, poslechněte si dobrou 

muziku, zhlédněte studentské fi lmy o bezdomo-

vectví očima místních studentů, vyzkoušejte si 

různé zážitkové aktivity a jako bonus se můžete 

uložit ke  spánku na  náměstí. Loni spalo venku 

56 odvážlivců. Přidáte se?

Děkuji všem, kteří nám pomáhají tento 

společensky velmi důležitý 

projekt realizovat!

Organizátory 4. ročníku 

Noci venku ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem jsou již tra-

dičně Pečovatelská služba 

Města Dvůr Králové nad 

Labem a  městské kulturní 

zařízení Hankův dům.

Partnery akce jsou násle-

dující subjekty: město Dvůr 

Králové nad Labem, Asoci-

ace poskytovatelů sociál-

ních služeb České repub-

liky, Městská knihovna 

Slavoj, Jaroslav Janeček 

– ARPA – tiskárna, Střední 

škola informatiky a  služeb Dvůr Králové nad 

Labem, Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, 

Technické služby města Dvora Králové nad 

Labem, Pavel Hauser – Stavhaus, s. r. o., Spole-

čenství obcí Podkrkonoší, Obec Vítězná, MKInet, 

s. r. o., Daniel Fiedor, Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Trutnov a  Místní skupina ČCK 

Žacléř, Katka a spol. pekařství, s. r. o., Žižka Bohu-

slav – Sběrné suroviny, Šebrle, s. r. o., Zvičinské 

uzeniny a  lahůdky, Green Day Revival, Camino 

na kolečkách, COOP Dvůr Králové n. L., družstvo, 

Martin Frýzl, STŘEMCHA, z. s., Krkonošský deník, 

Královédvorsko.cz, Junák – český skaut, z. s. – 

Středisko „Zvičina“ Dvůr Králové nad Labem, 

skupina historického šermu Legenda Aurea, MC 

Legion Veterans Czech Republic – Division H, 

Hopiczech – výcvik psů a canisterapie. 

Mgr. Marcela Hauke

ředitelka

 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Zleva: Amálka Toráková, Dalibor Folwarczny, Štěpán Špaček, Daniel Pokorný, František 

Šťástka.

Zleva: Eliška Řehořová, Sabina Boušková, Tadeáš Pitro, Malvína Munzarová, Richard 

Voděrek.

Pravidelným partnerem benefi ční akce Noc venku je královédvorská kapela Green Day 

Revival.  Foto: archiv pořadatelů
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Školní rok 2017/2018 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Tradiční zájezd do Petrohradu
Ve  dnech 6.–16. září 

se studenti dvorského 

gymnázia a  SŠIS Dvůr 

Králové nad Labem 

zúčastnili již tradičního 

zájezdu do Petrohradu. 

Naše cesta začala 

ve středu večer, kdy se 

autobus vydal přes Pol-

sko k  litevské hranici. 

První delší zastávkou 

bylo město Marijam-

pole, které jsme si spo-

lečně prošli, a dokonce 

jsme si na  náměstí zahráli fotbal s  místními 

dětmi. Osvěžující noc v hotelu nás dobře připra-

vila na další úsek cesty. Ještě na území Litvy jsme 

navštívili pozoruhodnou Horu křížů. 

Po přejezdu do Lotyšska jsme se zastavili v pří-

mořských lázních Jurmala. Nevynechali jsme ani 

hlavní město Riga. Po  vydatné večeři v  restau-

raci Lido jsme se nastěhovali do hotelu. 

Další den nás čekala dlouhá jízda přes Estonsko 

až k ruským hranicím, kde jsme byli podrobeni 

přísné kontrole. Třetí den cesty jsme večer dora-

zili do Petrohradu, k hotelu Bristol. 

Další dny našeho pobytu byly zasvěceny zají-

mavostem tohoto památného města. Chrám 

sv. Izáka, noční otvírání mostů, Jekatěrinský 

palác, Petropavlovská pevnost, Něvský pro-

spekt, Jantarová komnata, světoznámá gale-

rie Ermitáž nebo Piskarevský hřbitov, kde jsou 

pohřbeny oběti lenin-

gradské blokády. 

Návštěva tohoto 

místa byla emocio-

nálně velice silným 

zážitkem, na který nikdo z nás do konce života 

nezapomene.

Petrodvorce nás nepřivítaly jen krásným parkem 

a  úchvatným palácem, ale i  nepříznivým poča-

sím, které se přihnalo od Finského zálivu. 

Při návratu do  Čech jsme nocovali v  ruském 

městě Pskov. Nenechali jsme si tam ujít ani pev-

nost Kreml a velký pravoslavný kostel. 

Naposledy jsme přespali v  hotelu ve  Vilniusu. 

Stejně jako jiní turisté jsme zamířili k  vodnímu 

hradu Trakai. 

Noční přejezd Polska se snažila většina studentů 

prospat, abychom se pak všichni probudili už 

v blízkosti našich domovů. 

Děkujeme našim skvělým řidičům, vedoucí 

zájezdu Aničce, ruské průvodkyni Leně a samo-

zřejmě všem pedagogům. 

Martin Kazmirowski (3. C)

Představujeme: Z Keni na královédvorské gymnázium
Od září 2017 učí na našem gymnáziu anglickou 

konverzaci paní Mgr.  Catherine Dušek, která 

pochází z  Keni, vystudovala v  Londýně spole-

čenské vědy a výzkum a poté pracovala v Keni 

pro vzdělávací program OSN. Zeptali jsme se 

na její první dojmy.

