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Zveme na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na  20. zasedání Zastu-

pitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

které se uskuteční ve  středu 6. června 

2018 od 15:00 hod. v sále Hankova domu. 

Pokud se nemůžete zúčastnit, audiozá-

znam ze zasedání bude s odstupem něko-

lika dní k dispozici na  stránkách města 

www.mudk.cz v  sekci Město / Orgány 

města / Zastupitelstvo města. 

(mik)

Uzavření pracoviště registru 
řidičů a řidičských průkazů
Upozorňujeme občany, že v  pátek 

29. června 2018 budou z  technických 

důvodů uzavřena pracoviště registru řidičů 

a řidičských průkazů v hlavní budově měst-

ského úřadu na  náměstí T. G. Masaryka 

čp. 38. Děkujeme za pochopení.

(red)

Připomenuli si výročí konce 
2. světové války

V  úterý 8. května 2018 se královédvorský 

městský hřbitov stal místem piety věno-

vané obětem 2. světové války, od  jejíhož 

konce letos uplynulo 73 let. Vzpomínkové 

akce za  přítomnosti starosty města Jana 

Jarolíma a  místostarosty Jana Helbicha 

se zúčastnili také členové klubů vojenské 

historie z  našeho regionu, královédvor-

ští skauti, sokolové a  členové pěveckého 

sboru Záboj, kteří svým zpěvem státní 

hymny pietní akt zakončili.

Čest válečným obětem přišli vzdát také 

členové klubu Legion Veterans a  místní 

občané. Po  skončení ceremonie na  měst-

ském hřbitově členové vedení města 

v doprovodu členů Legion Veterans položili 

květy také u  památníku obětí 2. světové 

války na  nábřeží Jiřího Wolkera a  posléze 

také u památníku u ZŠ 5. května.
Text a foto: Jan Skalický

facebook.com/
mestodknl

Po majálesu se již můžete těšit na Coolfest

Opravené brouzdaliště má nové atrakce, 
při nákupu rodinné permanentky ušetříte
V  letošní letní sezoně budou návštěvníkům Tyr-

šova koupaliště k dispozici nejen plavecké bazény, 

ale také rekonstruované brouzdaliště pro děti, kde 

jsou nainstalovány i  nové atrakce – skluzavka 

ve  tvaru slona, vodní deštník a  na delfínka bude 

nově stříkat voda.

Rekonstrukce brouzdaliště trvala rok a  výrazně 

ji zkomplikovaly potíže s  podložím, poma-

lým vysycháním nové betonové konstrukce 

bazénu a  přítomnost původních rozvodů vody 

ve  dně brouzdaliště, kterými stále pronikala 

voda. I  proto zůstal bazének pro návštěvníky 

v minulé sezoně uzavřený.

Po  rekonstrukci má nyní brouzdaliště novou 

hydroizolaci, nové betonové dno včetně stěn 

bazénu a rozvodů vody k nově nainstalovaným 

atrakcím. 

Dále byla také opravena přelivová hrana plavec-

kého bazénu, respektive byla vyrovnána, aby 

docházelo k rovnoměrné cirkulaci vody v bazénu.

Tyršovo koupaliště bude pro letošní sezonu ote-

vřeno na  přelomu května a  června, v  závislosti 

na počasí a po kontrole z krajské hygienické sta-

nice. Vstupné zůstane až na  výjimku v  případě 

rodinných permanentních vstupenek nezmě-

něno. „Již vloni jsme avizovali možné kompen-

zace na  vstupném za  nepříjemnosti spojené 

s  opravou brouzdaliště, které nemohly rodiny 

s dětmi využívat,“ podotýká starosta Jan Jarolím 

a pokračuje: „Jelikož děti do 6 let, které na kou-

paliště chodí nejčastěji v  doprovodu rodičů 

nebo prarodičů, mají vstup zdarma, rozhodli 

jsme se zlevnit rodinné permanentní vstupenky, 

a  to o  50, 100 a  200 Kč.“ Za  permanentku na

10 vstupů tak návštěvníci nově zaplatí 250 Kč, na 

30 vstupů 600 Kč a na 60 vstupů 1.100 Kč. 

