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Připravujeme speciální přílohu 
týkající se zavedení tzv. GDPR
Dne 25. května 2018 začne v České repub-

lice platit Obecné nařízení o ochraně osob-

ních údajů (GDPR), legislativa EU, která 

má zvýšit ochranu osobních dat občanů. 

V této souvislosti připravuje redakce Novin 

královédvorské radnice speciální přílohu, 

která vyjde v čísle 4/2018 a bude podrob-

něji informovat o tom, co GDPR znamená 

a jak se jeho zavedení promítne do života  

občanů a do fungování organizací a fi rem.

(red)

Je vypsán konkurz na ředitele 
základní umělecké školy
Rada města Dvůr Králové nad Labem 

vyhlásila konkurzní řízení na místo ředi-

tele/ředitelky Základní umělecké školy 

R. A. Dvorského s nástupem od 1. srpna 

2018 nebo podle dohody. Uchazeči by 

měli mít vzdělání a praxi podle zákona 

o pedagogických pracovnících a měli by se 

orientovat v problematice řízení ve školství 

a školských předpisů. 

Další informace k náplni práce podá Kate-

řina Pištorová, vedoucí odboru školství, 

kultury a sociálních věcí (ŠKS) MěÚ Dvůr 

Králové nad Labem (tel.: 499 318 293, 

e-mail: pistorova.katerina@mudk.cz), nebo 

Šárka Hulíková, vedoucí oddělení školství 

a památkové péče odboru ŠKS (e-mail: 

hulikova.sarka@mudk.cz, tel.: 499 318 247). 

Přihlášky k výběrovému řízení doručte 

nejpozději do 9. dubna 2018 na adresu: 

město Dvůr Králové nad Labem, náměstí 

T. G. Masaryka 38. Obálku označte: KON-

KURZ ZUŠ – NEOTVÍRAT“.

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad 

Labem nabízí čtyři obory: hudební, 

výtvarný, taneční a literárně-dramatický. 

V letošním školním roce ji navštěvuje 

540 žáků. V současné době školu vede 

Mgr. Ivana Černá, které 31. července 2018  

končí šestileté funkční období. 

(mik)

Omezení provozu sběrného 
dvora o Velikonocích
Upozorňujeme občany, že v době veli-

konočních svátků v pátek 30. března 

a v pondělí 2. dubna 2018 bude sběrný 

dvůr uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Technické služby města Dvora Králové nad Labem 

facebook.com/
mestodknl

Město Dvůr Králové nad Labem má 
zájem koupit budovu spořitelny
Zastupitelé města Dvůr 

Králové nad Labem souhla-

sili s  odkoupením nemo-

vitostí, které na  náměstí 

T. G. Masaryka vlastní Česká 

spořitelna, a. s., za celkovou 

cenu 13 mil. Kč. Jedná se 

o  památkově chráněnou 

budovu spořitelny čp. 3, 

pozemek, na  němž stojí, 

a  zahradu za  budovou. 

Kupní cenu tvoří jednak 

cena budovy s  mobiliářem 

12,7 mil. Kč, jednak cena 

pozemků 266 tisíc Kč.

„Nechali jsme zpracovat 

studii s  cílem ověřit možnosti využití domu. 

Vzhledem k  tomu, že se jedná o  kulturní 

památku, není možná její zásadnější přestavba, 

takže se jako vhodné řešení nabízí využití pro 

potřeby městského úřadu, který by tím získal 

nové jedinečné reprezentativní prostory pří-

stupné i  veřejnosti,“ říká Jan Jarolím, starosta 

Dvora Králové nad Labem. V  budoucnu by se 

sem mohly přestěhovat např. kanceláře odborů, 

které v  současnosti sídlí v  čp. 35, a  to bez vět-

ších investičních nákladů. „Město by ušetřilo 

například za  nájem a  energie, které nyní platí 

v čp. 35. Tyto prostory začínají být nevyhovující 

i z hlediska statiky. Naopak v závislosti na uspo-

řádání a zařízení jednotlivých místností ve vyš-

ších poschodích může vzniknout v budově spo-

řitelny okolo třiceti kancelářských pracovních 

míst,“ vysvětluje starosta Jan Jarolím.

Secesní budova spořitelny pochází z  let 

1909–1910, křídlo po  pravé straně bylo přista-

věno po  1. světové válce a  dnešní podobu zís-

kala až po  roce 1930. Budova je od  roku 1958 

na  seznamu památkově chráněných objektů 

ve  Dvoře Králové nad Labem. Kromě komerč-

ních a nebytových prostor s městskou záložnou 

se v ní nachází také šest bytových jednotek.

Co se týká případných úprav, nově se navrhuje 

umístění výtahu do vnitřních dispozičních pro-

stor souběžně s hlavním schodištěm. Vzhledem 

k  tomu, že toto řešení prakticky nemění vnější 

vzhled budovy, je takové zajištění bezbariéro-

vosti objektu akceptovatelné i  pro pracovníky 

státní památkové péče, s  kterými záležitosti již 

úspěšně předjednal místostarosta Jan Helbich. 

Ze společné chodby v prvním patře by pak bylo 

možné napojit budovu spořitelny na  sousední 

objekty v majetku města, a to čp. 2 a čp. 1.

„Určitě je velkým bonusem předběžný 

souhlas památkářů s umístěním výtahu a záro-

veň s vybudováním vnitřního propojení budovy 

spořitelny s  čp. 1, tedy Starou radnicí, a  čp. 2, 

které dnes nejsou přístupné občanům bezbari-

érově,“ upozorňuje starosta Jan Jarolím.

Zatímco prostory v  přízemí, které procházejí 

v  současné době úpravou včetně přístavby 

do  dvorního traktu, bude nadále obývat Česká 

spořitelna, v  prvním patře by mohly vzniknout 

po minimálních úpravách kanceláře pro pracov-

níky městského úřadu, kteří často jednají s občany. 

Ve  druhém patře se navrhuje výstavba kance-

láří namísto stávajících bytů včetně sociálního 

zázemí. O  vestavbě kanceláří lze do  budoucna 

uvažovat také v podkroví. V suterénu budovy se 

nachází teplovodní výměníková stanice společ-

nosti ČEZ zajišťující redistribuci tepla pro lokalitu 

náměstí T. G. Masaryka, ostatní části rozměrného 

sklepa jsou volné k dalšímu využití.

Ke  spořitelně přiléhá zahrada přístupná 

z budovy nebo vnitroblokem s veřejnou komu-

nikací z  Havlíčkovy ulice. Tuto zahradu by bylo 

možné propojit se zahradou domu čp. 2. Ve vni-

trobloku by mohlo vzniknout několik parkova-

cích míst a z větší části okrasná zahrada.

„Máme jedinečnou možnost, jak získat tuto velmi 

významnou stavbu a památku do majetku města,“ 

dodává královédvorský starosta Jan Jarolím.

Zastupitelé na konci března absolvovali pro-

hlídku budovy. Vzhledem k  tomu, že zástupci 

České spořitelny by rádi v  souvislosti s  otevře-

ním pobočky v nových prostorách obchod uza-

vřeli co nejdříve, starosta Jan Jarolím naznačil, 

že by se mohlo uskutečnit mimořádné zasedání 

zastupitelstva, na  kterém by se jednalo o  uza-

vření kupní smlouvy.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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Uzavření pracoviště registru 
vozidel, řidičů a řidičských průkazů 
Upozorňujeme občany, že v úterý 17. a ve 

čtvrtek 19. dubna 2018 bude z technic-

kých důvodů uzavřeno pracoviště registru 

řidičů a řidičských průkazů v budově měst-

ského úřadu na náměstí T. G. Masaryka 

čp. 38. Ve čtvrtek 19. dubna 2018 dojde 

také k uzavření pracoviště registru vozidel 

v Nedbalově ulici čp. 574.                          (red)

Na zajištění dětské pohotovosti 
poputuje 200 tisíc korun
Město Dvůr Králové nad Labem jako tra-

dičně přispěje částkou 200 tisíc Kč Městské 

nemocnici ve  Dvoře Králové nad Labem 

na  zajištění dětské lékařské služby první 

pomoci (LSPP). Smlouvu o závazku veřejné 

služby schválili zastupitelé na  svém břez-

novém zasedání. Městská nemocnice tak 

bude také v  roce 2018 provozovat dět-

skou LSPP, a to v sobotu, neděli a ve svátky 

od 8:00 do 20:00 hod.                                 (mik)

Město Dvůr Králové nad Labem 
získá úvěrový rámec 35 mil. Kč
Zastupitelé města Dvůr Králové nad 

Labem schválili uzavření smlouvy o konto-

korentním úvěru do výše úvěrového limitu 

35 mil. Kč, který bude možné čerpat v sou-

vislosti se zvýšenými nároky na  zajištění 

provozních prostředků a plynulosti fi nanč-

ních toků města. Investiční akce budou 

fi nancovány přednostně ze zůstatku vlast-

ních prostředků z předchozích let.

V  rámci veřejné zakázky bylo osloveno 

několik peněžních ústavů, aby předložily 

své návrhy. Nejvýhodnější nabídku podala 

Československá obchodní banka, a. s. 

„Finanční prostředky z tohoto úvěru budou 

čerpány, nebo spláceny průběžně v návaz-

nosti na vývoj peněžních toků města. Před-

pokládané datum uhrazení úvěrového 

rámce je do  31. prosince 2019,“ vysvětluje 

Martin Plecháč, vedoucí odboru rozpočtu 

a fi nancí MěÚ Dvůr Králové nad Labem.

Na  investiční záměry použije město Dvůr 

Králové nad Labem peníze, které má našet-

řené z  předchozích let. „Jednou z  připra-

vovaných nákladných investičních akcí 

je například rekonstrukce a  modernizace 

ZŠ Schulzovy sady, která potrvá až 

do  příštího roku a  město přijde na  více 

než 70 mil. Kč. Na  tento projekt jsme sice 

získali dotaci 61 mil. Kč, ale podle podmí-

nek dotačního programu budou tyto pro-

středky na účet města připsány až po zrea-

lizování celého projektu, takže je třeba ho 

předfi nancovat,“ dodává místostarostka 

města Alexandra Jiřičková.                       (mik)

Blíží se zápisy do prvních tříd
Zápisy dětí do  1. ročníků základních škol 

ve  Dvoře Králové nad Labem se usku-

teční ve středu 4. dubna 2018 od 12:00 

do  18:00 hod. a  ve  čtvrtek 5. dubna 

2018 od  12:00 do  16:00 hod. K  zápisu 

se musí dostavit zákonný zástupce spo-

lečně s dítětem, předložit rodný list dítěte 

a  svůj občanský průkaz. Povinný zápis se 

týká dětí narozených od  1. září 2011 do 

31. srpna 2012 a dětí, jež měly odloženou 

povinnou školní docházku. Více informací 

najdete na www.mudk.cz.                                                   (mik)

Vznikne Nadační fond pro podporu Městské 
nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem
Zastupitelé města na  svém zasedání 8. března 

2018 souhlasili se založením Nadačního fondu pro 

podporu Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad 

Labem (dále NF MN). Zároveň odsouhlasili zaklá-

dací listinu včetně peněžitého vkladu 20 tisíc Kč 

a jmenování členů správní a dozorčí rady.

Vznik NF MN, jehož účelem bude peněžitá 

a  věcná podpora zdravotnického zařízení, ini-

cioval starosta Dvora Králové nad Labem Jan 

Jarolím. „Právě proto, že nemocnice není měst-

ská, ale je součástí Zdravotnického holdingu 

Královéhradeckého kraje, jsem hledal způsob, 

jak jí může město pomáhat. A  toto je jedna 

z  možností, jak lze opatřit fi nanční prostředky 

potřebné pro provoz nemocnice, nákup některé 

techniky nebo pro fi nancování mezd či jiných 

složek platů. Tento formát se osvědčil například 

v Broumově,“ říká starosta Jan Jarolím.

Podle Miroslava Vávry, předsedy představenstva 

Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem, 

je zřízení NF MN výrazem vztahu samosprávy 

k místní nemocnici. „Jeho existence zajistí potřeb-

nou pomoc a zároveň kontrolu využití poskytnu-

tých darů,“ podotýká Miroslav Vávra a pokračuje: 

„Dnes existuje a úspěšně funguje řada nadačních 

fondů zastřešených osobnostmi veřejného života 

nebo organizacemi, které podporují buď přímo 

potřebné pacienty, nebo zdravotnická zařízení 

zajišťující péči o určité skupiny hendikepovaných 

dětí nebo pacientů obecně. V  každém případě 

se jedná o pomoc tam, kde stát nedokáže zajistit 

péči a podporu v potřebném rozsahu.“

Již v  letech 2003 až 2007 měla královédvorská 

nemocnice sponzory z  řad místních podnika-

telů, kteří i  opakovaně poskytli peněžní dary 

na  pořízení potřebného vybavení. „Dary zís-

kané v minulosti od jednotlivých sponzorů jsme 

použili na pořízení potřebné diagnostické tech-

niky, kterou nebylo možné nakoupit z vlastních 

prostředků nemocnice. Sponzorům bylo použití 

fi nančních darů prokazatelně dokladováno. 

V tomto režimu by měl fungovat nadační fond,“ 

dodává Miroslav Vávra.

Ve  správní radě NF MN zasednou místosta-

rostka Alexandra Jiřičková, zastupitelé Jan Bém 

a  Luděk Krýza a  manažerka kvality nemocnice 

Eva Neumannová a  správce nemocnice Jiří 

Schreiber, v dozorčí radě místostarosta Jan Hel-

bich, zastupitelka Marta Staníková a ekonomka 

nemocnice Nataša Čeňková.

Miroslava Kameníková

Na údržbu městských bytů letos půjde přes 
5 mil. Kč, k prodeji jsou určeny jen některé
Město Dvůr Králové nad Labem v  současné době 

nabízí k  prodeji formou obálkové metody čtyři 

volné byty na  Benešově nábřeží a  v  ulici Elišky 

Krásnohorské. Zájemci mohou své nabídky doru-

čit na  předepsaném formuláři do  4. dubna 2018 

na  adresu odboru ekonomiky a  majetku města 

(dále OEMM), který má agendu prodeje bytů ve své 

kompetenci.

„Jedná se o  doprodej volných bytů v  domech, 

v  nichž byl již před lety zahájen prodej bytů 

jejich nájemníkům. Byty si ale koupila jen část 

z nich, ostatní zůstali v  nájmu. Město se v  pří-

padě zahájení prodeje stává členem společen-

ství vlastníků jednotek, a  to ve  chvíli, kdy mají 

byty v domě minimálně tři různé vlastníky. Musí 

respektovat pravidla schválená SVJ, přispívat 

do  fondu oprav atd., což je fi nančně náročné,“ 

vysvětluje vedoucí OEMM Elena Mocová. 

V  současnosti město Dvůr Králové nad Labem 

vlastní zhruba 250 bytů, z toho deset jich je zko-

laudovaných jako bezbariérových a  sedm mají 

ve  výpůjčce příspěvkové organizace a  obsazují 

je jako služební byty. Na údržbu a opravu těchto 

bytů je v rozpočtu města letos vyčleněno téměř 

5,5 mil. Kč. „Jen část městských bytů je volných. 

Ty se buď opravují a  následně je nabízíme for-

mou obálkové metody k pronájmu, nebo to jsou 

byty v domech, které byly již dříve určeny k pro-

deji jako v  případě bytů na  Benešově nábřeží 

nebo v  ulici Elišky Krásnohorské,“ upřesňuje 

Elena Mocová. 