Odkud pocházíte a jak jste se dostala do České 

republiky?

Jsem z afrického státu Keňa. Tam jsem se sezná-

mila se svým manželem z  České republiky, 

nějakou dobu jsme žili tam, ale před dvěma lety 

jsme se rozhodli odstěhovat. Bylo přirozené pře-

sídlit do manželovy vlasti. 

Proč jste se rozhodla učit na naší škole?

Když jsem přišla do České republiky, přemýšlela 

jsem, co bych tu mohla dělat. Angličtina byla 

jasným řešením. Gymnázium Dvůr Králové nad 

Labem je blízko mého bydliště – Choustníkova 

Hradiště. Dostala 

jsem nabídku tu 

učit, což mě velmi 

potěšilo, protože 

je to jedna z  nej-

prestižnějších škol 

v regionu. 

Jaký máte dojem 

z našich studentů?

Mám radost, že je 

můžu učit, protože jsou zdvořilí, snaživí, komu-

nikativní a  mnohem lepší než ostatní studenti, 

které jsem v České republice učila.

Jaké jsou Vaše další zájmy a aktivity?

Centrem mého zájmu je můj tříletý syn a rodina. 

Trochu se snažím zahradničit, ale nejsem v tom 

moc dobrá. Většinu času trávím s rodinou. Baví 

mě procházky do  přírody a  poznávání České 

republiky. Poprvé jsem tu zkusila kempování, 

které není v  Keni běžné. I  když jsem nebyla 

zprvu nadšena, nakonec se mi líbilo. 

V čem je život u nás jiný?

Obdivuji, jak tu funguje zdravotnictví, školství 

a další veřejné služby, to v Keni moc nefunguje. 

A  také vyřizování dokumentů je tu mnohem 

jednodušší, než by bylo v Keni. Města a vesnice 

tu mají řád a  jsou organizovaně upravena, tak 

tomu v  Keni není, tam jsou sídla roztroušena 

a neupravena.

Jste v České republice spokojena?

Jsem tu velmi spokojena, neplánuji se v nejbližší 

době nikam stěhovat. Dlouho jsem žila v  Keni, 

kde je život velmi pomalý, a  v  Londýně, kde je 

zase velmi rychlý. Tady je to tak akorát. 

Děkujeme za rozhovor. 

PhDr. Ivo Rejchrt 

To, co se povedlo studentce 3. A  naší školy 

Adéle Linkové (na  snímku), opět přináší věhlas 

studentů Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

na  světovou úroveň. Je to talentovaná spor-

tovkyně s nadáním pro softball, jež se nedávno 

zúčastnila mistrovství světa juniorek do  19 let 

na  Floridě. Předcházela tomu spousta vítěz-

ství v  softballových turnajích a  soutěžích. 

A  také mnoho tvrdé dřiny, jak nám mimo jiné 

prozradila.

Na mistrovství světa jste skončily sedmé, což je 

historicky nejlepší výsledek týmu. Je to pro tebe 

tvůj největší úspěch?

Ano, stoprocentně. Vlastně šlo i o setkání s nej-

většími hvězdami softballu a  možnost je vidět 

hrát, takže to bylo moc krásný.

Proč se u nás softball tolik nehraje?

Myslím, že jde zatím spíš o to, že o něm málo lidí 

ví. V Americe je to například spolu s baseballem 

národní sport, ale je vidět, že jeho oblíbenost 

roste i tady u nás.

A jak ses k němu vlastně dostala ty?

Jako malá jsem měla spoustu kroužků a  dělala 

jsem hodně sportů, ale žádný mě pořádně 

nebavil, jednou jsem ale viděla náborový plakát 

na softball a pak to šlo ráz na ráz.

Od té doby už jsi nikdy nechtěla přestat?

Ne, nikdy jsem o tom ani neuvažovala.

Kdy přišel největší zlom ve tvé kariéře?

Na začátku mi softball skoro vůbec nešel, hned 

na  prvním tréninku jsem schytala monokl, ale 

během všech těch tréninků a  později i  turnajů 

se to pozvolně lepšilo. Hlavně tedy díky pod-

poře rodičů.

V porovnání s tím vším tě škola baví? 

Tak asi jako každého, jak co, ale moc mě baví 

třeba biologie, té bych se chtěla věnovat i dál.

Učitelé ti ve škole vycházejí vstříc?

Rozhodně, moc mi pomáhají a já se zase snažím, 

aby se mi škola a softball moc nekřížily.

A máš dostatek času na rodinu nebo na přátele?

Občas je to těžší, ale chápou to, podporují mě.

Je to jediné úskalí kariéry úspěšné softballistky?

Samozřejmě mám taky méně času na jiné zájmy 

nebo na  ty kamarády, ale je to i  velká fyzická 

zátěž, člověka z toho prostě občas bolí celé tělo. 

A  to je taky důvod, proč hodně lidí ve  sportu 

skončí, a to nejen v softballu. Člověk o sebe musí 

pečovat, starat se o svou kondici, v mém případě 

třeba ještě docházím za  fyzioterapeutkou. Pro-

stě vytrvat a dát do toho tu energii.

Říkala jsi, že dál bys chtěla studovat biologii, 

takže zatím ne profesionální softballistka?

Ani jestli se dostanu na vysokou školu, nebudu 

svůj koníček zanedbávat, chci určitě hrát softball 

dál a neopouštět ho.