Více informací včetně otevírací doby a komplet-

ního ceníku najdete na stránkách technických 

služeb města www.tsdvur.cz v sekci Sportoviště 

a hřiště.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Přelom dubna a  května patřil tradičnímu Královédvorskému majálesu, kde k  hvězdám patřili například místní kapela 

Vaťák, Milan Peroutka s kapelou Perutě nebo skupina Turbo (na snímku). Začátek června se zase ponese ve znamení již 

3. ročníku studentského festivalu hudby, tance a divadla Coolfest. Akce, kterou pořádá městské kulturní zařízení Hankův 

dům ve  spolupráci s  Mezinárodní konzervatoří Praha, bude tentokrát dvoudenní a  uskuteční se 7. a  8. června na  řadě 

míst ve městě. Podrobný program festivalu je vložen do tohoto čísla Novin královédvorské radnice. Foto: Václav Bartoška
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V letošním roce vznikne u oční školy během rekon-

strukce krajské silnice nová okružní křižovatka. 

Stejně jako ty stávající v  Legionářské ulici nebo 

na  Denisově náměstí by i  tuto křižovatku mohla 

ozdobit zajímavá umělecká instalace. Vedení 

města se rozhodlo oslovit ke  spolupráci občany. 

Ti v prvním kole ankety navrhovali možné náměty 

instalace. Nejčastěji se objevovaly motivy zoo 

a vánočních ozdob.

Mezi návrhy dále fi gurovaly např.: Rukopis králo-

védvorský; pivní láhev; významné stavby města 

(kostel, Šindelářská věž); zeleň; znak města; plas-

tika s tématem oční školy, objevil se také nápad 

vybudovat fontánu. 

Do druhého kola hlasování pak byly vybrány 

čtyři náměty: motiv zoo či zvířete ze zoo, motiv 

vánočních ozdob, znak města, okrasná zeleň. 

Hlasování začne v pondělí 28. května a potrvá 

do 30. června 2018.

Občané budou moci tentokrát hlasovat hned 

třemi způsoby: 

1. na webových stránkách města www.mudk.cz

(z  jedné IP adresy počítače je možné dát 

pouze jeden hlas);

2. prostřednictvím ankety na facebookovém 

profi lu města facebook.com/mestodknl 

(z jednoho profi lu je možné hlasovat pouze 

jednou);

3. prostřednictvím papírových kuponů, které 

bude možné získat a odevzdávat buď na 

recepci městského úřadu, v  městském infor-

mačním centru, nebo v Městské knihovně 

Slavoj, a to v oddělení pro dospělé. 

Po skončení hlasování dojde k vyhodnocení 

všech výsledků.

„Byl bych rád, aby se do hlasování skutečně 

zapojila široká veřejnost. Královédvoráci tak 

mohou pomoci spoluvytvářet podobu jednoho 

z klíčových dopravních bodů v našem městě,“ 

upozornil starosta města Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková

Návrhů, čím ozdobit okružní křižovatku, je 
víc. Dominují motivy vánočních ozdob a zoo

Do Žirče se po letech vrátí socha 
Krista Salvátora

Na  základě podnětů od  občanů místní 

části Žireč bude do  kaple Nejsvětější Tro-

jice znovu umístěna socha Krista Salvátora, 

respektive její kopie. Repliku sochy, která 

nyní zdobí interiér Staré radnice, vytvoří 

z lipového dřeva řezbář Jiří Kobr. Ten bude 

mít po  dobu výroby originál zapůjčený, 

poté bude socha vrácena zpět. Realizace 

zakázky potrvá rok a  město za  zhotovení 

repliky sochy a práce spojené s jejím umís-

těním do  kaple Nejsvětější Trojice v  Žirči 

zaplatí ze svého rozpočtu 290 tisíc Kč. 

(mik)

Město nabízí k pronájmu byt 
v ulici Boženy Němcové
Město Dvůr Králové nad Labem nabízí for-

mou obálkové metody k  pronájmu měst-

ský byt o velikosti 1+0 v ulici Boženy Něm-

cové čp. 950. Zájemci mohou své nabídky 

doručit na předepsaném formuláři nejpoz-

ději do pondělí 4. června 2018 do 17:00 

hod. na  podatelnu městského úřadu. Kri-

tériem výběru uchazečů je nabídnutá výše 

měsíčního nájemného.