Informace o  prodeji bytů jsou zveřejňovány 

na  úřední desce městského úřadu. Ve  zveřejnění 

je přesně popsáno, jakým způsobem a za  jakých 

podmínek je možné se do prodeje přihlásit. Záro-

veň zde zájemci najdou podrobnosti o nabízených 

bytech, např. velikost bytu, dispoziční rozměry, 

podlaží, možné termíny prohlídek apod. „Prodej 

bytů se realizuje formou obálkové metody, a  to 

za minimální cenu stanovenou znaleckým posud-

kem. Prodej a kupní smlouvu následně schvaluje 

zastupitelstvo města,“ říká Elena Mocová. 

Podle slov starosty Dvora Králové nad Labem Jana 

Jarolíma se město zabývá myšlenkou výstavby 

nových bytů. „Chceme, aby lidé z města neod-

cházeli, ale naopak aby přicházeli třeba v  sou-

vislosti s činností investora. Rádi bychom, aby se 

do města vraceli po ukončení studia i absolventi 

vysokých škol a  měli kde kvalitně bydlet. Vyti-

pováváme tedy lokality, kde by bytové domy 

mohly stát a nabídneme pozemky pro výstavbu 

rodinných domů. V otázkách týkajících se bytové 

výstavby jednáme i  se soukromými investory 

a vlastníky pozemků,“ podotýká starosta. 

Byty označené jako sociální město Dvůr Krá-

lové nad Labem v  současné době nemá. V  pří-

padě potřeby je však možné žadatelům přidě-

lit podle vnitřního předpisu byt v  mimořádně 

tíživé životní situaci, a to na základě doporučení 

sociální komise na  dobu maximálně jednoho 

roku a  se souhlasem rady města. Vnitřní před-

pis přesně specifi kuje podmínky pro podání 

žádostí, které eviduje OEMM.

Vedení města má však v  úmyslu požádat pro-

střednictvím MAS Královédvorsko o  dotaci 

na  rekonstrukci bytů, jež by byly následně 

určeny pro sociální bydlení. 

Co se týká bezbariérových bytů ve  vlastnictví 

města, o  jejich přidělení rozhoduje rada města 

na základě doporučení sociální komise. Seznam 

žadatelů však v tomto případě vede odbor škol-

ství, kultury a sociálních věcí. 

Město Dvůr Králové nad Labem vlastní také více 

než 80 bytů v domech s pečovatelskou službou, 

které má ve  správě Pečovatelská služba Města 

Dvůr Králové nad Labem. 

Miroslava Kameníková
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Olympioničky Nikola 
Zdráhalová a Karolína Grohová 
zavítaly na radnici

Královédvorské olympioničky – rychlo-

bruslařka Nikola Zdráhalová a běžkyně 

na lyžích Karolína Grohová – si našly ve 

svém nabitém programu čas a v úterý 

27. února 2018 dopoledne se na městském 

úřadě sešly se starostou Janem Jarolímem 

a místostarosty Alexandrou Jiřičkovou 

a Janem Helbichem, kteří jim poděkovali 

za úspěšnou reprezentaci na uplynulých 

zimních olympijských hrách v Pchjong-

čchangu. Díky tomuto setkání měly mož-

nost se obě sportovkyně konečně potkat, 

protože v olympijské vesnici bydlely každá 

na jiném místě. Řeč tak přišla nejen na 

závodění na olympiádě, ale obě hovořily 

i o atmosféře olympijských her, Českém 

domě, soupeřkách nebo o závodním pro-

gramu na konci sezony.

Rozhovory s oběma reprezentantkami 

najdete v příloze KdeCo na str. 5.

(mik)

Přijímáme návrhy na Cenu 
města Dvůr Králové nad Labem
Také letos mohou občané posílat návrhy 

osobností, týmů či organizací na udělení 

Ceny města Dvůr Králové nad Labem. Cena 

města může být udělena za mimořádné 

aktivity či akce uskutečněné v roce 2017, 

v tomto případě lze nominovat fyzické 

nebo právnické osoby, nebo za celoživotní 

dílo, např. u příležitosti životního jubilea. 

Cena může být udělena také In memoriam.

Návrhy je nutné doručit v písemné podobě 

na předepsaném formuláři nejpozději 

do pondělí 30. dubna 2018 na Měst-

ský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor 

školství, kultury a sociálních věcí, náměstí 

T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad 

Labem, nebo můžete vyplněný formulář 

zaslat elektronicky na e-mailovou adresu 

epodatelna@mudk.cz. Formulář pro zaslání 

návrhu je k dispozici na webu města 

www.mudk.cz v sekci Město/O městě/

Cena města, nebo si jej můžete v papírové 

podobě vyzvednout v městském infor-

mačním centru na náměstí T. G. Masaryka.

(ska)

Zveme děti a jejich rodiče na

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

ve středu 9. 5. 2018 od 10:00 do 14:00 hod.

ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 12:00 do 14:00 hod.

S sebou si nezapomeňte: rodný list dítěte,

občanský průkaz zákonného zástupce.

Zápisy se uskuteční na pracovištích: MŠ Drtinova 

1444 (pouze na ředitelství), MŠ Elišky Krásnohor-

ské 2428, MŠ Verdek 72, MŠ Slunečná 2792. 

Více informací na www.mudk.cz

Téměř 5,5 mil. Kč poputuje v  letošním roce z  roz-

počtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu 

tělovýchovy a sportu. Dotace jsou určeny na pod-

poru dlouhodobé činnosti sportovních oddílů 

na  území města a  na  sportovní akce pořádané 

ve Dvoře Králové nad Labem.  

Na  pořádání sportovních akcí bylo možné 

z dotačního programu získat pro jednotlivé pro-

jekty minimálně 3 tisíce, maximálně 50 tisíc Kč. 

Celkem bylo mezi žadatele rozděleno 250 tisíc 

Kč. Výše dotace na  činnost sportovních oddílů 

byla omezena pouze rámcem celkové výše 

v rozpočtu města, tedy částkou 5,25 mil. Kč.

Sportovní komise Rady města Dvůr Králové nad 

Labem obdržela v  řádném termínu 53 žádostí, 

které posoudila podle předem stanovených kri-

térií. Poskytnutí dotací schválili radní, v případě 

žádostí nad 50 tisíc Kč zastupitelé města.

Zastupitelé schválili také dotaci 50 tisíc Kč spor-

tovní střelkyni a  úspěšné české reprezentantce 

Gabriele Vognarové, která žádala o fi nanční pro-

středky na nákup elektronického terče. 

Seznam příjemců dotací i  jejich výši najdete 

na  stránkách www.mudk.cz v  sekci Radnice / 

Zprávy z odborů / Odbor školství, kultury a soci-

álních věcí nebo v sekci Rozvoj.

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem podpoří 
sport a tělovýchovu částkou 5,5 mil. Kč

Město Dvůr Králové nad Labem v letošním roce 

podpoří ze svého rozpočtu poskytovatele sociál-

ních služeb částkou 1,4 mil. Kč, kterou si v rámci 

výzvy na podporu sociálních služeb rozdělí 

úspěšní žadatelé. Poskytnutí dotací schválili radní, 

v případě žádostí nad 50 tisíc Kč zastupitelé města. 

„Finanční prostředky jsou určeny poskytovate-

lům sociálních služeb zařazeným do Sítě veřejně 

podporovaných sociálních služeb v Královéhra-

deckém kraji, a to na služby přispívající ke zlep-

šení a zkvalitnění života občanů města. Prioritu 

mají terénní služby lokálního charakteru,“ řekla 

místostarostka Alexandra Jiřičková. Dodala, že 

cílem je podpora, rozvoj a zkvalitnění ucelené 

sítě registrovaných sociálních služeb, které jsou 

zaměřené na seniory, zdravotně postižené, 

osoby bez přístřeší, děti a mládež ohrožené spo-

lečensky nežádoucími jevy nebo rodiny s dětmi 

ohrožené sociálním vyloučením či se zdravot-

ním postižením. Poskytování těchto služeb je

v souladu s prioritami Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb pro správní obvod 

Dvůr Králové nad Labem na období 2017–2019.

Přijato bylo celkem 17 žádostí, které byly posu-

zovány podle předem stanovených kritérií. Mini-

mální výše poskytnuté dotace činí 5.000 Kč, nej-

více 200.000 Kč. Maximální podíl dotace města 

na celkových nákladech činí 75 %. 

Seznam příjemců dotací je na stránkách 

www.mudk.cz v sekci Radnice/ Zprávy z odborů 

/ Odbor školství, kultury a sociálních věcí nebo 

v sekci Rozvoj.

Miroslava Kameníková

Žadatelé obdrží od města na dotacích 
v sociální oblasti 1,4 mil. Kč

Město Dvůr Králové nad Labem plánuje ve  spo-

lupráci se základními školami a  Střední školou 

služeb a informatiky ve Dvoře Králové nad Labem 

vybudovat sdílenou technickou učebnu pro výuku 

informatiky a robotiky. Měla by sloužit nejen 

k  praktické výuce žáků královedvorských základ-

ních škol, ale také pro semináře nebo workshopy. 

„Již v  rámci místního akčního plánu vzdělá-

vání se jako jeden z námětů na zlepšení výuky 

v základních školách objevil požadavek na zpes-

tření a zkvalitnění výuky informatiky. Nezávisle 

na  tomto zjištění se sešli učitelé tohoto před-

mětu ze všech místních základních škol a vytvo-

řili koncept vybavení nové učebny, která by 

sloužila právě výuce informatiky,“ uvedla k pro-

jektu místostarostka Dvora Králové nad Labem 

Alexandra Jiřičková.

Spolu s ředitelem ZŠ 5. května Radanem Černým 

a Ing. Davidem Sedláčkem ze ZŠ Schulzovy sady 

jako zástupci pedagogů a s předsedou MAS Krá-

lovédvorsko Janem Machkem navštívili katedru 

informatiky Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy Praha, aby zde koncept konzultovali. 

Obdržené připomínky byly následně do  pro-

jektu zapracovány. „Sdílená odborně vybavená 

učebna by měla být umístěna v  budově SŠIS 

a  využívali by ji žáci sedmých a  osmých tříd 

v  rámci nadstavby teoretické výuky. Navíc by 

po  dohodě v  rámci workshopů mohli učebnu 

navštěvovat také žáci prvního stupně základ-

ních škol, popřípadě mateřských škol ze správ-

ního obvodu Dvora Králové nad Labem,“ upřes-

ňuje Alexandra Jiřičková a pokračuje: „Nyní nás 

čekají jednání s Královéhradeckým krajem jako 

zřizovatelem SŠIS a  vlastníkem budovy. Pokud 

tento projekt podpoří, chceme jej dopracovat 

a následně podat žádost o dotaci do výzvy, kte-

rou v  oblasti neformálního vzdělávání vypíše 

MAS Královédvorsko.“ 

Pro realizaci projektu chce město Dvůr Králové 

nad Labem s žádostí o spolupráci oslovit i místní 

podnikatele a  fi rmy z  oblasti informačních 

technologií. „Tato oblast je totiž zásadním obo-

rem pro většinu průmyslových odvětví, proto 

je třeba ji podpořit. Ve  městě jsou navíc fi rmy, 

které mají řadu zkušeností a  v  odvětví infor-

mačních technologií podnikají. Rádi bychom je 

požádali o  spolupráci a  na  společném setkání 

jim projekt sdílené učebny představili,“ dodává 

Alexandra Jiřičková. 

Setkání zástupců města a  podnikatelů se 

uskuteční v  zasedací místnosti starosty města 

na městském úřadu ve středu 16. května 2018 

v  17:00 hod. Podnikatelé, kteří mají zájem se 

zúčastnit, se mohou do 10. května 2018 registro-

vat na e-mail: kamenikova.miroslava@mudk.cz. 

Miroslava Kameníková

Připravuje se projekt sdílené učebny, 
podpoří výuku informatiky a robotiky
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – únor 2018

Druh zásahu únor 2018 

BESIP přestupky  75

Dopravní nehoda  2

Veřejný pořádek (přestupek) 1

OZV o volném pohybu psů 2

Občanské soužití (přestupek)  1

Majetek (přestupek) 8

Prevence (opatření a úkony) 6

Doručení písemnosti 2

Odchyt zvířete (opatření) 3

Stížnosti 1

Celkem přestupků a trestných činů:  106

Moderní technologie:

BESIP – MKDS (předáno na ODP) 17

BESIP – ostatní (předáno na ODP) 24

BESIP – úsekové měření rychlosti (předáno 

na ODP)  1 776

Pokuty v blokovém řízení:  25

Na místě nezaplacených bl. pokut: 4

Předáno Policii ČR:  1 

Předáno na správní odbor MěÚ:  3

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Zastupitelé schválili nové znění 
vyhlášky o nočním klidu 
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 

Labem schválilo aktualizovanou verzi 

obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o noč-

ním klidu, která stanoví výjimečné případy, 

při nichž je doba nočního klidu zkrácena 

nebo zrušena. V aktualizovaném znění 

došlo k úpravě dvou termínů konání akcí. 

„Melody Boys piknik v parku“ se místo 

v červenci uskuteční v srpnu a v případě Krá-

lovédvorských pivních slavností byl termín 

upřesněn na 25. srpna 2018. Do vyhlášky 

nebyla zapracována akce Rozloučení 

s prázdninami připravovaná na sobotu 

1. září a určená především pro školáky. 

Do vyhlášky jsou zařazeny kulturní, spo-

lečenské a sportovní akce pořádané ve 

venkovním prostoru určené pro širokou 

veřejnost. K výjimečným případům, kdy 

je doba nočního klidu kratší, než stanoví 

zákon, nebo žádná, nadále patří např.: noc 

z 31. prosince na 1. ledna nebo akce pro 

veřejnost jako Královédvorský majáles či 

Královédvorské hudební léto apod. Pořada-

telé soukromých akcí, na které nemá přístup 

široká veřejnost, se musejí řídit dobou noč-

ního klidu od 22:00 do 6:00 hod. 

(mik)

Druhý Bazar kabelek
Pro velký zájem připravujeme Bazar kabelek 

s podtitulem Inspirativní dámské odpoledne. 

Uskuteční se v sobotu 14. dubna ve Špý-

charu městského muzea. Pokud máte doma 

pěknou a nepotřebnou kabelku, můžete 

ji přinést. Příjem kabelek bude od 10. do 

13. dubna v pracovní době muzea nebo 

v sobotu 14. dubna od 12:30 do 13:30 hod. 

Udělejte si pěkné dámské odpoledne. Vybe-

rete si kabelku, něco zajímavého se dozvíte, 

něco dobrého ochutnáte. Program najdete 

v příloze KdeCo na str. 7.       Alexandra Jiřičková

V úterý 6. března 2018 se ve společenské míst-

nosti v Lanžově konal informační seminář 

o nabídce sociálních služeb dostupných na 

Královédvorsku. Občané se spolu se starost-

kou obce seznámili s pracovnicemi sociálních 

služeb, které představily jednotlivé služby 

a uvedly konkrétní příklady, jak svým klientům 

pomáhají v nepříznivých životních situacích. Své 

služby představily Pečovatelská služba Města 

Dvůr Králové nad abem, Farní charita Dvůr Krá-

lové nad Labem, Misericordia, o. p. s., Diakonie 

ČCE – středisko Dvůr Králové nad Labem, Stacio-

nář RIAPS a pracovnice Úřadu práce ČR kontakt-

ního pracoviště Dvůr Králové nad Labem, která 

občany informovala o dávkách pro zdravotně 

postižené osoby, příspěvku na péči a možnosti 

využití těchto dávek. 