Přejeme nadále řadu nejen sportovních úspěchů!

Ondřej Vaněk (4. C)

S reprezentací na Floridě
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Informace ze ZŠ Schulzovy sady
Internet zlepšuje informovanost 
rodičů

V novém školním roce zavádí ZŠ Schulzovy sady 

pro žáky na  2. stupni školy internetovou žákov-

skou knížku. Po  loňském spuštění elektronické 

třídní knihy je to další krok při využití možností 

školního informačního systému. Internetová 

žákovská knížka zpřístupňuje přes webovou 

či mobilní aplikaci rodičům a  žákům 24 hodin 

denně, 7 dní v  týdnu informace o  klasifi kaci 

a  docházce žaků, o  rozvrhu a  změnách v  něm, 

o  probraném učivu a  domácích úkolech, o  plá-

novaných akcích školy. Zlepšuje vzájemnou infor-

movanost, umožňuje komunikaci mezi učiteli, 

žáky a jejich rodiči, např. při omlouvaní žáků, roze-

sílání pozvánek, zasílání zpráv, využívání nástě-

nek třídy a školy. Aplikace umožňuje rodičům být 

informován o aktuálním dění ve škole, jednoduše 

omlouvat žákovu absenci, včas reagovat na  pří-

padný špatný prospěch svého dítěte, zameškané 

hodiny a  kázeňské prohřešky. Používání online 

aplikace naprosto eliminuje ztrátu či zapomenutí 

papírové žákovské knížky. S novinkou byli rodiče 

seznámeni na třídních schůzkách 12. září.

Mgr. Ivan Jugl, foto: Bc. Jana Paulusová Fišerová

Jičín – město pohádky

Stejně jako loni, tak i  letos jsme se s pěveckým 

kroužkem Sboráčkem a třídou 3. C ze ZŠ Schul-

zovy sady rozjeli v pátek 15. září 2017 v ranních 

hodinách na festival Jičín – město pohádky, kde 

jsme se prezentovali dvěma vystoupeními. 

Sboráček, složený z  žáků druhého až šestého 

ročníku, vystoupil se svým programem na hlav-

ním pódiu Valdštejnova náměstí pod názvem 

Hodina přírodovědy. Za hudebního doprovodu 

děti zazpívaly několik písniček o zvířátkách.

Druhé vystoupení proběhlo Na  Rynečku, kde 

děti z  3. C vedené paní vychovatelkou Hanou 

Karlovskou předvedly připravenou dramatizaci 

veršované pohádky O Koblížkovi. 

Přes chladné počasí si zbytek dne všichni 

užili na  nejrůznějších aktivitách, představe-

ních a  tvůrčích dílnách. Domů se všichni vra-

celi s  nabytými dojmy 

a zážitky.

Mgr. Jitka Krejčí

Foto: Veronika Šafková

Čtenářský klub na naší škole
Od  září letošního roku běží na  naší škole nově 

Čtenářský klub. 

Čtenářská gramotnost je základním předpokla-

dem školního i životního úspěchu dětí. V dnešní 

době ale často slýcháváme, že děti nečtou. Aby-

chom tento status změnili, založili jsme klub, 

kde čteme pro potěšení. Při jeho založení si děti 

vymyslely vlastní klubová pravidla, logo klubu 

a hned se více těší na další setkání. Cílem klubu 

je nejen bohatá nabídka knih v  naší vybavené 

knihovně, ale různé aktivity, které společně 

budeme praktikovat – budeme si povídat o kni-

hách, doporučovat si četbu navzájem, půjčovat 

knihy domů a přímo pracovat s knihou během 

samotné schůzky. 

Mimo těchto aktivit budeme hrát i  nejrůznější 

hry, jako je například pantomima nebo hádání 

knižních hrdinů. V  rámci našich setkání navští-

víme i knihovnu. Děti se budou učit o knížkách, 

ale zároveň budou rozvíjet další dovednosti, 

jako je naslouchat jeden druhému, pomoc 

lidem, jak chránit přírodu a mnoho dalšího. 

Tento projekt je fi nancován z  prostředků Ope-

račního programu Výzkum, vývoj a  vzdělá-

vání a  jeho cílem je pozitivně ovlivňovat členy 

v jejich vztahu ke knihám a čtení, přenést kladný 

postoj ke čtenářství i do jejich osobního života. 

Čtenářský klub má být pro děti příjemným 

a  inspirativním prostředím. Doufáme, že se 

nám to všechno povede naplnit a budeme mít 

oddané a nadšené čtenáře.

Mgr. Markéta Johnová

Nový školní rok na ZŠ 5. května

Letos jsme nový školní rok 2017/2018 zahájili 

až čtvrtý zářijový den. Počasí nám vyšlo, a proto 

bylo k  slavnostnímu vítání našich prvňáčků 

a jejich starších spolužáků zvoleno opět nádvoří 

před hlavním vstupem do budovy. Nejprve nás 

pan ředitel všechny přivítal, popřál zejména 

našim nejmenším úspěšný školní rok, mnoho 

nových kamarádů a šťastných zážitků. Poté si, již 

za doprovodu hudby, děti z 1. A a 1. B společně 

se svými třídními učitelkami s radostí kráčely pro 

keramický klíč, zavěšený na barevných stuhách, 

aby mohly pomyslně odemknout dveře k nové 

etapě svého života.