Nabízen je byt č. 23, ve 2. nadzemním pod-

laží domu bez výtahu, o velikosti 32,65 m2 

(dispozice 1+0 – pokoj s kuchyňským kou-

tem, předsíň, koupelna s WC), vytápění je 

elektrické lokální. Součástí vybavení bytu 

jsou 3 vestavěné skříně, kuchyňská linka, 

2 akumulační kamna. Částka minimálního 

měsíčního nájemného  činí 2.057 Kč a zahr-

nuje i  nájemné za  vybavení bytu. Orien-

tační výše záloh na služby je 240 Kč/měsíc/

osoba a  zahrnuje společnou TV anténu, 

osvětlení společných částí domu, pevný 

domovní odpad, studenou vodu. Zájemci 

jsou před podáním žádosti povinni složit 

zálohu ve  výši trojnásobku minimálního 

měsíčního nájemného, tedy 6.171 Kč. 

Kopie dokladu o  zaplacení této zálohy 

musí být součástí žádosti.

Více naleznete na  úřední desce (zdroj 

oznámení: OEMM). S případnými dotazy se 

obracejte na Petru Šimkovou z odboru eko-

nomiky a majetku města, tel.: 499 318 134, 

e-mail: simkova.petra@mudk.cz. Prohlídka 

bytu se uskuteční 28. května v 16:00 hod. 

a  29. května v  9:30 hod. Sraz zájemců je 

přímo před domem. V  ostatní dny je pro-

hlídka bytu možná pouze po  předchozí 

dohodě s  pracovnicí odboru rozvoje, 

investic a správy majetku Martinou Svobo-

dovou, tel.: 499 318 114.

(ska)

Město Dvůr Králové nad Labem zve občany 

na  veřejné projednávání aktualizace akčního 

plánu Programu rozvoje města (PRM), které se 

uskuteční ve  středu 13. června od  17:00 hod. 

v sále Špýcharu městského muzea.

„Do akčního plánu, který určuje priority pro roz-

voj města, je třeba zapracovat nové investiční 

záměry, jako je např. využití budovy spořitelny 

nebo areálu vánočních ozdob. Z veřejného pro-

jednávání by mohly vzejít nové podněty pro 

přípravu architektonické soutěže, kterou hodlá 

město vyhlásit,“ uvedla místostarostka Alexan-

dra Jiřičková. 

Akční plán se obvykle zpracovává na období jed-

noho roku až dvou let. Vychází ze strategické části 

PRM s konkrétními opatřeními a aktivitami smě-

řujícími k rozvoji města. Jedná se o dvanáct prio-

ritních projektů, včetně jejich bližší charakteristiky 

s  popsanými přínosy pro rozvoj města, vytyčení 

zodpovědností, fi nančních nákladů apod. 

Poslední aktualizaci akčního plánu schválili 

zastupitelé na  jaře 2017. V  současné době tak 

obsahuje projekty, které jsou již buď dokon-

čené (rekonstrukce silnice II/299 ze Zboží 

do  Choustníkova Hradiště, rekonstrukce silnice 

III/30012 v úseku Benešovo nábřeží – ulice Štefá-

nikova, rekonstrukce mostu Jana Palacha), čás-

tečně realizované (rekonstrukce silnice III/29915 

v  Heydukově ulici, rekonstrukce budovy 

v Komenského ulici čp. 795, rekonstrukce vybra-

ných prvků infrastruktury na  území města), 

nebo se uskuteční v letošním roce (zajištění bez-

bariérových přístupů do základních škol a budo-

vání odborných učeben, vytvoření okružní křižo-

vatky u oční školy). 

„Již realizované projekty je třeba nahradit a sta-

novit nové priority i  s  využitím tzv. zásobníku 

projektů, který je také součástí PRM. Zastupitelé 

pak budou novou podobu akčního plánu schva-

lovat pravděpodobně na svém zářijovém zase-

dání,“ dodává Alexandra Jiřičková.