Koordinátorka plánování sociálních služeb 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 

stručně představila i další sociální služby 

dostupné občanům Královédvorska. Také zmí-

nila, že mohou využít pomoc sociálních terén-

ních pracovnic úřadu, které poskytují pora-

denství či zprostředkují vhodné služby, s cílem 

minimalizovat rizika a problémy a přispět tak ke 

zlepšení životní situace klienta.

Občané na setkání dostali různé informační 

letáky včetně Adresáře poskytovatelů sociál-

ních služeb a služeb souvisejících se sociální 

oblastí pro správní obvod města Dvůr Králové 

nad Labem, který naleznete i na www.mudk.cz 

v sekci Radnice v oddíle Komunitní plánování.

Mgr. Kateřina Erlebachová

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Informační seminář v Lanžově o nabídce 
sociálních služeb na Královédvorsku

Dne 8. března 2018 se konalo v sále zastupitel-

stva Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

tzv. setkání u  kulatého stolu na  téma geron-

tologie, geriatrie a  zdravotní péče pro seniory 

v kraji. Setkání organizovalo Ministerstvo práce 

a sociálních věcí ČR a Královéhradecký kraj jako 

součást projektu Implementace politiky stár-

nutí na  krajskou úroveň. Setkání se zúčastnila 

odborná i laická veřejnost. Zazněly zde zajímavé  

příspěvky odborníků na geriatrickou péči, např. 

„Geriatrický pacient – specifi ka péče a  vzdělá-

vání“, „Dostupnost zdravotní péče pro seniory 

v kraji – současnost a budoucnost“, „Úskalí spo-

lupráce zdravotních a  sociálních služeb“ a pří-

spěvek o  roli sociálního pracovníka nemocnice 

při zprostředkování návazné péče.  

I město Dvůr Králové nad Labem mělo na setkání 

své zástupce, prezentovaly jej terénní sociální 

pracovnice odboru ŠKS městského úřadu, které 

společně s  ředitelkou Domova důchodců Dvůr 

Králové nad Labem Ing. Ludmilou Lorencovou 

a  primářkou oddělení následné péče Měst-

ské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem 

MUDr. Miluší Vidasovovou seznámily přítomné 

se systémem spolupráce sociálních a  zdravot-

ních služeb v  péči o  seniory závislé na  pomoci 

druhé osoby na Královédvorsku. Naší společnou 

snahou je především zajistit seniorům optimální 

podporu a péči v potřebném rozsahu v co nej-

kratší době. 

Miloslava Buřilová

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Péče o seniory v Královéhradeckém kraji 
– setkání s odbornou i laickou veřejností 

Ve dnech 21. a 28. února se na Městském úřadě 

Dvůr Králové nad Labem uskutečnila tři setkání 

pracovních skupin komunitního plánování 

sociálních služeb zaměřená na osoby ohrožené 

sociálním vyloučením; rodinu, děti, mládež 

a v neposlední řadě na seniory a zdravotně zne-

výhodněné občany.

Cílem setkání bylo prodiskutovat se členy pra-

covních skupin aktivity Akčního plánu sociál-

ních služeb pro rok 2018, vyplývající ze Střed-

nědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem 

na období 2017–2019. Shodli jsme se především 

na zavedení zkušebního provozu tísňové péče, 

rozšíření počítačových kurzů pro seniory v DPS 

v Sadové ulici ve spolupráci s městskou knihov-

nou Slavoj, navázání spolupráce se studenty 

místního gymnázia v  oblasti dobrovolnictví, 

na  realizaci besed pro veřejnost se sociální 

tematikou v obcích, prohloubení spolupráce se 

zdravotníky – společná akce Den zdraví. 

Dále byla představena Strategie sociálních 

služeb Královéhradeckého kraje. Zásadním 

partnerem pro realizaci strategie jsou obce 

a  poskytovatelé sociálních služeb. Strategie 

otevírá partnerům záměry Královéhradeckého 

kraje ve  vývoji zabezpečení potřeb obyvatel. 

Strategie předpokládá, že obce přispějí svojí 

aktivitou – investiční i provozní – k zabezpečení 

odpovídajících sociálních služeb tak, aby někteří 

občané kraje nebyli vyčleňováni na  okraj spo-

lečnosti a nebyli nuceni žít v nedůstojném pro-

středí či společenské izolaci.

Mgr. Kateřina Erlebachová

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Foto: Jan Skalický

Setkání pracovních skupin v oblasti 
komunitního plánování sociálních služeb
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Chcete i nadále dostávat SMS 
z úřadu? Potřebujeme k tomu 
váš informovaný souhlas

Dne 25. května 2018 začne v ČR platit 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR), které má zvýšit ochranu osobních 

dat občanů EU. Zavedení této legislativy 

se dotkne i poskytování služby SMS Info-

Kanál. Během dubna tak občané, kteří jsou 

zaregistrováni k odběru zpráv prostřed-

nictvím této služby, obdrží SMS zprávu 

s výzvou, aby udělili tzv. informovaný sou-

hlas se zpracováním svých osobních dat 

v rámci této služby. Občané, kteří chtějí být 

i nadále zaregistrováni, musejí tento sou-

hlas udělit do 20. května 2018.

Souhlas lze udělit jednoduše: 1. odpově-

dět na zprávu s touto výzvou formou SMS 

ve tvaru: IK DKNL; 2. udělit informovaný 

souhlas přes webový formulář na strán-

kách www.infokanal.cz/cweb/reg/DKNL; 

3. zaslat písemný souhlas na adresu poda-

telny městského úřadu. Občané dostanou 

o uděleném souhlasu potvrzovací SMS. 

Pokud občané souhlas se zpracováním 

osobních dat neudělí, bude jejich registrace 

v SMS InfoKanálu k 26. květnu 2018 zrušena.

Služba SMS InfoKanál umožňuje zasí-

lat důležité informace na zaregistrovaná 

čísla v krátkých textových zprávách (SMS). 

Informace se týkají krizových situací, např. 

povodní, nebo plánovaných dopravních 

omezení či odstávek elektřiny atd. Více 

najdete na www.mudk.cz v sekci Radnice / 

Zprávy z odborů / Krizové řízení.               (mik)

Malý průvodce pro cyklisty po Dvoře Králové nad Labem (2.)
V  posledních letech město Dvůr Králové nad 

Labem investovalo miliony korun do  rozšíření 

infrastruktury pro cyklisty, kteří tak mají k dispozici 

kilometry tras vedoucích městem. Na jaře cyklistů 

v ulicích přibývá, proto redakce NKR ve spolupráci 

s odborem dopravy a silničního hospodářství při-

pravila průřez základními pravidly silničního pro-

vozu se zaměřením na cyklisty, které vycházejí ze 

zákona o provozu na pozemních komunikacích (č. 

361/2000 Sb.). 

Po  vyhrazených pruzích, cyklopruzích a  stez-

kách pro cyklisty jsou tématem především pře-

jezdy pro cyklisty.

Přejezdy pro cyklisty
Velké riziko střetu vozidla 

a cyklisty hrozí při špatné 

interpretaci pravidel sil-

ničního provozu, které 

se týkají přechodů pro 

chodce a  přejezdů pro 

cyklisty. 

Dopravní značka „Přejezd 

pro cyklisty“ označuje přejezd vyznačený vodo-

rovnou značkou zejména tam, kde by jej řidič 

neočekával. Cyklista na něm nemá při přejíždění 

komunikace přednost před projíždějícími vozi-

dly. Ve Dvoře Králové nad Labem jsou přejezdy 

pro cyklisty neřízené, vyznačené vodorovným 

dopravním značením.

Na  přejezdu pro cyk-

listy se nechováme jako 

na přechodu pro chodce! 

Cyklisté jezdí vpravo 

a  musejí se nejprve 

přesvědčit, zda mohou 

vozovku přejet, aniž by 

ohrozili sebe a  ostatní 

účastníky provozu. Pře-

jet vozovku mohou, jen 

pokud s  ohledem na  vzdálenost a  rychlost 

jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče 

k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. 

Cyklistu, který se nachází na  přejezdu pro cyk-

listy, nesmějí ostatní řidiči ohrozit. Řidiči vozidel 

na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší 

než 5 m před nimi nesmějí zastavit a stát.

Pokud je v  místě křížení 

stezky pro chodce a  cyk-

listy s  jinou pozemní 

komunikací zřízen 

sdružený přechod pro 

chodce a přejezd pro cyk-

listy, použije chodec pře-

chod a cyklista přejezd. 

Na  Benešově nábřeží, 

ve Štefánikově ulici nebo 

v ulici 28. října se řidiči a cyklisté mohou setkat 

s  přejezdem pro cyklisty přimknutým k  pře-

chodu pro chodce. Značka vymezuje plochu 

určenou pro přejezd cyklistů bezprostředně 

sousedící s přechodem pro chodce.

Na chodnících a na přechodech se 
nejezdí 
Mezi největší cyklistické nešvary patří jízda cyk-

listů po chodníku (ten smějí využívat na jízním 

kole jen děti do deseti let) a přejíždění cyklistů 

po přechodu pro chodce. Pokud nemůže cyk-

lista využít přejezdu určeného pro cyklisty, 

aby se dostal na protější stranu ulice, musí své 

kolo po  přechodu pro chodce vždycky vést 

vedle sebe, po  své pravé straně a  blíž k  okraji 

přechodu. Je to ohleduplnější a především to 

vyplývá z pravidel silničního provozu.

Jízda cyklistů v protisměru 
Z n a č k a 

„Jízda cyk-

listů v  proti-

směru“, která 

v  případě, že 

je umístěna 

pod dopravní 

z n a č k o u 

„Jednosměrný provoz“, upozorňuje řidiče, že 

v  protisměru je povolena jízda cyklistů. Přesto 

je na místě opatrnost, zachování dostatečného 

odstupu od  parkujících vozidel a  nespoléhání 

na  přednost zprava při výjezdu z  cykloobou-

směrky. Značka je zpravidla doplněna vodorov-

ným dopravním značením, např. vyznačeným 

cyklopruhem jako v Palackého ulici nebo pikto-

gramovým koridorem, jako je v Havlíčkově ulici.

Miroslava Kameníková  

Již pět let samostaně funguje společnost Měst-

ské vodovody a  kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem, s. r. o. V roce 2017 pokračovala v nasta-

veném trendu budování samostatné, sobě-

stačné a stabilní fi rmy, která zajišťuje komplexní 

vodohospodářské služby v  královédvorském 

regionu jak pro obyvatelstvo a pro podnikatel-

skou sféru, tak i pro vlastníka vodovodní a kana-

lizační infrastruktury, kterým je město.

I přes to, že jsme v roce 2017 nezvyšovali cenu 

vodného a  stočného, jejíž výše je stále pod 

hranicí krajského i  celorepublikového průměru 

(84,85 Kč/m3), byli jsme schopni zvyšovat kva-

litu poskytovaných služeb a  realizovat nemalé 

investice do  technického dovybavení společ-

nosti. Pořídili jsme další zemní stroj a dopravní 

techniku, čímž jsme již téměř soběstační a zcela 

operativní jak při řešení nastalých poruch, tak  

v  rámci investičních akcí při obnově stávající 

vodovodní a kanalizační infrastruktury. Neustále 

věnujeme velkou pozornost odhalování poruch 

ve  vodovodní síti a  jejich včasným opravením 

usilujeme o postupné snižování úniků vody. 

Ve  spolupráci 

s  městem loni 

došlo k  osazení 

části vodovodní 

sítě v  rámci 1. etapy automatickým síťovým 

monitoringem, který měří šum na  vodovodní 

síti a  ihned detekuje vzniklou skrytou poru-

chu. Současně jsme iniciovali provedení kom-

pletní hydraulické analýzy vodovodu ve  Dvoře 

Králové nad Labem, v  jejímž rámci došlo 

k vyhodnocení tlakových a průtokových poměrů 

ve vodovodní síti. V roce 2018 plánujeme v sou-

ladu se závěry této studie rozdělit vodovodní síť 

do tlakových pásem s osazením redukčních ven-

tilů v oblastech s výskytem vysokého tlaku vody, 

a tím opět přispět ke snížení ztrát ve vodovodní 

síti. Pokračujeme tak v nastoleném trendu snižo-

vání ztrátové vody. V roce 2017 jsme realizovali 

95 oprav poruch na vodovodní a kanalizační síti, 

přičemž 4 poruchy byly na potrubí dimenze DN 

200 a 2 poruchy na potrubí dimenze DN 400.

Ing. Petr Mrázek, jednatel

MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

ýýý

MěVaK dál snižuje ztrátu vody ve vodovodní síti
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TGM: „Nezájem, 
lhostejnost je horší 
než nevědomost“ 

Mám radost, že se při vzpomínce na jeho na-

rození ve středu 7. března sešlo u pomníku T. G. 

Masaryka v Podharti tolik nelhostejných. Na 120 

spoluobčanů, kteří Masaryka vnímají jako osob-

nost, kterou můžeme následovat. Dění kolem 

nás, v našem městě, kraji, v řízení státu, směřování 

Evropy, které jsme součástí, totiž stojí alespoň 

za kousek času z našeho každodenního života. 

Před 70 lety se poválečné Československo ocitlo 

v systému lži, nesvobody a manipulace. Nesmíme 

dopustit, aby se tu kdykoliv znovu dařilo lžím, 

nenávisti a pošlapávání základních hodnot: 

pravdy, svobody a slušnosti. Děkuji všem zúčast-

něným a těm, kteří setkání pomohli připravit.

Ing. Veronika Tomková, radní (TOP 09)

Vážení čtenáři, patřím k  občanům, kteří hledí 

do  budoucnosti s  optimismem a  svou prací 

chtějí přispět k rozvoji města.

Současná progresivní situace v  naší zemi jde 

velmi rychle kupředu. Mapují se potřeby měst, 

nemocnic a  regionů ke  stanovení možného 

generálního plánu pro naši zem. Proto bychom 

neměli jako občané Dvora Králové stát mimo 

dění, ale měli bychom do  těchto plánů ústy 

našich zvolených zastupitelů rovněž promluvit.

Koncem roku 2017 vznikla občanská iniciativa, 

která se rozhodla pomoci řešit letité problémy 

v  oblasti Tyršova koupaliště a  možné výstavby 

zimních lázní v areálu Tyršova koupaliště, které 

se vlečou dobou a děním našeho města.

Tyršovo koupaliště, jako jeden ze základních 

pilířů zdraví občanů Dvora Králové, si zaslouží 

výjimečnou pozornost, protože rozvíjí a utužuje 

fyzickou i duševní zdatnost dětí i nás dospělých.

Jako jednomu z mnoha závodních plavců, kteří 

iniciovali vznik občanské iniciativy, i  těch, co 

reprezentovali Československo v závodním pla-

vání (jako Josef Richtera a Otakar  Bartoš), mně 

není osud našeho koupaliště lhostejný. Týká se 

to částečné rekonstrukce – a  i možné výstavby 

zimních lázní.

Zástupci občanské iniciativy se sešli 1. 12. 2017 

na  jednání u  starosty města, kde byl závěrem 

občanskou iniciativou navržen tento postup:

1. vypracovat program možné rekonstrukce 

koupaliště z  hlediska funkčnosti pro příští 

období;

2. na  základě studie výstavby zimních lázní 

uspořádat referendum občanů Dvora Králové, 

zda chtějí vybudovat v objektu Tyršova koupa-

liště zimní lázně;

3. v  případě kladného rozhodnutí referenda 

o  výstavbě zimních lázní využít synergického 

efektu v oblasti technické úpravy vody, ohřívání 

vody a v sociální oblasti: nové záchody, sprchy 

a  bufet a  rovněž možnost využití propojení se 

zoologickou zahradou.