Přejeme všem dětem, pedagogickým i správním 

zaměstnancům úspěšný školní rok 2017/2018.

vedení ZŠ 5. května

Hvězdárna a planetárium v Hradci 
Králové
V  pátek 15. září navštívili naši žáci 6. a  9. třídy 

Hvězdárnu a  planetárium v  Hradci Králové. 

Šesťáci se účastnili programu v rámci zeměpisu, 

dozvěděli se tak nejen o  Zemi, ale i  o  soused-

ních planetách. Deváťáci si připomněli znalosti 

z  astrofyziky, jejich tématem byla přeměna 

energie v přírodě. Zhlédli fi lm o vzniku sluneční 

soustavy, planet a  souhvězdí, zopakovali si, 

kde se bere energie na základě přílivu a odlivu, 

lépe si uvědomili důležitost Slunce jako zdroje 

energie pro celou naši planetu. Všichni se prošli 

planetární stezkou a  mnozí se podívali do  ves-

míru dalekohledem. Na  závěr děti diskutovaly 

o všech nabytých vědomostech s průvodci pla-

netária, těm patří velký dík, neboť plánované 

dvouhodinové programy se oběma třídám pro-

táhly na hodiny čtyři. Žáci byli z exkurze nadšení. 

Nás potěšil především jejich zájem a  zároveň 

propojení příjemného s velmi užitečným.

Mgr. Jarmila Čechová a Mgr. Petra Chmelíková

vyučující na ZŠ 5. května

Používej mozek

Abychom našim žákům zpříjemnili a  usnadnili 

vstup do nového školního roku, objednali jsme 

zajímavý program na  téma – Používej mozek. 

Průvodcem pořadu byl bývalý pedagog, který 

dokázal děti zaujmout a  zapojit do  interaktiv-

ního programu. 

Ti menší se dozvěděli mnoho nového, starší 

spolužáci z  druhého 

stupně si lépe uvě-

domili, za  jakých 

podmínek budou 

lépe reagovat na  při-

jímání nových znalostí 

a  efektivněji využívat 

svých dovedností. 

Během 75 minut jsme 

s názornými ukázkami 

stihli zhlédnout, jak 

fungují naše smysly 

a  jaké okolnosti škodí 

vstřebávání nových 

poznatků při učení.

vyučující ZŠ 5. května
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Výprava na Sněžku 2017
V pondělí 4. září jsme se znovu sešli ve svých tří-

dách, vyřídili formality, přivítali nové žáky, stano-

vili a vyrobili si pravidla a začali s výukou.

Aby nám práce šla ještě líp od ruky, dohodli jsme 

si (a to již v červnu) motivačně stmelovací výlet. 

Protože máme jako vždy mety vysoko nastavené, 

přichystali jsme výpravu do nejvýše položených 

míst v naší republice, tedy na Sněžku.

Po  krátkém, ale intenzivním tréninku v  parku 

v  Schulzových sadech jsme sbalili lékárnu, 

výstražné vestičky, svačiny a pláštěnky a v pon-

dělí 11. září jsme ranním autobusem vyrazili 

do Pece pod Sněžkou. V Trutnově se k nám při-

dali kamarádi z naší školy v Trutnově a s veselou 

náladou a sluníčkem nad hlavou jsme úspěšně 

dorazili do hor. Když jsme vystoupili z autobusu, 

obloha se zatáhla a  začalo pršet. Nevadí, řekli 

jsme si a  směle vykročili směrem do  Obřího 

dolu. I  přes drobné protesty některých žáků 

jsme se dostali ke stanici lanovky a hle, lanovka 

pro silný vítr na Sněžku nejela. Nevadí, řekli jsme 

si, pojedeme na Růžohorky. A jeli jsme. Někdo se 

v  lanovce smál, někdo se trochu bál a někomu 

dokonce tekly strachem slzy. Na Růžohorkách se 

honily podzimní mraky, které zahalovaly vrchol 

Sněžky, ale alespoň již nepršelo. 

Občerstvili jsme se, pokochali 

horským klidem a  výhledy, 

odpočinuli si při mírném cinkání 

kravských zvonců a  po  poledni 

se vydali na cestu zpět.

Cestování jsme si okořenili třemi 

přestupy, ale nakonec jsme se 

odpoledne dostali všichni zpět. 

Zdraví, trochu unavení, ale plní 

zážitků a  odhodlání ke  školní 

práci v  nastávajících deseti 

měsících.

Takže „čilý, zdraví, osvěžení, 

vzhůru zase do  učení“. V  naší 

škole především ve zdravém a pohodovém pro-

středí, kam chodí rádi žáci i učitelé.

kolektiv pedagogů  Základní školy speciální

a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí

Odstartoval nový školní rok 
2017/2018

Začátek nového školního roku a  přivítání prv-

ňáčků proběhlo na  naší škole, díky příznivému 

počasí, tradičně ve  venkovním atriu školy. Den 

4. září byl velkou životní změnou především pro 

nejmenší žáky. 

V  letošním roce bylo zapsáno na  naši školu 

37 dětí, poprvé však usedlo po udělených odkla-

dech do své lavice 26 dětí, které očekávala paní 

učitelka třídní Mgr. Kateřina Křivánková. 