O postupu a spolupráci naší občanské iniciativy 

s Městským úřadem Dvora Králové nad Labem 

a se zoologickou zahradou vás rádi budeme prů-

běžně informovat.

Kontakt pro připomínky, návrhy a aktivní účast: 

tyrsovokoupalistedk@seznam.cz.

Ing. Jiří Macek 

zástupce občanské iniciativy      

Občanská iniciativa za výstavbu 
zimních lázní a opravu koupaliště

Můžete objednávat nádoby na bioodpad, 
za svoz zaplatíte ročně od 300 Kč 
Město Dvůr Králové nad Labem připravilo pilotní 

projekt odděleného sběru a svozu biologicky roz-

ložitelného komunálního odpadu rostlinného 

původu. Cílem je umožnit občanům odkládat 

tento bioodpad odděleně od  směsného komu-

nálního odpadu a  zajistit jeho využití na  kom-

postárně. Do  pilotního projektu se mohou zapo-

jovat občané užívající nemovitost v  katastrálním 

území Dvůr Králové nad Labem, pokud mají pro 

tuto nemovitost objednanou i nádobu na směsný 

komunální odpad. V případě, že se nádobový sběr 

bioodpadu osvědčí, bude v  následujících letech 

rozšířen i na další katastrální území.

Město zakoupilo 190 nádob o  objemu 140 l, 

20 nádob o objemu 240 l (tzv. „compostainerů“) 

a 20 nádob o objemu 770 l na třídění bioodpadů. 

Nádoba na  svoz bioodpadu bude zájemcům 

zapůjčena zdarma, účastníci projektu budou 

přispívat na  svoz částkou cca 300 Kč/nádoba 

o objemu 140 l za rok, 500 Kč/nádoba o objemu 

240 l za  rok a  3000 Kč/nádoba o  objemu 770 l 

za rok. 

V  případě, že máte o  nádobu na  bioodpad 

zájem, odevzdejte prosím vyplněný kupon 

na  podatelnu městského úřadu (náměstí 

T. G. Masaryka 38), odbor životního prostředí 

(náměstí T. G. Masaryka 59) nebo do městského 

informačního centra (náměstí T. G. Masaryka 

2). Kupon lze vyplnit i  v  elektronické podobě 

na  stránkách města www.mudk.cz a  odeslat 

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

K  podpisu smlouvy budete vyzváni e-mailem, 

pokud nemáte elektronickou adresu, zatelefo-

nujeme na vámi uvedené číslo.

Termín dodání nádob: duben 2018.

Termíny svozu nádob o  objemu 140 a  240 

litrů v roce 2018: 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 

6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9., 12. 10., 

26. 10., 9. 11., 23. 11. a 14. 12. 2018.

Termíny svozu nádob o  objemu 770 litrů 

v roce 2018: 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6., 

8. 6., 15. 6., 22. 6., 29. 6., 6. 7., 13. 7., 20. 7., 27. 7., 

3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8., 31. 8., 7. 9., 14. 9., 21. 9., 

28. 9., 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 2. 11., 9. 11., 

23. 11. a 14. 12. 2018.

Nádoby na  bioodpad budou poskytovány 

do vyčerpání zásob. Větší nádoby budou před-

nostně poskytnuty občanům, kteří žijí v  byto-

vých či vícegeneračních domech.

Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí

MěVaK informuje odběratele
Opravy 
poruch

1. 2.: poru-

cha, ulice 

Nová Tyršova;

1. 2.: porucha vodovodu, ulice Tylova;

3. 2.: porucha vodovodu, ulice Josefa Hory;

19. 2.: porucha vodovodní přípojky, ulice 

Fügnerova.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

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

Více informací včetně aktuálních odstávek 

najdete na stránkách mevakdknl.cz.

Jarní svoz zahradního odpadu
Ve  dnech od  5. do  11. dubna 2018 se 

uskuteční jarní svoz zahradního odpadu. 

Rozpis zastávek včetně hodin byl zveřej-

něn v minulém čísle Novin královédvorské 

radnice a  najdete ho také v  Odpadovém 

kalendáři města na  rok 2018 a  na  strán-

kách města www.mudk.cz v  sekci Rad-

nice / Zprávy z  odborů / Odbor životního 

prostředí. 

(red)

Výběrová řízení
Město Dvůr Králové nad Labem vyhla-

šuje výběrová řízení na pozice: odborný 

referent odboru dopravy a silničního 

hospodářství (silniční hospodářství 

a speciální stavební úřad) a odborný refe-

rent odboru životního prostředí (vodní 

hospodářství). Příjem přihlášek do pátku 

13. dubna 2018 12:00 hod. na adresu 

sekretariátu tajemníka úřadu. Více infor-

mací najdete na stránkách www.mudk.cz. 

(ska)

názory:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Hnědá nádoba na bioodpad

(prosím zaškrtněte)
 objem 140 l                objem 240 l              objem 770 l
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Spor o  cenu za  čištění odpadních vod mezi 

městem a vlastníkem (provozovatelem) ČOV se 

táhne od  roku 2005, kdy TIBA čistírnu prodala 

společnosti EVORADO. O tomto problému se tak 

v našem městě namluvilo a napsalo už opravdu 

hodně. V  mnoha případech jsou však poskyto-

vané informace přinejmenším zavádějící, nebo 

dokonce záměrně neúplné. Podobně tomu bylo 

v  únorovém vydání Novin královédvorské rad-

nice v rubrice Názory (strana 7). 

To, že takto účelově informace prezentuje 

zástupce vlastníka ČOV, se dá ještě pochopit. 

Hájí zkrátka své zájmy a jeho motivací je co nej-

větší zisk. V podobném duchu však byl i příspě-

vek zastupitele města, jeho motivaci už pocho-

pit nedokážu. Navíc to nebylo poprvé, kdy 

kolega zastupitel vystupuje na téma ČOV v pod-

statě stejně jako její vlastník. Jsem přesvědčen 

o  tom, že zastupitel by měl hájit především 

Nalejme si čisté vody

Dne 8. března 2018 se konalo řádné zasedání 

ZM Dvůr Králové. Již program sliboval klidné 

a krátké zasedání. Zastavil bych se u bodu, který 

se týkal založení Nadačního fondu na podporu  

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

Labem. Jak sdělil starosta p. Jarolím, je založen 

na  žádost p.  ředitele nemocnice, aby prostřed-

nictvím fondu mohli občané a  fyzické nebo 

právnické osoby věnovat nemocnici peněžní 

nebo věcné dary. Cituji p. starostu „fi nancování 

mezd či jiných složek platu“ (krajské listy.cz)????? 

Dle zákona poskytnout dar někomu jinému je 

možné přímo, bez prostřednictví jiné organi-

zace. A tak musíme založit a registrovat nadaci, 

účet a jmenovat představenstvo a dozorčí radu. 

Nadace se zakládají na  podporu konkrétních 

osob či věcí. Ale dle mého názoru určitě ne 

na mzdy a jiné složky platů zaměstnancům zdra-

votnického zařízení. Proč jednoduše, když to jde 

složitě. Hlasoval jsem proti, ne že bych nechtěl 

podporu zdravotnictví, ale z  důvodu další 

administrativy. Zdravotnictví v  Královéhradec-

kém kraji potřebuje podporu, ale hlavně potře-

buje zásadní změnu fungování celého systému, 

což po 8letém vládnutí ČSSD v čele kraje bude 

velmi obtížné a složité. 

Na podporu sportu a sportovních akcí bylo roz-

děleno více než 5,5 mil. korun.

Rozhoduje se o nákupu budovy spořitelny za 13 

mil. Kč. Má sloužit jako administrativní budova 

městského úřadu.

Vyvrcholení zasedaní přišlo v bodu Diskuse.

Zastupitel Kiriakovský přednesl projev s  prvky 

demagogie, kdy nám sdělil, že ti, kdo chtějí 

postavit novou čistírnu odpadních vod, jsou 

těmi, kteří to nemyslí s městem dobře. A město 

se velmi špatně zachovalo k  panu Antonínovi, 

majiteli psího útulku, který smluvně souhlasil, že 

na  jeho pozemcích za  útulkem by měla čistírna 

stát. Nyní je pan Antonín proti stavbě a neumožní 

přístup na  stavební pozemky. Dokonce podal 

na město žalobu pro porušení smlouvy. Ve svém 

Postřehy zastupitele dne 8. března 2018

zájmy města a  jeho obyvatel a  ne obhajovat 

zájmy soukromé fi rmy vlastnící ČOV. 

Zarážející také je, že na uvedené nepřesné infor-

mace hned nereagovalo současné vedení města 

a  spoluobčanům celou situaci ohledně plateb 

za čištění odpadních vod nevysvětlilo. Nalít čistou 

vodu se tedy pokusím já. Od začátku roku 2018 

má město k  dispozici revizní znalecký posudek 

na  zjištění ceny za  čištění odpadních vod, který 

si nechal vyhotovit Krajský soud v  Hradci Krá-

lové. V něm se tvrdí, že by město mělo doplatit 

za čištění odpadních vod v období od 29. 6. 2005 

do  31. 12. 2013 zhruba 80 mil. Kč. O  konečné 

ceně soud ale doposud nerozhodl. „Na stole“ tak 

je ještě rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově 

(opírající se o jiný znalecký posudek), ze kterého 

vyplývá, že má vlastník (provozovatel) městu 

ještě více než 40 mil. Kč vracet. 

V  řešeném období 2005–2013 požadoval vlast-

ník (provozovatel) měsíčně částku asi 4 až 

4,6 mil. Kč. Protože v předkládané kalkulaci nebyly 

nákladové položky řádně odůvodněny a  jejich 

oprávněnost nebyla prokázána předložením pří-

slušných dokladů, byla tato kalkulace městem 

vždy vrácena zpět. K  dohodě na  výši ceny tedy 

nedošlo. Město hradilo platby zálohově ve  výši 

cca 1,7 mil. Kč (dle rozhodnutí vodoprávního 

úřadu nebo nepravomocného soudního rozhod-

nutí). Ročně to bylo asi 20 mil. Kč. V období 2005–

2013 tak město zaplatilo asi 170 mil. Kč. Vedle 

toho byl požadavek vlastníka (provozovatele) 

více než dvojnásobný, na  45–54 mil. Kč za  rok. 

Za  celé období tak požadovaná částka výrazně 

přesahuje 400 mil. Kč. Rozdíl mezi požadavkem 

vlastníka ČOV a  zálohovými platbami města je 

hodně přes 200 mil Kč. A teď si každý může tuto 

částku srovnat s možným doplatkem 80 mil. Kč. 

Podle mě tak bylo rozhodnutí města nepla-

tit požadovanou, ale neodůvodněnou částku 

správné.  Pokud by město nátlaku vlastníka ČOV 

podlehlo, platili bychom u  nás všichni už řadu 

let za vodu více než dvojnásobnou částku, a to 

určitě nikdo z nás nechce. 

Mgr. Dušan Kubica, zastupitel (ČSSD)

vystoupení se ale pan Kiriakovský již nezmínil, že 

pan Antonín obdržel od města 3 mil. Kč za věcné 

břemeno, že na  deset let bude blokovat městu 

svůj pozemek pro výstavbu ČOV. Dále dostává 70 

tis. ročně (min. již 10 let)  jako náhradu za nemož-

nost každoročně získávat dotaci od státu na pas-

tvu dobytka na svých pozemcích a další 2 mil. Kč 

obdrží při prodeji pozemků, o  které město dle 

platné smlouvy již požádalo. Pan Antonín nyní 

bude asi největší překážkou výstavby nové čis-

tírny odpadních vod. 

Velmi doporučuji audiozáznam z jednání ZM.

Celého tohoto vystoupení bychom byli ušetření, 

kdyby nynější koalice na  radnici v  roce 2014 

nezastavila  výstavbu čistírny odpadních vod. 

Dnes, po 3 letech, s původním stavebním povo-

lením, žádá radnice o  novou dotaci a  chce čis-

tírnu odpadních vod postavit. 

Můžeme jen závidět Jablonci nad Jizerou, 

který byl ve stejné době ve stejné situaci s těmi 

samými vlastníky ČOV a dnes má vlastní měst-

skou čistírnu odpadních vod.

Přeji hezký den.

MUDr. Petr Hroneš, zastupitel (ODS)

Za dobrotu na žebrotu
Více než 18 let trvající projekt výstavby nové 

čistírny odpadních vod opět tvrdě naráží. 

S  výstavbou „dnes už nesouhlasí” také jediný 

a skutečný  vlastník pozemku pro výstavbu ČOV, 

pan Martin Antonín. Po skoro dvaceti letech pří-

prav a  plánování výstavby nové ČOV ze strany 

města vyhodnotil pan Antonín současné „akti-

vity” města tak, že jsou v rozporu se smlouvami, 

které s ním město uzavřelo. Po marných snahách 

se se zástupci města domluvit mu nezbyla jiná 

možnost, než město nekompromisně na  konci 

roku 2017 zažalovat. Pan Antonín se žalo-

bou domáhá smluvní pokuty ve  výši 2 mil. Kč 

za porušení smluvních podmínek. Současně se 

žalobou bude chtít všechny smlouvy, které má 

s městem uzavřeny, pro neplnění podmínek ze 

strany města ukončit, nejlépe dohodou. 

Požaduje, aby město už dál nepokračovalo v pro-

jektu nové ČOV na  jeho pozemcích. V  případě, 

že nedojde urychleně k  mimosoudní dohodě 

a soudy rozhodnou v jeho prospěch, bude naše 

městská kasa „lehčí“ o  další minimálně 2 mil. 

Kč a  k  tomu všemu ještě o  všechny již v  minu-

losti utracené desítky milionů, které do  tohoto 

projektu v  průběhu let město investovalo. 

Do  nákladů je potřeba také započítat i  fi nanční 

„náhrady“, kterými město „kompenzovalo“ panu 

Antonínovi to, že například „musel“ odmítnout 

miliony korun z  jím již předjednané dotace 

z fondů EU na novou stáj nebo že nemohl žádat 

o  každoroční a  opakující se dotace, na  které by 

měl nárok a  jsou vázány k  jeho pozemkům či 

chovu dobytka a  zemědělské produkci. Proto, 

že je jeho půda od  roku 2006 do  roku 2019 

„zatížena“ smluvním závazkem výstavby nové 

ČOV ve prospěch města, nemohl uvedené dotace 

čerpat a město se mu je zavázalo kompenzovat.

Když se ještě vrátíme k  celkové částce, kterou 

město „suma sumárum“ již v  tomto projektu 

proinvestovalo, můžeme říci, že se pohybujeme 

na  úrovni 25–35 mil. Kč. Opět nemusím připo-

mínat, co by se za takovou sumu dalo vylepšit. 

Namátkou by tato částka významně pomohla 

zlepšit vzhled a úroveň našeho městského hřbi-

tova, ať už by se za ni na hřbitov pořídilo nové 

chybějící veřejné osvětlení, kvalitní chodníky, 

cesty a oplocení, nová provozní budova určená 

pro pracovníky hřbitova i pro veřejnost, místo 

nedůstojných plastových „kadibudek“, provizor-

ních stavebních buněk a všudypřítomných kon-

tejnerů na odpady, které spíš hyzdí, než repre-

zentují. Za ty peníze by byla třeba i nová budova 

loděnice u Pušova splavu. Bohužel musím opět 

konstatovat, že nic takového za  výše uvedené 

peníze není a nebude. 