Během slavnostního nástupu se prvňáčci sezná-

mili se svými ochránci z  řad nejstarších spo-

lužáků. Ti pomáhají prvňáčkům při začleňování 

do  školního prostředí a při překonávání obav 

a  nejistot z  nového prostředí. Zároveň ušetří 

práci i  jejich rodičům, neboť denně vyzvedá-

vají prvňáčky ve vestibulu školy, doprovázejí je 

do  třídy a  připravují společně pomůcky na  vy-

učování. Při sestavování těchto dvojic, které se 

nám osvědčily už v  loňském roce, jsme se řídili 

myšlenkou, která platí i  pro dospělé: „Jistota 

v novém prostředí je větší, pokud v něm máme 

svého podporovatele.“ 

Mgr. Edita Vaňková

 ředitelka školy

Sportovní kurz Svatá Kateřina 
Ve  středu 13. září se 8. třída vydala na  třídenní 

cyklistický kurz. Po  ujetých 

16 kilometrech jsme konečně 

dorazili do cíle a ještě ten den jsme 

se vypravili slaňovat na nedalekou 

skálu Svatá Karolína. Pro některé 

z  nás to byl první horolezecký 

zážitek. Díky panu Lokvencovi 

jsme se stihli i projet se na koních. 

K večeru jsme si prošli okolí a při-

pravili táborák. Další den jsme 

začali ringem a pokračovali závody 

na  lodích, v  nichž zvítězily dívky. 

Po vydatném obědě jsme se naučili 

zacházet s buzolou a i přes špatné 

Aktuality ze ZŠ Podharť počasí úspěšně absolvovali orientační běh. Každý 

v  jiném čase, ale všichni doběhli v  pořádku, 

a sladká odměna, za kterou moc děkujeme paní 

Menclové, nás neminula. Orientační běh trval 

téměř do večera, poté jsme měli volno a hráli hry.

V  den odjezdu jsme si vyzkoušeli střílení ze 

vzduchovky, hod granátem a  lukostřelbu. Moc 

jsme si to užili! Kdo chtěl, mohl jít na  houby 

nebo hrát venkovní hry. Nakonec jsme si upekli 

buřta a  zabalili věci. Rozloučili jsme se s  kem-

pem a na kolech vyrazili zpět do Dvora Králové 

nad Labem. Počasí nám příliš nepřálo, přesto 

jsme si celý kurz moc užili a děkujeme panu uči-

teli Petru Novotnému a  paní učitelce Idě Štur-

mové za tak pěkný zážitek!

za 8. třídu Matylda Svobodová a Vendula Jarolímková

Projektový týden na 1. stupni
Prázdniny utekly a začal nový školní rok. Vědo-

mosti oprašujeme pomalu a na pravidelný režim 

si teprve zvykáme. K  takovému startu nám 

pomáhá projektový týden, který pravidelně 

zařazujeme právě na  začátek září. Každá třída 

si zvolí téma a  tomu se ve  svých činnostech 

věnuje.

Prvňáčci putovali „Se zvířátky do  pohádky“. 

Povídali si o čtyřnohých kamarádech, poznávali 

je po  zvuku, zpívali o  nich, hledali je v  pohád-

kách a dokonce i v pavilonech zoo. Druhé, třetí 

a  čtvrté ročníky si vybraly téma, jehož hlavní 

myšlenkou bylo bezpečné chování ve  škole 

i v okolí. Žáci 2. A a 2. B se seznámili se základy 

dopravní výchovy. Ukázali si správné přecházení 

přes silnici a  společně zvládli nástrahy, které 

jim může připravit každodenní cesta do  školy. 

Zprávy ze ZŠ Strž Třeťáci vyrazili přes celé město za  Hasičským 

záchranným sborem. Profesionální hasiči uká-

zali žákům vybavení zbrojnice, výstroj i  tech-

niku. Rozloučili se s  nimi poplachem a  výjez-

dem, naštěstí pouze simulovaným. Čtvrté 

ročníky měly u  školy návštěvu, vozidlo rychlé 

záchranné služby. Seděly v kabině, kde probíhá 

spojení posádky s centrálou. Vyzkoušely si zafi -

xování zlomené ruky a  nákrčník při poranění 

krku. Záchranáři při odjezdu  dětem symbolicky 

zahoukali. Téma „Naše zdraví“ provázelo páté 

třídy. Navštívily městskou nemocnici a  dlouhá 

pěší cesta se opravdu vyplatila. Žáci si prohlédli 

areál zdravotnického zařízení a  měli možnost 

nahlédnout i  do  prostor budoucích laboratoří. 

Všechny tento moderní a  jedinečný komplex 

ohromil.

Za  zmínku stojí ještě dvě akce, které se celým 

programem tříd prolínaly. Projekt Všeobecné 

zdravotní pojišťovny „VZPoura úrazům“, jejíž 

hendikepovaní ambasadoři se snaží dětem 

přiblížit problematiku úrazů a  tradiční charita-

tivní Běh naděje.

Až se zase rozběhne učení naplno, možná si něk-

terý z žáků uvědomí, že projektový týden nebyl 

úplně zbytečný.

třídní učitelky 1. stupně

Předškolní dílny pokračují 
I v  letošním školním roce jsme připravili pro-

gram „Cestička do  školy“ pro budoucí školáky. 

Jde o pravidelná měsíční setkání, při kterých si 

děti osvojují činnosti spojené nejen se školou.