V každém případě se opět potvrzuje, že „myš-

lenka“ nové – druhé čistírny je od samého 

začátku nesmyslná a snaha vedení města zís-

kat případně na tento projekt dotaci je zcela 

zbytečná a hlavně velmi drahá. A  to vůbec 

nepíši o  tom, jak problematicky je koncipo-

váno i vlastní stavební povolení na  novou čis-

tírnu z  roku 2014. Z  tohoto dokumentu jasně 

vyplývá, že bez aktivní součinnosti a  pomoci 

majitele dotčených sousedních pozemků, tedy 

právě pana Antonína, nelze stavbu vůbec zre-

alizovat. Úloha pana Antonína je proto v celém 

projektu klíčová a  rozhodující. Jestli má někdo 

názor na celou záležitost opačný, velmi se plete 

a  detailně se neseznámil s  patřičnými doku-

menty. Já jsem se s dokumentací k celé stavbě 

seznámil a  pana Antonína vyzpovídal a  musím 

jednoznačně konstatovat, že město nepostu-

povalo v minulosti a nepostupuje ani v součas-

nosti v  dané věci s  péčí řádného hospodáře. 

A nic na tom nezmění ani případný soudní spor, 

kde se město bude domáhat případných náhrad 

škod po  panu Antonínovi za  zmaření městem 

připravované investice, jak již bylo avizováno 

na minulém zastupitelstvu. 

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)
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KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Martin Kučera,

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

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

TENIS, VOLEJBAL, NOHEJBAL

Po – Pá: 6–13 h. – 150 Kč, 13–22 h. – 220Kč/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:

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

Máte zájem inzerovat v NKR? Kontaktujte nás – tel.: 499 318 258, e-mail: noviny@mudk.cz

Inzerce v Novinách královédvorské radnice:

Řádková inzerce již od 150 Kč

Plošná inzerce od 700 Kč

Více na: www.mudk.cz/cs/radnice/noviny-radnice

Obec Mostek nabízí:

STAVEBNÍ POZEMKY
k prodeji za 326,70 Kč/m2

 
Lokalita Slunečná stráň v blízkos   školy,  školky
a centra obce. Pozemky jsou orientovány na

slunečnou jižní stranu. Infrastruktura: elektřina, obecní vodovod, 
kanalizace, veřejné osvětlení, příjezdová komunikace.

PRONÁJEM ZUBNÍ ORDINACE
v místním zdravotním středisku. K dispozici je čekárna, ordinace, 
komora (pro rentgen), sociální zařízení. Volné od 1. 4. 2018.
V případě potřeby je možné v budoucnu poskytnout i služební byt.

PRONÁJEM KIOSKU V AREÁLU 
AUTOKEMPU na letní sezónu 2018 (červen až polo-
vina září) za nájemné 1.000 Kč na celou sezónu. Podmínkou je 
platný živnostenský list.

Kontakt: tel.: 499 691 322,
e-mail: info@mostek.cz, www.mostek.cz

UŠNÍ NOSNÍ KRČNÍ Ambulance
MUDr. Naďa ŘEHŮŘKOVÁ
Sladkovského 829, Dvůr Králové nad Labem
Nabízíme:
– Vyšetření moderními op  ckými přístroji pro dě   a dospělé.
– Kontrolu Vašeho sluchu v audiokomoře i pro práci v riziku hluku.
– Vybavení špičkovými op  ckými a audiologickými přístroji.
– Vyšetření dě   formou hry.
  Telefon: 499 62 12 92

Nabídka pracovní pozice:

Nově otevřená pobočka Realitní společnosti

ČS a. s. přijme do svých řad nového makléře/ku. 

Pracoviště Verdek 38, kontakt: 603 956 151.
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ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ 

NAŠEHO NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉHO

KOUPELNOVÉHO STUDIA

NA ADRESE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - VERDEK 38

TEL.: 734 310 945, WWW.OBKLADY-VERDEK.CZ

OBKLADY, DLAŽBY, KOUPELNOVÉ VYBAVENÍ,

 S DŮRAZEM NA KVALITU, DESIGN A DOBROU CENU.

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ NOVĚ OTEVŘENÉ POBOČKY SAFARI REALITY, S. R. O.,
ČLENA OBCHODNÍ SÍTĚ REALITNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ SPOŘITELNY A.S.

NA ADRESE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – VERDEK 38,

TEL.: 603 956 151, WWW.SAFARIREALITY.RSCS.CZ

SVĚŘTE SVŮJ NEJVĚTŠÍ ŽIVOTNÍ KROK SILNÉMU PARTNEROVI.

Dětské centrum 

ve Dvoře Králové 

nad Labem

hledá kandidáty na pozici:

PRACOVNÍK/PRACOVNICE

PŘÍMÉ PÉČE

Náplň práce: Osobní péče o děti v malých 

rodinných skupinách po 4 různého věku (0–18 let).

Požadujeme: Minimálně SŠ vzdělání s matu-

ritou s pedagogickým nebo sociálním zaměřením, 

řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič.

Nabízíme:  Plat dle platných platových 

tabulek a podle započitatelné praxe, práci na plný 

úvazek v nepřetržitém režimu, zajištěné stravování.

Pracoviště: Dětské centrum Dvůr Králové nad  

  Labem, R. A. Dvorského 1710.

Nástup: Možný ihned, nebo po domluvě.

Kontakt:

Zdeňka Malá, tel.: 499 622 280 nebo

731 441 271 (v době od 7:00 do 15:00 hod.)

Životopisy prosím zasílejte na email:

mala@detskecentrumdk.cz
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V únoru 2018 se narodilo 8 občánků našeho města – 3 chlapci a 5 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci únoru zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 27 lidí, z  toho bylo 

12 dvorských občanů, 4 muži a 8 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V únoru uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:

Marek Voženílek a Markéta Svobodová    2. 2. 2018 

Údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců. 

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích 

v lednu 17 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 3 manžel-

ské páry zlatou svatbu.

Ing. Eva Hrušková, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování seniorů ZŠ Podharť
Za všechny seniory děkuji za pozvání a pohoštění v ZŠ Podharť ve středu 

14. února 2018. Paní ředitelce Editě Vaňkové a zástupkyni Stanislavě Vojtíš-

kové velmi děkujeme.

za bývalé zaměstnance školy Zdeňka Piklová

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo 7. března 2018 slavnostně přivítáno 10 novorozených občánků našeho města.

Zleva: Veronika Gandurská, Tomáš Levitner, Štěpán Staník, Tomáš Kejzar.

Zleva: Adéla Mühlová, David Jaroš, Eliška Zdráhalová, Aneta Voňková, Jonáš Lhoták, Jasmína 

Ptáčková.

Poděkování ZŠ Schulzovy sady
V  září 2017 nastoupil můj syn do  1. třídy ZŠ Schulzovy sady. Jako matka 

dítěte se zdravotním omezením, které se týká dietního stravování, jsem 

měla dopředu velké obavy. Děti s tímto handicapem jsou těžko zařaditelné 

do  běžného školního chodu. Syn díky omezení nenavštěvoval městskou 

mateřskou školu. Velice mě potěšil vstřícný přístup pana ředitele Mgr. Ivana 

Jugla, který se rozhodl s vedoucí školní jídelny paní Zuzanou Nýčovou tento 

náš problém řešit a do konce roku 2017 si zajistili vše potřebné pro spuštění 

bezlepkového stravování, které se od ledna 2018 ve školní jídelně vaří. 

Obdivuhodná je rovněž práce pana kuchaře Jiřího Špůra a jeho kolektivu, 

kteří se nové situaci rychle přizpůsobili. Výsledkem jsou spokojené děti 

a rodiče, kteří již nemusí řešit Nerudovskou otázku „Kam s ním?“. 

Za rodiče Ing. Tereza Slezáková

Poděkování městské policii
Rádi bychom poděkovali hlídce naší městské policie, jmenovitě panu Janu 

Zumrovi. Dne 12. března se naše kočička adoptovaná z  depozita Další 

šance, z. s., rozhodla utéci před pejskem v  sousedství do  špičky stromu 

vysokého nejméně 15 m. Seděla tam téměř dva dny, ale k tomu, aby sešpl-

hala dolů, se neodvážila. Požárníci nám pomoc odmítli, té jsme se přece jen  

dočkali od hlídky městské policie. Strážník Jan Zumr po zvážení všech rizik 

vylezl na 15m vysoký jehličnan, odkud naši zoufalou Emu vysvobodil. Konal 

nad rámec svých povinností, za což bychom mu rádi poděkovali. 

rodina Havlíkova

Poděkování
Děkuji pracovníkům Povodí Labe za opravu havarijního stavu vodního toku 

v Krkonošské ulici.

Hana Ježková

Významného životního jubilea dosáhla 

v  neděli 4. března Julie Svobodová ze 

Dvora Králové nad Labem, která tento den 

oslavila své sté narozeniny. Mezi gratulanty 

nechyběl starosta města Jan Jarolím, jenž 

ji v pátek 2. března navštívil v Domově pro 

seniory na  Benešově nábřeží, kde jubi-

lantka nyní žije. Spolu se Soňou Vachkovu 

z Komise pro občanské záležitosti oslaven-

kyni pogratulovali, předali jí narozeninové 

dary a  příjemně si s  ní popovídali. Příto-

men byl také Zdeněk Hojný, ředitel králo-

védvorského střediska Diakonie ČCE, která 

Domov pro seniory provozuje.

Julie Svobodová se narodila v  Semilech, v  dět-

ství se však s  rodiči přestěhovala do  Dvora 

Králové nad Labem. Zde vystudovala zdravotní 

školu a  poté pracovala jako zdravotní sestra 

v královédvorské nemocnici, nejprve jako sestra 

na chirurgickém oddělení a později na operač-

ních sálech. 

„Celý život jsem nepila a  nekouřila,“ prozradila 

svůj recept na  dlouhověkost paní Julie Svobo-

dová, stále velmi vitální dáma, která ráda čte, 

poslouchá hudbu, dívá se na televizi a zajímá se 

mimo jiné i o politiku. Jako malá se setkala také 

s prezidentem T. G. Masarykem během jeho náv-

štěvy Dvora Králové nad Labem.

Miroslava Kameníková

Nepít a nekouřit. To je recept na dlouhověkost 
Julie Svobodové, která oslavila sté narozeniny

Organizace SONS působí také ve 
Dvoře Králové nad Labem
Posláním Sjednocené organizace nevidomých 

a  slabozrakých (SONS) je sdružovat nevidomé 

a  jinak těžce zrakově postižené občany,  hájit 

jejich zájmy a poskytovat služby vedoucí k jejich 

integraci do  společnosti. Cílovou skupinou jsou 

senioři a  osoby se zrakovým postižením starší 

16 let, kteří se v  důsledku postižení nacházejí 

v nepříznivé životní situaci a mají specifi cké pro-

blémy. Služby jsou zaměřeny na pomoc při jed-

nání na úřadech, vyřizování jednorázových osob-

ních záležitostí vyžadujících zrakovou kontrolu 

apod., na organizování různých akcí a  volnoča-

sových aktivit (vycházky, výlety, besedy, výtvarné 

dílny v prostorách střediska) a na základní sociální 

poradenství. Organizace sídlí v Trutnově, ale kli-

enty máme ze širokého okolí, mj. i ze Dvora Krá-

lové nad Labem. Setkáváme se každé pondělní 

dopoledne v  budově Úřadu práce, Horská 5/1, 

3. mezipatro, č. dveří 707. Další informace 

na www.sons.cz/trutnov nebo na tel.: 778 702 410. 

Pracujeme i  v  terénu, tedy je lepší domluvit si 

schůzku: pondělí a  středa 8:00–12:00 a  12:30–

16:00 hod. a čtvrtek 8:00–12:00 hod.

Adriana Teplá,  SONS Trutnov



3/2018 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

11www.mudk.cz

Školní rok 2017/2018 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Jsi student/ka gymnázia? Umíš psát? Víš, jaký 

rozdíl je mezi líčením, dramatem a záložkou?

Věz, že pak hledáme právě tebe. Zapoj se do 

kroužku tvůrčího psaní. Neobyčejná šance pro 

každého s fantazií, slohovým umem i literárními 

ambicemi do budoucna se právě vyskytuje na 

našem gymnáziu. 

Nový grant zaručuje skupince nadaných stu-

dentů možnost vydat vlastní knihu. Ano, sami 

za sebe mohou vydat vlastní autorské dílo, na 

kterém se dohodnou a které sami napíšou. Zda 

to bude série básní na jednotlivá témata, román, 

na kterém se promítne um celé skupiny, anebo 

výběr povídek ze studentského života, to je 

zcela na nich – grant zaručuje jakoukoliv tuto 

možnost. Jisté však je, že se podobná příležitost 

už možná nikdy nebude opakovat.

Současný kolektiv v uplynulých měsících zahájil 

přípravy na společnou tvorbu v příjemné a přá-

telské atmosféře. Současní účastníci se schází 

jednou za dva týdny pod vedením pana pro-

fesora Rejchrta, velitele celého projektu z řad 

učitelů, a s nadšením se těší na příliv nových 

zájemců o zájmovou činnost, ale také o to 

poznat, jak se vlastně dělá kniha jako taková, 

což je cenná zkušenost klidně do budoucího 

studijního zaměření. Budeš i ty jedním z nových 

členů? Volba je jen na tobě. Další informace kdy-

koliv k dostání v kabinetu češtiny.

Ondřej Vaněk (4. C)

Kroužek tvůrčího 
psaní

Po  přípravných setká-

ních „přijímačky 

nanečisto“ ve  středu 

21. a  28. března 2018 

čekají uchazeče o  stu-

dium již vlastní „ostré“  

přijímací zkoušky. Pro 

uchazeče o  čtyřleté 

studium se zkoušky konají 12. nebo 16. dubna, 

pro uchazeče o šestileté studium pak 13. nebo 

17. dubna 2018. Konkrétní termín je určen tím, 

na  jaké místo v  přihlášce uvedli uchazeči naši 

školu (první, nebo druhé datum).

Informace o  průběhu zkoušek, cvičné testy 

a všechny testy použité v minulých letech jsou 

k  dispozici na  www.cermat.cz. Rádi zodpovíme 

vaše dotazy na tel.: 724 394 503 nebo na našem 

e-mailu: info@gym-dk.cz. Přejeme všem uchaze-

čům hodně úspěchů u přijímacích zkoušek.

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.

ředitel školy

Přijímací zkoušky 
V  sobotu 24. února 2018 se opět po  roce ote-

vřely brány Hankova domu, aby se absolventi 

královédvorského gymnázia mohli sejít k již dva-

advacátému plesu pořádanému pro ně jejich 

střední školou. Že mnozí z  nich této nabídky 

využili, šlo zjistit letmým pohledem do  prostor 

hlavního sálu, jehož kapacita byla tentokráte 

beze zbytku naplněna.

Stejně jako v uplynulých ročnících, i letos obsta-

rávalo zábavu několikero skutečností. Ve  foyer 

bylo ke  zhlédnutí mnoho starších i  mladších 

maturitních tabel, u  kterých již tradičně pro-

bíhalo pátrání po  tváři vlastní, případně sou-

rozenecké či rodičovské. Samozřejmostí také 

bylo nahlášení se k  záznamovým archům se 

jmennými seznamy maturitních tříd. V  prů-

běhu celého večera taktéž probíhal čilý prodej 

lístků do  plesové tomboly, jejíž nejhodnotnější 

část, takzvanou půlnoční tombolu, si bylo opět 

možné prohlédnout v prostoru předsálí.

O  hudební doprovod k  poslechu i  tanci se, jak 

jinak než tradičně, starala skupina Jari-Kurri-

Band, pod jejíž taktovkou ubíhaly taneční série 

hladce jedna za  druhou. Slovem celým veče-

rem provázela ostřílená moderátorská dvojice 

z  řad letošních maturantů ve  složení Anežka 

Hornychová a  Matouš Vágner, která se taktéž 

postarala o  ladný průběh akce. Slastí pro oči 

účastníků pak byla taneční vystoupení, která jim 

byla v  průběhu večera dávkována v  pravidel-

ných intervalech. K vidění byly jak choreografi e 

v latinskoamerických rytmech, tak ukázky orien-

tálního břišního tance.

Vrcholy večera pak byly hned dva. Prvním z nich 

bylo vyhlášení třídy s nejvyšším počtem zúčast-

něných žáků. V tomto malém klání letos zvítězila 

loňská 4. A v  počtu třinácti účastníků. Zlatým 

hřebem bylo vylosování vítězných čísel v  půl-

noční tombole, při kterém tuhla krev v  žilách 

nemálu přítomných a které se jistě stalo důstoj-

ným aktem pro vrchol celé události.

Po vyjmenování všeho výše stojícího je nakonec 

třeba poděkovat všem těm, bez jejichž úsilí by 

se ples absolventů rozhodně konat nemohl. 

Na straně organizátorů jsou to všichni současní 

(ale i  bývalí) studenti gymnázia, kteří se, ať už 

službami v  šatně, či u  výdeje tomboly, prode-

jem lístků, nebo moderací, zkrátka každý svým 

dílem, podíleli na chodu akce. Na straně plesa-

jících jsou to pak všichni ti, kteří svou přítom-

ností přispěli k  jedinečné atmosféře v Hankově 

domě. A konečně hlavní dík patří neúnavné paní 

profesorce Janě Dobrorukové, která je za  Klub 

NATURA hlavní organizátorkou absolventského 

plesu a tento úkol zvládá každoročně (a nejinak 

i letos) s bravurou sobě vlastní. S tisícerými díky 

se proto všichni těšíme na nadcházející ročníky!

Vojtěch Hojný (6. C)

XXII. ples absolventů GDK

Vítěznou třídou se na plese absolventů tentokrát stala 

loňská 4. A. Foto: Ivo Rejchrt

Zdařilý maturitní ples GDK proběhl letos v příjemném prostředí trutnovského kulturního centra UFFO. Foto: Martin Kábrt

Zdařilý maturitní ples gymnazistů



12

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE       3/2018

www.mudk.cz

Ohlédnutí za školním plesem
V pátek 9. března 2018 se konal již XIII. ročník škol-

ního plesu zahajovaný tradičně žáky deváté třídy. 

Na úvod jsme zhlédli vystoupení taneční skupiny 

Malika, hned poté došlo na šerpování deváťáků, 

kteří vzápětí poděkovali svým učitelům za trpě-

livost a přístup, nynějšímu třídnímu učiteli a paní 

třídní učitelce z prvního stupně předali krásnou 

květinu s dárkem. Zkraje večera se prodávala 

tombola o hodnotné ceny a kolem desáté hodiny 

čekalo na hosty příjemné překvapení – kluci 

a holky z devítky opět na scéně, letos si připravili 

hudební fi lmové ukázky. K poslechu a tanci nám 

celý večer hrála příjemná hudba J. K. Band Ohni-

šov. Věříme, že si ples všichni užili, a už nyní se 

těšíme na přípravu dalšího. Tímto také děkujeme 

všem, kteří se na přípravě plesu podíleli. 

ředitelství ZŠ 5. května

Projekt EDISON na ZŠ 5. května
Od 12. do 18. února 2018 jsme po 2 letech opět 

uskutečnili projekt EDISON, který organizuje 

mezinárodní studentská organizace AIESEC. 

Čtyři zahraniční univerzitní studenti původem 

z Číny, Taiwanu, Indonésie a Turecka zahájili 

svou stáž právě u nás. Ubytování přijali v hosti-

telských rodinách našich žáků a jedné paní uči-

telky. Všichni vedli celý týden výuku na druhém 

stupni a letos nově i v nižších třídách, v nichž 

pomáhali s překladem žáci deváté třídy. Jedi-

ným komunikačním jazykem byla angličtina. 

Žáci tak měli jedinečnou příležitost otestovat 

svoje jazykové schopnosti. V jednotlivých výu-

kových blocích se seznámili se základními infor-

macemi o dané zemi, hráli hry, tancovali tradiční 

tance a diskutovali. Výjimečným dnem byla 

středa, kdy se v tělocvičně naší školy konala tzv. 

Global Village – akce, při které mohli žáci navští-

vit jednotlivá stanoviště stážistů a dozvědět se 

o jejich zemi, životě a kultuře ještě více. Neza-

pomínali jsme však ani na odpolední program, 

jehož cílem bylo ukázat cizincům město a jeho 

okolí. K odpoledním aktivitám se rády přidávaly 

i hostitelské rodiny. Týden to byl velmi náročný, 

ale pro děti velmi přínosný, proto bychom rádi 

tuto akci zopakovali i v příštích letech. Za orga-

nizaci projektu děkujeme především organi-

zátorkám – paní učitelce Haně Zámečníkové 

a Barboře Šturmové.

vedení ZŠ 5. května

Sedmáci na sněhu
V neděli 18. února odpoledne k naší 

škole přijel autobus, který nás, žáky 

sedmé třídy, měl dopravit do Černého 

dolu. Naše řady doplnily i žákyně šesté 

a páté třídy. Po příjezdu na místo jsme 

naložili zavazadla na rolbu a vydali 

se na naši první výpravu k chatě. Asi 

po hodině cesty již bylo možné v dáli 

zahlédnout chatu, v níž jsme měli strá-

vit následujících pět dní.

Aktuality ze ZŠ 5. května První kroky nás všech po příjezdu směřovaly do 

společenské místnosti, kde nás učitelé informo-

vali o plánech v příštích dnech. Potom jsme se 

rozdělili do skupinek po 4–6 kamarádech a šli se 

ubytovat na pokoj. Druhý den začal v sedm ráno 

budíčkem, za kterým následovala rozcvička, sní-

daně a poté lyžování. Následovalo zařazování 

do skupin podle dovednosti na lyžích. Skupiny 

se vytvořily tři - jedničky, dvojky a trojky. Poté 

zástupci těchto seskupení trénovali techniky pro 

lepší jízdu na lyžích. Po obědě jsme se poprvé 

vydali na běžky. A ačkoliv se pádům nikdo nevy-

hnul, všichni si tento výlet užili. Další dny se nesly 

v podobném duchu. V úterý se někteří podívali 

do Pece pod Sněžkou a ve středu se skoro všem 

podařilo zdolat na běžkách Černou horu.

Lyžařský výcvik by ovšem nebyl skvělý bez našich 

učitelů: pana ředitele Radana Černého, paní uči-

telky Petry Chmelíkové a paní učitelky Ludmily 

Potůčkové. Všem moc děkujeme za zážitky, na 

které budeme všichni dlouho vzpomínat.

Jan Jarolím (7. třída)

Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Rozšířená výuka matematiky 
a přírodovědných předmětů
ZŠ Schulzovy sady nabízí ve školním 

roce 2018/2019 od 6. ročníku vzdělá-

vání ve třídě matematické (s rozšířeným 

vyučováním matematiky, fyziky a che-

mie) a ve třídě přírodovědné – běžné 

(s podporou přírodovědných předmětů 

a praktických činností). Přihlášky ke stu-

diu se přijímají do 6. dubna 2018. Více na  

webu školy: www.zsschsady.cz.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Rozvoj nadání na ZŠ Schulzovy sady
Příležitostí pro žáky současných pátých tříd, 

kteří se nebojí matematiky a  které zajímá pří-

roda a  technika, je pokračování v  základním 

vzdělávání na 2. stupni od 6. ročníku 2018/2019 

ve  třídě s  rozšířeným vyučováním matematiky 

a  přírodovědných předmětů (matematické). 

Vyšší časová dotace profi lových předmětů a čás-

tečně odlišné osnovy umožní žákům proniknout 

hlouběji do světa kolem nás, poznat zákonitosti 

přírody a  principy fungování věcí. Při labora-

torních pracích si své poznatky ověří v  praxi 

prostřednictvím pokusů, experimentů, měření 

a pozorování. To vše v každém ročníku vhodně 

doplní nadstandardní výuka informatiky – 

využívání komerčních programů, psaní na  klá-

vesnici, základy programování, robotiky a  3D 

tisku. Příležitost pro uplatnění získaných zna-

lostí a dovedností poskytuje žákům účast v řadě 

soutěží a  olympiád, kde každoročně dosahují 

výborných výsledků. Vzdělávání v matematické 

třídě je rovněž výbornou přípravou ke  středo-

školskému studiu náročnějších oborů.

Žáci jsou do  matematické třídy zařazováni 

na  základě prospěchu v  5. ročníku v  matema-

tice a přírodovědě a podle výsledků SCIO testů 

z  matematiky a  obecných studijních předpo-

kladů, ty se konají v pondělí 9. dubna 2018.

Přihlášky do  matematické třídy se podávají 

do pátku 6. dubna 2018. Více najdete na strán-

kách www.zsschsady.cz. 

Mgr. Ivan Jugl

Vydařené olympiády
Radost svým učitelům i  celé škole dělají naši 

reprezentanti v  okresních kolech předměto-

vých olympiád. V  chemické sice první čtyři 

místa obsadili studenti trutnovského gymná-

zia, ale hned následující, tedy 5.–8., získali žáci 

ZŠ Schulzovy sady: Václav Darvaš, Michaela Hrn-

čířová, Johana Chroboková a Adéla Šebková. Ti 

v  konkurenci ostatních základních škol nenašli 

přemožitele. Zeměpisná olympiáda přinesla 

v  různých kategoriích 2. místo Veroniky Mertlí-

kové, 3. místo Elišky Němečkové a 2. místo Alice 

Vtípilové. Matematická olympiáda se vydařila 

v kategorii 5. tříd Adrianě Třešňákové (4. místo) 

a kategorii 9. tříd Kateřině Petržíkové (2. místo).

Mgr. Ivan Jugl

Ze školky do školy
Během února a března se rodiče s dětmi setká-

vali v  programu Ze školky do  školy, kdy se 

předškoláci hravou formou seznámili se škol-

ním prostředím, učiteli a budoucími spolužáky. 

Společným tématem byl čtyřlístek, jehož část si 

účastníci díky své snaze a píli odnesli.

První setkání, Zpívánky, byla hodina plná pís-

niček, tanečků a  hraní na  hudební nástroje. 

Budoucí prvňáčci zaplnili téměř všechny lavice 

a  s  chutí se zapojili do  všech aktivit. O  týden 

později byla pro děti nachystána Zábavná mate-

matika, kde si hrou ověřily své znalosti. Následně 

jsme se sešli u Hrátek s písmenky. Děti se snažily 

získat zpět ztracená písmenka. Na  pomoc si 

zavolaly i  tetku Abecedku. Poslední shledání 

se neslo v  duchu tělesné výchovy, kde si děti, 

coby opičky, pořádně zařádily na  opičí dráze. 

Sportování bylo skvělým zakončením celého 

cyklu a za svoji snahu si všechny děti zasloužily 

poslední díl čtyřlístku.

Těšíme na shledanou u zápisu 4. a 5. dubna!

Mgr. Markéta Johnová, Mgr. Veronika Šafková

Karneval na ledě

Ve  druhém březnovém týdnu jsme na  zimním 

stadionu uspořádali karneval na  ledě pro žáky 

1. stupně. Děti si z domu přinesly krásné masky 

a  na  bruslích se tak proháněly princezny, víly, 

čarodějnice, tanečnice, berušky, nechyběli 

ani hokejisté, kovbojové, spidermani, kočičky, 

šašci, dokonce mezi nimi byli i  upíři a  monster 

Drákula. Každá třída si užila své ,,kolečko slávy“. 

Po malém občerstvení přišly na řadu hry a sou-

těže. Všichni jsme si karnevalové dopoledne 

velmi užili a již se těšíme na další ročník. 

Mgr. Markéta Johnová
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Zprávy ze ZŠ Strž
Zápis žáků pro školní rok 2018/2019
ZŠ Strž velmi srdečně zve rodiče budoucích prv-

ňáčků do  školy na  její prohlídku. Budeme rádi, 

když přijdete v dopoledních hodinách a my vám 

ukážeme, co vše děláme pro vzdělávání vašich 

dětí. Škola prochází určitým vývojem a  stále 

hledá nové cesty a přístupy ve vzdělávání. V prvé 

řadě je to péče o  nadané žáky a  žáky, kteří rádi 

poznávají nové věci, krajiny a události. K dosažení 

těchto vědomostí a znalostí jim pomáhají učitelé. 

Ti si rozšiřují své obzory na přednáškách, které jim 

nabízejí možnosti nových přístupů.

Další novinkou bude využívání Feuranstainovy 

instrumentální metody, která rozvíjí osobnost 

a  pomáhá žákům zlepšit soustředěnost, vní-

mání a  pochopit okolní souvislosti. Významnou 

pomocí ve  vzdělávání je využívání regionálních 

a mezinárodních grantů. Díky tomu máme posí-

lenu výuku anglického jazyka prostřednictvím 

rodilé mluvčí, dvě odpoledne logických her pro 

I. a II. stupeň. Cílené změny v současných prvních 

a  druhých třídách směřovaly ke  změnám orga-

nizace „nepopulárních“ domácích úkolů, které 

jsou nyní zaměřeny hlavně na ty, kdo je skutečně 

potřebují, a jsou dětem upraveny na míru. Ovšem 

úkoly si může stanovit i  žák sám ve  spolupráci 

s rodiči. Spolu s tímto opatřením měníme i kon-

cepci hodnocení. Jako další, zdaleka ne poslední 

věc bychom mohli zmínit i  to, že nás učení baví 

a  jsme otevřeni novým cestám, které pomohou 

dětem zvládnout to nejzákladnější – číst, psát 

a počítat. Jak vidíte, stojí za to přijít do školy, podí-

vat se a zeptat se na vzdělávání. 

Zápis do základních škol je 4. a 5. dubna 2018. 

Máte čas se u  nás stavit a  vše výše uvedené si 

prohlédnout a prodiskutovat s učiteli, vedením 

školy nebo s dětmi. Informace k zápisu najdete 

na našich webových stránkách www.zsstrz.cz.

vedení školy

Překvapivá spolupráce
ZŠ Strž navštívil známý umělecký režisér Ros-

tislav Novák ml. Má velké pochopení pro žáky, 

kteří musí každodenně zdolávat jakékoliv pře-

kážky, překonávat problémy. Nabídl nám spolu-

práci, která začala pozváním do Hradce Králové 

na divadelní představení Batacchio. 

Rostislav Novák ml. je režisér působící v divadel-

ním souboru Cirk La Putyka, který se profesio-

nálně věnuje žánru „nový cirkus“. Ve své tvorbě 

se snaží překračovat hranice mezi akrobacií, 

moderním tancem, loutkovým divadlem, kon-

certem a sportem. 

Představení Batacchio se konalo 11. března 2018 

v budově Hradecké fi lharmonie. Děti se na výlet 

těšily a  nemohly se dočkat odjezdu. To, co jim 

divadlo nabídlo, jejich očekávání nezklamalo. 

Viděly scénky humorné, ale i  takové, při kterých 

se tajil dech – akrobaty, kteří skákali na  obřích 

trampolínách, provazochodce, ale i  tanečníky 

předvádějící úžasné akrobatické cviky. 