Naplánovaná setkání (vždy 13:00–15:00 

hod., přezůvky s sebou): 17. října – Seznámení 

se školou; 14. listopadu – Podzimní radovánky; 

12. prosince – Těšíme se na  Vánoce; 16. ledna 

– Sportujeme ve  škole; 13. února – Barevné 

počítání; 20. března – Hrajeme si se zvířátky; 

17. dubna – Jarní zpívání; 22. května – Hledání 

pokladu.

Mgr. Jana Hronešová, Mgr. Jarmila Machková
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Týden s „Civilkami“ ve Dvoře 
Králové nad Labem
Svaz postižených civilizačními chorobami 

v  ČR (SPCCH), z. s., již 12 let organizuje 

prezentační akci „Týden s  civilkami“, která 

představuje veřejnosti rozsáhlou činnost 

celorepublikové organizace pro osoby 

postižené civilizačními chorobami. 

V rámci této akce královédvorská základní 

organizace zajistila pro naše členy 

60 vstupenek na  vystoupení pražské sku-

piny Hašlerky, která vystoupila v  pondělí 

2. října v  Hankově domě na  Dni seniorů, 

akci, kterou uspořádalo město Dvůr Krá-

lové nad Labem. Zároveň jsme prezento-

vali v předsálí Hankova domu naši činnost. 

V úterý 10. října pořádáme společně s Cen-

trem služeb SPCCH Praha dvě akce. V 10:00 

hod. se sejdeme na náměstí T. G. Masaryka 

a  „Rozchodíme civilky“ kolem dvorských 

kostelů. Pak přejdeme do  salonku restau-

race Hankům dům, kde bude v 11:30 hod. 

„Oběd s  lékařem“ spojený s  besedou. 

Všechny členy i nečleny srdečně zveme.

SPCCH děkuje za  podporu akcí „Roz-

choďme to s Lesy ČR“ a „Týden s civilkami“ 

generálnímu partnerovi Lesy ČR, s. p.

Miloslav Tykal

předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Příměstský tábor ve znamení 
tvorby animovaných fi lmů
Ani poslední týden prázdnin nemohl 

v  DDM Jednička chybět dětský smích, 

štěbetání a  fandění. Na  příměstský tábor 

dorazilo 24 dětí rozhodnutých stát se 

na  týden tvůrci animovaných fi lmů. Čtyři 

týmy si po dobu pěti dnů užívaly klasické 

táborové hry, ale především tvořily vlastní 

animace pomocí stovek foto snímků. Děti 

nás opět překvapily svými nápady na  pří-

běhy, ale i  schopností si vytvořit veškeré 

obrázky a  pomůcky potřebné k  animaci. 

Poslední den jsme museli zvládnout upéci 

a  připravit občerstvení na  závěrečný raut 

pro rodiče a  kamarády dětí, kteří chtěli 

vidět týdenní práci malých animátorů. 

Během promítání se z kinosálu linul smích, 

ale především potlesk obecenstva, který 

děti potěšil ze všeho nejvíce. 

Mgr. Alena Hušková, DDM Jednička

Indiánské dobrodružství
s DDM Jednička
O letošních prázdninách na děti v Jedničce 

čekala dobrodružná novinka. Kromě tra-

dičních příměstských táborů jsme pro děti 

přichystali přespávací tábor ve  stanech. 

Dvacet dětí dorazilo k Jedničce s karimat-

kami, spacáky a zavazadly v očekávání, co 

je za  5 dní a  4 noci čeká. Kromě mnoha 

indiánských her a výroby indiánského kos-

týmu to bylo i samotné stavění stanů. Ale 

nebojte! Všechny děti při něm úspěšně 

prošly zkouškou zručnosti a  nikdo pod 

širým nebem spát nemusel. Mnoho času 

jsme trávili v  nedalekém lese, kde jsme 

např. lovili bizony nebo si probojovávali 

cestu za  pokladem. Za  hezkého počasí 

nemohl chybět ani bazén a celodenní výlet 

do  Šťastné země v  Radvánovicích. Dou-

fáme, že se všem táborníkům v naší prérii 

líbilo a že se uvidíme zase za rok! 

Bc. Veronika Málková, DDM Jednička

Setkání táborníků

z  1. běhu letního 

tábora na  Běluni, 

jehož pořadatelem 

je  královédvorská 

Pionýrská skupina 

J. Wolkera, se jako 

každoročně uskuteč-

nilo  druhý víkend 

v  září. Na  čtyřicet 

dětí i  dospělých se 

pustilo do  dobývání 

13. hory. I  ve  21. roč-

níku čekalo na soutěžící třináct nelehkých sou-

těží na  lanech, sítích, kládách či kruzích, a  to 

někdy dost vysoko. Připevněni v horolezeckých 

sedácích, za  jištění kvalifi kovaných vedoucích, 

jsme se pustili i  do  výšky 10 metrů podívat se 

na tábořiště i ostatní soutěžící z výšky. Pro něk-

teré to byl opravdu jedinečný a  nezapomenu-

telný zážitek. Počasí jsme si vyzkoušeli rozma-

nité: slunko, vedro, deštík – nic nám nevadilo. 

Ve  třech družstvech jsme bojovali jako draci. 

Nějaké ty modřinky či odřeninky nás neodradily 

od dalších soutěží. Večer nechyběl malý táborá-

ček s opékáním buřtíků za zvuku kytary a tábo-

rových písniček. Vítězství, medaile a  nějaká ta 

sladkost tu čekala na  každého z  nás. Bylo to 

super, všichni jsme odjížděli plni nových zážitků. 