Dostat se do zákulisí divadla není vůbec snadné, 

ale my jsme byli pozváni. Seznámili jsme se 

s  účinkujícími a  prohlédli si divadelní scénu 

„z druhé strany.“ Dětem se líbily kostýmy, rekvi-

zity, ale i to, že si mohly cokoliv vyzkoušet.

Moc děkujeme za  pěkný zážitek a  těšíme se 

na další společná setkání. Na závěr bychom ještě 

rádi popřáli celému souboru, aby jejich náročná 

práce byla oceněna i cenou Thalie.

Mgr. Eva Kukalová, Gabriela Šulcová

Úspěchy našich žáků v soutěži „Kde 
končí svět?“
Pod názvem této literární a výtvarné soutěže se 

v  letošním ročníku schovávalo téma, které nás 

nasměrovalo do  zvířecí říše a  mělo se zamýšlet 

nad vztahem člověka a zvířete. Jedná se o celo-

státní projekt Klubu dětských knihoven SKIP a my 

Novinky ze ZŠ Podharť
Praktická výuka chemie a fyziky 
na SŠIS

Ve  čtvrtek 1. března se 9. třída vzdělávala 

na  Střední škole informatiky a  služeb v  labora-

tořích a  učebnách chemie a  fyziky pod vede-

ním středoškolských pedagogů. V  chemických 

laboratořích se žáci věnovali anorganické che-

mii – vzniku solí srážecími reakcemi. Pozoro-

vali různé barevné změny, podle kterých pak 

poznávali typ sraženiny – vzniklé soli. Procvičili 

si také zápis chemických reakcí a  iontový zápis 

srážecí reakce. Ve  druhé části se zabývali orga-

nickou chemií: sledovali vlastnosti a  reakce 

sacharidů. Sledovali jejich rozpustnost a  doka-

zovali redukční účinky sacharidů. Vysvětlili si 

význam glukózy pro lidský organismus a princip 

diabetu. V  učebně fyziky dále pracovali s  výu-

kovou stavebnicí iTriangle na  téma „Simulace 

vodní a  větrné turbíny“. Zopakovali si druhy 

obnovitelné energie. V  druhé části se věnovali 

optickým jevům a vyzkoušeli si např. ... brýle.

vyučující Marta Mokrá a Ivana Codrová

5. B v IQ Landii
Také naše třída se rozhodla doplnit výuku 

celodenním výletem do  liberecké IQ Landie. 

Prohlídku jsme začali expozicí kosmu a  poté 

společně navštívili planetárium, kde jsme se 

dozvěděli spoustu zajímavých věcí o hvězdách. 

Po vydatném občerstvení jsme se vydali na prů-

zkum dalších expozic. Zaujal nás tanec blesků 

a ohnivá bouře, líbil se nám vodní svět, pračka, 

nebo simulace zemětřesení a vichřice. Poměrně 

dost času jsme strávili u  vesmírného kolotoče, 

což byl pro nás skvělý zážitek. Nejvíce nás 

však zaujal mluvící robot, kterému jsme kladli 

záludné otázky. Po  nákupu nezbytných suve-

nýrů jsme vyrazili zpět na  nádraží. Po  celoden-

ním výletu jsme byli unavení a těšili se na rodiče. 

Ti už na nás čekali a my jsme se rozjeli do svých 

domovů. Celý výlet se nám líbil a jen tak na něj 

nezapomeneme.

Aneta Hýbnerová, Pavlína Jansová (5. B)

Lyžařský výcvik 7. A
Dne 18. února se naše třída vypravila na lyžařský 

výcvik do  chaty Juta. Po  hodinové cestě jsme 

vynosili všechny věci a  začali se zabydlovat. 

Hned, co jsme vykoukli poprvé ven, viděli 

jsme zraněného, jak ho veze horská služba, ale 

to jsme ještě netušili, že se i  naší spolužačce 

Andrejce Langerové stane na snowboardu úraz 

a skončí s rukou v sádře. Po večeři jsme se sešli 

a celý večer hráli hry. Hned po večerce jsme šli 

všichni spát, abychom měli energii. Druhý den 

po snídani jsme se vydali na svah, po rozřazení 

do skupin všichni začali jezdit a odpoledne jsme 

pilovali styl. Jelikož měla Áďa Rutrlová 13. nar-

ozeniny, nachystali jsme jí oslavu, kterou jsme 

završili dortem a  dětským šampaňským. Další 

den ráno po snídani jsme opět vyrazili na svah. 

Odpoledne většina mířila na běžky, zbytek lyžo-

val, ale ve středu jsme vyrazili na běžky všichni. 

Sice hodně foukalo, ale zvládli jsme to. Cesta 

na Zlaté návrší byla v silném větru náročná, ale 

výhled na  Krkonoše vše vynahradil. Pan učitel 

nám zadal úkol, abychom si během dne vymys-

leli scénku. Připravili jsme si vlastní televizní 

vysílání, kde jsme pojali proběhlé přednášky 

po svém. Ve čtvrtek nás čekal závod ve slalomu. 

Poslední večer jsme hráli hry. Jelikož měli Pet-

rové svátek, složili jsme básničku pro pana uči-

tele a  Pecu. V  pátek jsme byli všichni smutní, 

protože nás čekal odjezd. Celé dopoledne jsme 

lyžovali a pak se najedli, zabalili si a snesli jsme 

všechny věci k autobusu. Naposledy jsme se roz-

loučili s naší chatou a za chvíli na nás už čekali 

rodiče, abychom jim mohli vyprávět své zážitky.

Pavlína Žižková (7. A)

se do něj s velikou chutí zapojili také. 

Žáci ze třídy 5. A si zvolili formu kolektivní práce 

a v krátkých úvahách odhalili své druhé (zvířecí) 

„já“. V těchto snech a představách děti přemýšlely, 

jakým zvířetem by chtěly být. Literární soutěže 

se zúčastnily i  sestry Erbenovy. Mladší Anetka 

psala o tom, jaké by to bylo proměnit se v koalu, 

Sára se zamýšlela nad životem mouchy a využi-

tím jejích vlastností pro všední den. Literárního 

tvoření našich žáků si všimla porota a  vybrala 

všechny naše zástupce do krajského kola. Aneta 

Erbenová zabodovala navíc i ve výtvarné oblasti 

s  obrázkem k  bajce O  polní a  městské myši 

a  získala ve  své kategorii čestné uznání. Velmi 

pěkný zážitek si pak odnesli úspěšní tvůrci ze 

slavnostního vyhlášení, které se uskutečnilo 

7. března v sálku městské knihovny Slavoj. Děti 

obdržely diplomy a věcné ceny z rukou ředitelky 

městské knihovny Slavoj Marty Staníkové a sta-

rosty města Jana Jarolíma.

Mgr. Jana Hronešová

Ohlédnutí za olympiádou ze 
zeměpisu
I  v  letošním školním roce se žáci naší školy 

zúčastnili zeměpisné olympiády. Ze školního 

kola, jehož se letos zúčastnilo 25 žáků, postoupili 

první dva soutěžící v každé kategorii do okres-

ního kola. To se konalo 20. února na dvorském 

gymnáziu a skládalo se ze tří částí, ve kterých se 

soutěžilo v teoretických znalostech, praktických 

dovednostech a  v  práci s  atlasem. Z  naší školy 

se zúčastnilo celkem pět žáků – v  kategorii A: 

Bára Dobrá a Justýna Malá, v kategorii B: Anna 

Čtvrtečková a Eliška Jansová a v kategorii C: Sára 

Erbenová. Všem děkuji za  reprezentaci školy, 

a navíc bych rád pochválil žákyně Annu Čtvrteč-

kovou, která obsadila pěkné 6. místo ve své kate-

gorii, a  hlavně Báru Dobrou, jež svou kategorii 

vyhrála a postoupila do krajského kola, které se 

konalo na konci března v Hradci Králové.

Mgr. Vratislav Kacetl
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Čtenář roku 2017

Knihovny v celé republice vyhlašují každo-

ročně v Březnu – měsíci čtenářů svého 

nejlepšího čtenáře. Po kom mají knihovny 

pátrat, určuje Svaz knihovníků a infor-

mačních pracovníků. Tentokrát bylo cílem 

vyhodnotit nejmladší příznivce psaného 

slova. Čtenářem roku městské knihovny Sla-

voj se tak stala sedmiletá Martinka Nedvě-

dová, která ještě jako předškolačka přečetla 

v soutěži Lovci perel na 90 knih. Nejenže 

knihy přečetla, ale také správně odpověděla 

na otázky, které v rámci soutěže musela 

u každé z těchto knih zodpovědět. 

„Martinku písmenka fascinovala už tehdy, 

když začínala mluvit. V té době ukořistila 

vyřazenou klávesnici a všem ukazovala, 

na jaké písmenko začínají jejich jména. 

Ke knížkám od hrací klávesnice už byl jen 

malý krůček. Když pak začala sama kreslit 

i komiksy, bylo jasné, že ji psané příběhy 

jen tak nepustí. Brzy jí přestaly stačit knížky 

z bohatě zásobené domácí knihovničky, 

a tak se musela přesunout do mnohem 

lépe zásobené městské knihovny, kde vždy 

objeví něco nového. Z akcí pořádaných 

knihovnou se jí nejvíce líbila soutěž ve sbí-

rání perel, které se zúčastnila již podruhé,“ 

řekl o své dceři Lukáš Nedvěd.

Certifi kát Čtenář roku a věcnou cenu pře-

vzala Martinka od starosty města Jana Jaro-

líma v sálku knihovny ve středu 7. března 

2018. Gratulujeme a přejeme, aby jí krásné 

slovo přinášelo v životě ještě mnoho pří-

jemně strávených chvil.

Mgr. Marta Staníková, ředitelka

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Hudba nás provází...
Senioři v Klubu 

důchodců Sadová si 

dovedou zpříjemnit 

společně strávené 

chvíle. Tak tomu bylo 

i 20. února na jejich 

členské schůzi. K této 

příležitosti si připravili výstavku svých ruko-

dělných výrobků a bylo co obdivovat. Pro 

radost všem přítomným zazpíval dívčí sbor 

Carpe Diem pod vedením Jany Machkové. 

Na violoncello zahráli Stanislav Bihari a jeho 

žák Marcel Pražák. Všichni účinkující jsou ze 

ZUŠ R. A. Dvorského. Hudební vystoupení 

se moc líbilo a potěšilo srdce nejednoho 

posluchače. Za tyto příjemné chvíle všem 

účastníkům děkujeme. Další podařená spo-

lečná akce se uskutečnila 9. března, a to již 

tradiční oslava MDŽ v lipnické hospůdce 

„U Antonína“, kde je útulno a dobře tam vaří. 

Došlo i na tanec a pozitivní vyzařování jako 

za mlada na sebe nedalo dlouho čekat.   

Soňa Vachková, Klub seniorů Sadová, z. s.

Mrazivý víkend v městečku Bardo
Poslední únorový víkend vyrazilo 

16 dětí z DDM Jednička v rámci česko-

polského projektu „Neznáme se – 

poznáme se“ na krátký pobyt do pol-

ského městečka Bardo. Toto třítisícové 

městečko, které je od  Dvora Králové 

nad Labem vzdáleno 80 km, přivítalo 

návštěvu z Čech mrazivým počasím. 

Ani tuhý mráz však nezabránil prv-

nímu bodu programu – plánované 

návštěvě farmy, na  které se vyrábí 

mimo jiné i  sýr. Polské i  české děti si 

nejen prohlédly zázemí sýrárny a celé 

farmy, ale také se na vlastní oči sezná-

mily s procesem výroby čerstvého sýra 

a poté si jej samy zkusily. Za odměnu 

si pochutnávaly nejen na  vlastních výrobcích, 

ale také na dalších místních specialitách. Nejvíce 

všem zachutnala tamní pečená jablečná povidla.

Po  občerstvení se děti autobusem přesunuly 

do Parku šifer. Jedná se o variantu stále oblíbe-

nějších únikových her, kdy se skupina lidí snaží 

důvtipem dostat z místnosti, kde jsou uzavřeni. 

K jejímu otevření vedou úkoly, které nejsou pře-

dem defi nované a musí si na ně dobrovolní vězni 

přijít sami. Večer se děti ubytovaly v  penzionu 

na  břehu Kladské Nisy, která obtéká městečko 

Bardo a která byla v těchto dnech celá pokrytá 

ledem. Údolím řeky projíždí v  pravidelných 

intervalech vlak, který však ze zaslouženého 

spánku nikoho nebudil.

Neděle měla původně patřit venkovním hrám 

a  objevování okolí, ale program byl nakonec 

kvůli mrazům soustředěn do  zázemí místní 

školy, kde probíhaly workshopy. Kromě rukoděl-

ných prací si polské i české děti společně zatan-

covaly a také zkusily komunikovat v řeči partner-

ského města. Odpolední program se soustředil 

do  místního kláštera, kde si děti připomněly 

příběh o  zázračné sošce Panny Marie, nejcen-

nější památce Barda. Tato nejstarší románská 

socha v Dolním Slezsku, soška z lipového dřeva 

měřící pouhých 43 cm („Trůnící Madona”), je 

umístěna v centrální části hlavního oltáře bazi-

liky. Na druhé straně – kůru baziliky – se nachází 

nedávno rekonstruované varhany – druhé nej-

větší varhany na území Dolního Slezska, nástroj 

s  rozpětím 50 tónů s  1990 kovovými píšťalami 

a 990 dřevěnými. Děti si zvuk varhan poslechly 

díky domluvené přítomnosti místního mistra.

Posledními zastávkami se stalo Muzeum sakrál-

ního umění v části kláštera redemptoristů a pro 

děti atraktivní pohyblivý panoramatický betlém, 

který byl vybudován na  památku 700. výročí 

poutnictví do  Barda (1270–1970). České náv-

štěvníky udivila nejen barevnost a  kompozice 

betléma včetně části s dinosaury, kolotočem či 

pracujícím kominíkem, ale také v betlému zně-

jící koledy, které našim uším připomínaly spíše 

bigbeat. 

I přes mrazivé počasí si děti pobyt užily. Jednalo 

se o  poslední výměnný pobyt s  dětmi z  pol-

ského Barda v rámci smluveného projektu, díky 

kterému měly děti jedinečnou možnost poznat, 

že i  nedaleká jižní část Dolnoslezského voj-

vodství je kulturně a  turisticky zajímavá a  stojí 

za návštěvu třeba i v létě s rodiči. 

Text a foto: Ing. Kateřina Sekyrková

Služba Sociální rehabilitace při Misericordia, 

o. p. s., poskytla vloni celkem 1 003 hodin přímé 

podpory 22 klientům z Královédvorska. Jednalo 

se zejména o vzdělávací a pracovně výchovné 

činnosti: 604 hodin; dále poradenství v oblasti 

hospodaření, bydlení, vztahů: 250 hodin; nácviky 

péče o domácnost nebo vlastní osobu: 85 hodin; 

jednání s dalšími osobami ve prospěch klienta:

22 hodin podpory aj. Podpora probíhala v ambu-

lanci i terénu – přirozeném prostředí klientů. 

V roce 2017 byla služba posílena v úvazcích 

a zajištěním vozidla do terénu. Tým zaměst-

nanců se zapojil do projektu dlouhodobých 

metodických konzultací, z nichž vyplynuly 

změny v poskytování služby: zejména rozšíření 

otvíracích hodin terénu i ambulance (nyní pro 

klienty dostupnější) a dále zúžení cílové skupiny 

na osoby, které se nacházejí v nepříznivé soci-

ální situaci související s bydlením. Tým se spolu 

s metodikem Krajského úřadu Královéhradec-

kého kraje zamýšlel nad potřebností, speciali-

zací a efektivitou služby v oblasti Královédvor-

ska. Pracovníci získávali během roku 2017 nové 

cenné zkušenosti díky úzké spolupráci se starto-

vacími byty ve Dvoře Králové nad Labem, azylo-

vým domem i soukromými pronajímateli bytů. 