Již nyní se těšíme na další akce. Tak ahóóój příště.

Text a foto: Bc. Jana Paulusová Fišerová

Táborová základna Běluň ožila i v září

Jednou z  novinek, kterou připravuje Střední 

škola informatiky a  služeb Dvůr Králové nad 

Labem pro další školní rok je nový vzdělávací 

program  Informační technologie – Kyberne-

tická bezpečnost. Tento obor vyučujeme už 20 

let, novým vzdělávacím programem reagujeme 

na  aktuální požadavky státní i  soukromé sféry, 

které odborníky na  kybernetickou bezpečnost 

nutně potřebují. Program je připravován ve spo-

lupráci s  Národním úřadem pro informační 

a  kybernetickou bezpečnost, který je hlavní 

autoritou naší země v této oblasti. 

Internet a  počítačové sítě procházely prudkým 

rozvojem, jejich zabezpečení však pokulhávalo. 

Nejde jen o  krádeže dat, špehování počítačů, 

ale i o ovlivňování veřejného mínění či dokonce 

o útoky na celé fi rmy i státy. 

Našim fi rmám a  úřadům naléhavě schází spe-

cialisté na  kybernetickou bezpečnost, budoucí 

uplatnění absolventů tohoto oboru je tak 

naprosto bezproblémové. Již nyní v  naší zemi 

chybí 7 tisíc odborníků na tuto oblast.

Během studia bude jedním z  hlavních před-

mětů Programování. Žáci se naučí algoritmizaci 

a zápis algoritmů v jazyce vývojových diagramů. 

Výuka bude podpořena praktickými cvičeními 

robotiky. Při programování robotických zařízení 

(která staví z  Lega) žáci využijí programovací 

bloky v  prostředí Mindstorms od  fi rmy Lego. 

Dále se naučí programovat v moderním jazyce 

JAVA atd.

Neméně významným předmětem bude před-

mět Operační systémy. Žáci získají znalosti 

v  oblasti instalace a  konfi gurace desktopových 

operačních systémů na  platformě Microsoft, 

GNU/Linux a  MacOS. Výuka platformy Micro-

soft bude podpořena e-learingovými kurzy 

Microsoft IT Academy. Při simulaci operačních 

systémů budou využívány virtualizace pomocí 

nástroje Oracle VirtualBox. Žáci se seznámí také 

se serverovými variantami operačních systémů 

Windows Server. Jedním ze stěžejních vyučova-

ných předmětů budou počítačové sítě. Do vyš-

ších ročníků je zakomponována CISCO akade-

mie, do které je zapojena i naše škola.

Pak to budou i další předměty v rámci speciali-

zace na kybernetickou bezpečnost a budou vyu-

čovat obranu před útoky, umělou inteligenci, 

kryptografi i, analýzu provozu sítě a další.

Prioritou programu je výuku co nejvíce přiblížit 

praxi. Každý žák v září dostane svůj počítač, který 

bude jeho hlavní učební pomůckou. Vznikne 

i devátá počítačová učebna v naší škole – bude 

to kybernetická laboratoř. Špičkově vybavená 

učebna umožní praktickou výuku ochrany počí-

tačových a komunikačních sítí, a to sice ve cvič-

ných, ale naprosto reálných podmínkách.

Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy

Novinky na SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Jednička u moře v Itálii a v Chorvatsku
Dvacet rodin se rozhodlo strávit dny prázdnin 

v jedné z nejkrásnějších oblastí Itálie, na poloos-

trově Gargáno nedaleko městečka Vieste. Po pří-

jezdu jsme spolu s dětmi z místního tisku zjistili, 

že se ztratila modrožlutá rybka Dory, která trpí 

krátkodobou pamětí. Na  konci našeho zájezdu 

ale Dory zdárně doplula skrze celé Středozemní 

moře až k nám na pláž u Villagia La Giara. Horké 

dny jsme si zpříjemnili rukodělnými činnostmi 

ve  stínu piniových stromů, zadováděli jsme 

si v  mořských vlnách i  v  bazénu, zahráli si hry 

na  pláži a  hřištích a  hlavně jsme si našli nové 

kamarády. Pobyt jsme si zpestřili výlety do Vieste 

do muzea mušlí či lodním výletem.

V druhé části prázdnin se DDM Jednička vydala 

s  padesáti účastníky zájezdu do  malého Chor-

vatského městečka Sv. Filip i  Jakov. Tady nás 

na písečné pláži čekalo dobrodružství se Spon-

gebobem. Společně s dětmi jsme mu pomáhali 

v kuchyni, zašívali roztrhané kalhoty či vytvořili 

mořský magnetek na  ledničku, ale především 

jsme mu pomohli najít a  dešifrovat proslulý 

recept na  krabí hambáče. Během pobytu si 

rodiče s  dětmi užili spoustu zábavy u  moře, 

na výletě červenou poloponorkou, nebo na ost-

rovech Kornaty či Vrgáda. 

Už se těšíme na příští rok na nová dobrodružství.

Mgr. Alena Hušková, DDM Jednička
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Stomatologická pohotovost
říjen 2017
7. a 8. 10.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499 321 028;

14. a 15. 10.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464;

21. a  22. 10.: MDDr.  Petra Andrlová, 

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

732 580 139;

28. a 29. 10.: MUDr. Petra Šípková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 425.