Zaktualizovány a znovu zformulovány byly nové 

cíle služby: cílem služby je nyní klient, který 

v souvislosti s bydlením: 

1) změnil své životní návyky (dokázal udržet byd-

lení, obnovil, navázal nebo zlepšil vztahy ve svém 

okolí, odolal rizikovým situacím, dokáže zorga-

nizovat svůj volný čas, naučil se pečovat o sebe, 

druhou osobu nebo celou domácnost apod.);

2) obnovil, udržel nebo dokázal použít vlastní 

zdroje nebo zdroje ve svém okolí (zvládl využít 

potřebné instituce, naučil se lépe komunikovat 

s dalšími osobami, zapojil se do užitečných sku-

pin, dokázal vyhledávat práci, bydlení, pracovat 

s komunikačními prostředky, naučil se lépe ori-

entovat ve svém sociálním prostředí, navázal 

nové vztahy, zařídil si fi nanční příjmy, dokáže 

předvídat rizikové situace apod). 

Za nejefektivnější považují pracovníci pomoc 

při přechodu z azylového bydlení, náhle ukon-

čeného standardního bydlení nebo z výkonu 

trestu do startovacího nebo nájemního bytu. 

Těmto osobám se jiná podobná služba v okolí 

nevěnuje. Klienti mají o doprovázení zájem, 

proto se služba na tuto tematiku od roku 2018 

zaměřuje a profi luje se do služby související 

zejména s bydlením. Služba je zdarma. 

Kontakt: www.misericordia.kmbm.cz

Mgr. Kateřina Litošová, Misericordia, o. p. s.

Bydlím, tedy jsem
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Akce „Rozchodíme civilky“

Akci vyhlásil v roce 2014 pro celou repub-

liku Svaz postižených civilizačními choro-

bami (SPCCH) v Praze. Společnými vycház-

kami s  trekovými holemi nachodíme 

určitý počet km a ty nahlásíme do centra. 

Chůzí, naším nejpřirozenějším pohybem, 

chceme bojovat proti všem civilizačním 

chorobám. Cíl je 200 tísíc km, ke konci 

roku 2017 byl stav 160 070 km. Druhým 

rokem organizuje naše vycházky předseda 

místního SPCCH Miloslav Tykal. Závazek je 

každý měsíc jedna vycházka. Počasí však 

bylo zatím proti nám, a tak se akce usku-

tečnila 6. března za  vydatného sněžení, 

posléze deště. Skupinka 13 členů se vydala 

od  restaurace Na  Slovanech směr Pušův 

splav a Podharť. Miloslav Tykal nám cestou 

přiblížil významné továrny, stavby sídliště, 

pamětní desky. Od  židovského hřbitova 

jsme zamířili na společný oběd k „Laušma-

nům“. Již nyní se těšímě na další vycházku, 

čeká nás rozkvetlý Ferdinandov. Děkuji 

Milanovi a věřím, že nás i nadále bude vodit 

a vyprávět nám nejen o našem městě, ale 

i okolí. Kdo má zájem, může se k nám při-

dat, aniž by byl členem naší organizace.

Jitka Šmelhausová

 místopředsedkyně SPCCH Dvůr Králové n. L.

MŠ Drtinova připravuje děti 
na přechod do základní školy

Mateřská škola Drtinova se v  rámci pro-

jektu „Podpora škol formou projektů zjed-

nodušeného vykazování – šablony pro 

MŠ a ZŠ“ v únoru a březnu věnovala rodi-

čům budoucích prvňáčků. Na  pracoviš-

tích MŠ Drtinova a  MŠ Roháčova probí-

hala odpolední setkání s  psycholožkami 

J. Jebouskovou a L. Mikeskovou, učitelkou 

1. stupně ZŠ 5. května J. Serbouskovou 

a ředitelkou ZŠ Strž Šárkou Šantrochovou.

Rodiče měli možnost seznámit se s  pro-

blematikou školní a  sociální zralosti před-

školáků, dozvěděli se, jak pobíhá vyšetření 

školní zralosti v  pedagogicko-psycholo-

gické poradně. Paní učitelky hovořily o stylu 

výuky v současných 1. třídách, požadavcích 

na  prvňáčka i  rodiče. Při každém setkání 

vznikl potřebný prostor pro diskuzi, který 

rodiče hojně využili. Určitě si z  těchto 

tematických setkání s  odborníky všichni 

odnesli mnoho cenných rad a zkušeností.

Petra Vojtíšková, zástupkyně ředitelky MŠ Drtinova

Juta podporuje charitativní organizace 
ve Dvoře Králové nad Labem
V pořadí čtvrtá Tříkrálová sbírka pro-

běhla ve dvorských závodech společ-

nosti JUTA a stala se tak již tradicí. 

Chtěli bychom tímto všem zaměst-

nancům upřímně poděkovat. Proje-

vení velké solidarity nám potvrzuje, 

že i přes občasné pochybnosti o nezá-

jmu ze strany veřejnosti potkáváme 

skvělé lidi, kterým není osud těch 

druhých lhostejný. Pan Jiří Hlavatý, 

generální ředitel JUTA, a. s., pozval 

zástupce čtyř dvorských organizací na slav-

nostní předání fi nanční částky ve výši 150 tisíc 

Kč. Ta byla rozdělena mezi následující neziskové 

subjekty: Farní charitu, Diakonii, Misericordii 

a Královédvorskou Arniku.

Na setkání s vedením a několika zaměstnanci, 

kteří darovali překvapivě vysoké částky, pano-

vala velmi příjemná atmosféra. Po neformálním 

projevu pana Hlavatého se všichni vzájemně 

shodli, že „malé velké problémy“ máme všichni 

a je dobře, že na ně nejsme sami. Jeho věta: 

„Máme štěstí, že můžeme být na straně dárců“, 

je motivující pro nás všechny. 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem

Misericordia, o. p. s.

Královédvorská Arnika, z. s.

Žirečský Klub důchodců byl založen 

před více než 30 roky. Dnes má 

klub 65 členů a  za  ta léta již třetího 

předsedu. 

Scházíme se každý čtvrtek v klubovně 

ČSCH v  Žirči, kde kromě jiných akti-

vit společně plánujeme akce, které 

můžeme uskutečnit. V  minulém roce 

to bylo např. setkání s dětmi ZŠ Pod-

harť, při kterém jsme společně při-

pravovali velikonoční výzdobu, pletli 

pomlázky, zdobili perníčky... 

Též se také každoročně účastníme „Dne seni-

orů“ v  Hankově domě. Několikrát ročně jez-

díme na zajímavé a všemi oblíbené výlety. Vloni 

jsme navštívili hospital v  Kuksu, zámek v  Opo-

čně, Dobrušce, Nových Hradech, poutní místo 

v  Rokoli a  muzeum v  Chrasti. Pravidelně pořá-

dáme jarní i podzimní nákupní zájezd do Polska. 

Loňským posledním prosincovým podnikem 

bylo divadlo v Jaroměři s vánočním koncertem 

Václava Hybše a jeho hostů.

Finanční prostředky na toto všechno získáváme 

z příspěvků našich členů a hlavní příspěvek z roz-

počtu města Dvůr Králové nad Labem. Z  toho 

vyplývá, že v  našem městě se na  důchodce 

myslí, my si toho vážíme a děkujeme.

Stanislava Zichová, předsedkyně

Žirečský Klub důchodců je stále aktivní

Stalo se již tradicí, že v pololetí 

školního roku připravuje DDM Jed-

nička pro žáky 3.–5. tříd základních 

škol přátelský souboj vědomostí, 

znalostí a dovedností. Pětičlenné 

týmy, reprezentující dvorské 

školy, plní nejrůznější vědomostní 

a dovednostní úkoly a zodpovídají 

otázky zaměřené na logiku a vše-

obecné znalosti. Jednotlivá kola jsou 

však připravována zejména tak, aby 

celé klání bylo pro soutěžící a pro 

diváky nejenom prověřením jejich vědomostí, 

ale hlavně zábavným kvízem, kde své znalosti 

a dovednosti procvičují hravou formou. K dob-

rým výsledkům jim však nemalou měrou napo-

můžou vždy i znalosti z oblasti jejich zájmů. 

Síly byly dlouho vyrovnané, a tak o konečném 

pořadí týmů rozhodoval jen minimální bodový 

rozdíl. Putovní pohár a první místo 7. ročníku 

soutěže letos vybojoval tým Dračí pětka ze 

ZŠ 5. května, druhé místo obsadili žáci týmu 

Stržánci ze ZŠ Strž, třetí příčka patří Sovičkám ze 

ZŠ Schulzovy sady a neoblíbenou bramborovou 

medaili si z Kina Svět odnesl tým Podharťáků ze 

ZŠ Podharť.

Všem děkujeme za účast a přízeň, za skvělou 

atmosféru fanouškům a za rok se budeme opět 

těšit na shledanou. 

Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička

V pořadí již sedmé klání královédvorských 
školáků proběhlo i letos „na jedničku“
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Stomatologická pohotovost
duben 2018
1. a  2. 4.: MUDr.  Jana Kacetlová, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 495;

7. a 8. 4.: MUDr. Ludmila Tomášková, CSc., 

zubní ord. čp. 84, Mostek, tel.: 499 691 320;

14. a 15. 4.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, 

tel.: 491 616 464;

21. a 22. 4.: MUDr. Miroslava Landová, 

Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 321 931;

28. a 29. 4., 1. 5.: Prouzovi, s. r. o., Šafa-

říkova 1105, Dvůr Králové nad Labem, 

tel.: 499 321 028.

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Kulturní léto na přehradě 
se blíží, vstupenky můžete 
kupovat již nyní 
Přestože během letošního roku čeká pře-

hradu Les Království oprava, programu Štěr-

bovy vily se to nedotkne. Těšit se tak můžete 

na 2. ročník Kulturního léta na přehradě, 

které nabídne zajímavé interprety. Jedním 

z partnerů akce, která se koná pod záštitou 

místostarostky Alexandry Jiřičkové, je město 

Dvůr Králové nad Labem. Vstupenky na jed-

notlivé akce si můžete koupit již nyní. Více 

informací na www.prehradaleskralovstvi.cz. 

Stejně jako vloni bude také letos od června 

do září ve Štěrbově vile otevřeno sezonní 

turistické informační centrum města Dvůr 

Králové nad Labem.                (mik)

Skautské středisko hlásí

Psi umístění v královédvorském útulku
S přicházejícím jarem je všechno veselejší a více 

v  pohybu. Pokud nemůžete mít psa doma, 

nevíte, co by, a i s vámi „šijí všichni čerti“, přijďte 

vyvenčit některého z  útuláků. Aktuální oteví-

rací dobu najdete na  internetových stránkách 

www.utulek-dknl.estranky.cz, stejně tak i prezen-

taci dalších u nás umístěných psů.

Žeryk – starší zdravý 

kříženec s milou 

a nenáročnou pova-

hou. Je zvyklý žít 

celý život na zahradě 

se staršími lidmi.

Woody – asi roční 

kříženec, k  lidem 

přátelský a  v  útulku 

má psího kamaráda, 

se kterým neví, kdy 

má dost. Je statný, 

silný a  přátelský. 

Pejsek spíše na zahradu, ale s častým kontaktem 

s lidmi.

Mikeš – malý psík, 

pro svou choleric-

kou povahu vhodný 

jako společník pro 

zkušenější pejskaře. 

Peet – klidný 

a  nenáročný, asi 

pětiletý pes. Rád 

aportuje, k  lidem je 

kontaktní, na  pro-

cházkách je poho-

dovým parťákem.

Majk – asi pětiletý 

klidný pes zřejmě 

zvyklý žít v  bytě. 

Doporučujeme ho 

spíše ke  zkušeněj-

ším pejskařům, kteří 

porozumí signálům 

předcházejícím napadení a  budou na  ně umět 

vhodně reagovat ke spokojenosti obou stran.

Daniela Hoblová, Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Skautky 4. oddílu si 27. února připomněly den 

sesterství a  bratrství společnou snídaní v  naší 

skautské vile. Den sesterství a bratrství je dnem, 

kdy si všichni skauti připomínají narození zakla-

datele skautingu R. B. Powella a  jeho ženy, 

a  je i  mezinárodním dnem přátelství. Skauti 

a skautky si také tímto dnem uvědomují, že přes 

50 miliónů členů skautského hnutí na světě je si 

sestrami a bratry, a  to bez ohledu, z  jaké země 

pochází, jakou mají barvu kůže nebo jaké vyzná-

vají náboženství, kolik jim je let nebo jaké jsou 

národnosti.

Zástupci našeho střediska se 7. března zúčast-

nili vzpomínkového aktu ke  168. výročí naro-

zení našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka 

na Podharti.

V  sobotu 24. února uspořádalo skautské stře-

disko Zvičina tradiční závody pro skauty, skautky, 

vlčata a světlušky v Kimově hře, Setonově hře a 

šifrování. Pro mladší světlušky a vlčata byla při-

pravena Kimova hra a Setonova hra, pro starší 

světlušky a vlčata přibylo ještě šifrování. Úkolem 

soutěžících v  Setonově hře je rozmístit co nej-

přesněji 10 terčíků do čtvercové sítě 5x5 podle 

předem připraveného vzoru, který je ukázán 

soutěžícím po několik sekund a následně zakryt. 

V  Kimově hře je soutěžícím v  časovém limitu 

ukázáno 24 předmětů. Úkolem je zapamatovat 

si co nejvíce předmětů. Druhou částí závodů je 

šifrování, kdy soutěžící daný text zašifrují a roz-

šifrují pomocí jednoduchých šifrovacích metod.   

A  výsledky? V  kategorii světlušek v  šifrování 

vyhrála Karolina Jež-

ková, na 2. místě skončila 

Anna Bělohoubková a  na 

3. místě Tereza Ševčí-

ková. V kategorii vlčat byl 

v šifrování na  1. místě 

Daniel Vojtíšek, na 2. místě 

František Toman a  na  3. místě Daniel Harwot. 

V Kimově a Setonově hře byla v kategorii svět-

lušek první Anna Bělohoubková, druhá Karolina 

Ježková a  třetí Nela Tauchmanová, v  kategorii 

vlčat vyhrál Daniel Vojtíšek, druhý skončil Fran-

tišek Toman a  třetí Daniel Harwot. Z  kategorie 

skautů byl nejlepší Vojtěch Veselý. Za  účast 

a  podané výkony si zaslouží všichni pochvalu, 

a to zejména benjamínci.

Ing. Martin Stránský

Základní škola a Praktická škola

Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479,

www.zs-dk.cz, info@zs-dk.cz, tel.: 499 622 476

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
Základní škola a Základní škola speciální

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19 se koná ve dnech:

• středa 18. dubna 2018 od 12:00 do 16:00 hod. 

• čtvrtek 19. dubna 2018 od 12:00 do 16:00 hod.

v hlavní budově ZŠ a PrŠ ve Dvoře Králové n. L.

S sebou přineste: rodný list dítěte, průkaz totož-

nosti zákonného zástupce (event. odborné lékař-

ské posudky, doporučení poradenského zařízení)

POSKYTUJEME ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮM:

•     se specifi ckými poruchami učení;

•     s vadami řeči;

•     s poruchami autistického spektra včetně 

       Aspergerova syndromu;

•     s mentálním postižením.

Návštěva pro rodiče budoucích prvňáčků 

po telefonické domluvě