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Zahajujeme další cyklus 
Virtuální univerzity třetího věku
V i r t u á l n í 

univerzita 

třeího věku 

z a h a j u j e 

ve  Dvoře 

K r á l o v é 

nad Labem 

druhý cyk-

lus sou-

v i s l é h o 

šestisemes-

trového stu-

dia ukončeného promocí na  České země-

dělské univerzitě Praha Suchdol. Přednášet 

se bude na adrese Švehlova 400 (u bývalých 

lázní) a připravena jsou tato témata: 1. His-

torie a  současnost české myslivosti (zahá-

jeno 27. září); 2. Evropské kulturní hodnoty 

(zahájení 4. října v 10:00 hod.).

Nově je nabízena také Angličtina 55+. 

Více informací najdete na  stránkách 

www.krkonose-center.info nebo na  e-mai-

lové adrese krkonose.info@seznam.cz.

Ing. Irena Kejzarová

Krkonoše a Podkrkonoší, z. s.

Přesunutí pravidelných 
úterních schůzek
Klub důchodců 

v  Sadové ozna-

muje, že z  důvodu 

stavebních úprav 

se úterní schůzky 

místo v  budově 

Pečovatelské služby 

v Sadové ulici konají 

do konce roku 2017 každé úterý od 13:00 

do  16:00 hod. ve  společenské místnosti 

v budově Pečovatelské služby v ulici Elišky 

Krásnohorské. Zde se setkáváme od 14:00 

do 16:00 hod. také každý čtvrtek.

Lenka Prajzlerová

Klub důchodců v Sadové, z. s.

Skautské středisko hlásí
Letní tábory našich oddílů na Kateřině, v  Kalu 

u Pecky, u Chotěvic i putovní jsou již minulostí. 

Všechny oddíly skautského střediska Zvičina 

opět pokračují od září v  činnosti při pravidel-

ných schůzkách. Některé oddíly přijaly nové 

členy, kteří poznávají skautskou činnost a nové 

kamarády.  Zástupci našeho střediska z 3. oddílu 

a  1. roje světlušek se zúčastnili první sobotu 

v  září Dne všech – akce v  zahradě Domova

sv. Josefa v Žirči. Královédvor-

ští skauti zde prezentovali 

svoji činnost. Postavili pod-

sadový stan, který si mohli 

vyzkoušet jak malí, tak velcí. 

Návštěvníci si mohli také 

zastřílet z  luku, vyzkoušet si 

svoji přesnost v házení míčku 

do  terče a  vyrobit rukodělky.  

Kromě schůzek oddíly také 

pořádají pro své členy výpravy 

do  blízkého okolí. V  měsíci 

září například 3. oddíl uspo-

řádal výpravu do  Josefovské 

pevnosti, 5. oddíl vodácký 

z Mostku se zúčastnil koncem 

září Závodu napříč Prahou 

– přes tři jezy, tradičního 

vodáckého závodu s  his-

torií sahající až do  roku 

1939. Malí vodní skauti 

si tak mohli prohlédnout 

Vyšehrad, Národní divadlo 

a Karlův most – trasu závodu, z hladiny Vltavy. 

Ing. Martin Stránský

Vydařený jubilejní Běh naděje 2017
Rakovina. Diagnóza, která 

děsí. Každý z  nás doufá, že 

ono slovo z  úst svého lékaře 

neuslyší. Mnohé v  tomto 

směru můžeme ovlivnit my 

sami. Zdravý životní styl a pra-

videlný pohyb jsou důležitými 

faktory při předcházení této 

zákeřné civilizační choroby. 

Upozornit na  preventivní 

opatření, jež máme ve  svých 

rukou, a  zároveň získat 

fi nanční prostředky určené 

na  výzkum rakoviny, to jsou 

základní cíle Běhu naděje, tra-

diční celorepublikové akce navazující na dřívější 

Běh Terryho Foxe. 

Mezi desítky obcí, které Běh naděje pořádají, 

patří každoročně i  město Dvůr Králové nad 

Labem. Stejně jako devět předchozích, i  ten 

desátý ročník pořádal ve čtvrtek 7. září 2017 Dům 

dětí a mládeže Jednička s podporou města Dvůr 

Králové nad Labem a ve spolupráci se ZŠ Schul-

zovy sady, Střední školou informatiky a  služeb 

Dvůr Králové n. L. a dalšími organizacemi. 

V  prostředí parku Schulzových sadů si přes 

1  700 dětí i  dospělých proběhlo či prošlo 

připravenou trasu. Při prezenci si účastníci 

mohli vybrat z  bohaté nabídky propagačních 

předmětů, jejichž koupí přispěli na  dobrou 

věc, a  následně se osvěžili nápojem chutné 

Ondrášovky, která je tradičním sponzorem této 

dobročinné akce. 

A  kolik že se nám tedy ve  Dvoře Králové nad 

Labem podařilo vybrat? K  boji s  nebezpečnou 

rakovinou jsme v  letošním roce přispěli nema-

lou částkou 26.838 Kč! 

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, jež 

pomohli s organizací letošního ročníků – městu 

Dvůr Králové nad Labem, ZŠ Schulzovy sady, 

studentům SŠIS, městské policii, pracovnicím 

TJ Sokol a městského informačního centra a dal-

ším. Děkuji také všem zúčastněným a  přeji si, 

aby i v dalších letech byl získaný obnos vysoký 

a  přispěl k  úsilí vypořádat se s  touto zákeřnou 

nemocí.

Sylvie Černotová, DiS. 

 DDM Jednička