Projekty ve  stávajícím akčním plánu doplňují: 

vybudování cyklostezky v  úseku Stanovice – 

Žireč, vybudování splaškové kanalizační sítě 

a  ČOV v  místní části Žireč, výměna chladicího 

zařízení v objektu zimního stadionu, zpracování 

studií problémových lokalit města a  řešení čiš-

tění odpadních vod v rámci města.

Miroslava Kameníková

Chystá se veřejné projednávání aktualizace 
akčního plánu Programu rozvoje města

Město Dvůr Králové nad Labem v  současné době 

zpracovává Plán rozvoje sportu, který se týká roz-

voje jak organizovaného sportu, tak dalších, neor-

ganizovaných pohybových aktivit obyvatel. V této 

souvislosti bychom rádi požádali občany o spolu-

práci, a  to vyplněním krátkého dotazníku, který 

od  1. do  20 června 2018 naleznou na  webových 

stránkách lokalsport.cz/dvurkralove. 

Dotazník je určen osobám starším 18 let, žáci 

a studenti budou vyplňovat jiný v  rámci výuky 

ve školách. Součástí dotazníku je zjišťování míry 

sportovní participace, oblíbenosti jednotlivých 

sportů či spokojenosti s podmínkami pro spor-

tovní a  volnočasové aktivity ve  Dvoře Králové 

nad Labem. Výsledky šetření budou mít vliv 

na budoucí směřování veřejné podpory sportu, 

rozvoj sportovní infrastruktury či realizaci spor-

tovních programů a akcí pro veřejnost. 

Dotazník můžete vyplňovat od 

1. do 20. června 2018 na webových stránkách: 

lokalsport.cz/dvurkralove a  o  jeho vyplnění 

žádáme i  v  případě, že se o  sport nezajímáte, 

nebo se sportu již aktivně nevěnujete. 

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Jakub Popelka, Ph.D.

Připravuje se Plán rozvoje sportu, 
pomůžete vyplněním krátkého dotazníku
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V červnu opět otevře 
sezonní informační centrum 
na přehradě Les Království

Město Dvůr Králové nad Labem bude také 

v  letošním roce provozovat sezonní turis-

tické informační centrum ve Štěrbově vile 

na přehradě Les Království. Pro návštěvníky 

bude otevřeno od  června do  konce září, 

zpočátku pouze o  víkendech. Od  pátku 

15. června do neděle 16. září 2018 bude 

otevřeno denně od  10:00 do  17:00 hod. 

(polední pauza 13:00–13:30 hod.). Náv-

štěvníci zde získají turistické informace 

o Královédvorsku a budou zde moci zakou-

pit také drobné upomínkové předměty. 

(mik) 

Za památkami po česko-
polském příhraničí

V rámci česko-polského projektu „I malé je 

krásné“, jehož partnery jsou Podzvičinsko, 

z. s., město Trutnov a Gmina Miasto Świd-

nica, se uskutečnila poznávací cesta Study 

Tour po  drobných památkách jako kříže, 

smírčí kříže, morové sloupy, pomníky, 

náhrobky a sochy sv. Jana Nepomuckého 

v česko-polském příhraničí. Účastníci nav-

štívili Dvůr Králové nad Labem, Kuks, Trut-

nov a na polské straně město Świdnici, jež 

tuto poznávací cestu zajišťovalo. 

Díky projektu vznikly tři publikace ve čty-

řech jazykových mutacích (ČJ, PL, NJ a AJ) 

pojednávající o  „drobných památkách 

na  Královédvorsku, Trutnovsku a  Świd-

nicku“. Brožury jsou k dostání např. v Měst-

ském infomačním centru Dvůr Králové 

nad Labem. Dále vznikly tři interaktivní 

hry Geofun pro chytré mobilní telefony, 

jejichž společným průvodcem je sv. Jan 

Nepomucký. Např. ve  Dvoře Králové nad 

Labem turisté zažijí příběh o  nenaplněné 

lásce, zradě a světovém kamenictví ve hře 

s  názvem „Kameník královédvorský“ 

(http://qr.geofun.cz/370). Všechny hry jsou 

rovněž v polštině. Výstupem jsou i stránky 

http://imalejekrasne.podkrkonosi.eu, opět 

dostupné ve  čtyřech jazycích, kde nalez-

nete informace o projektu a památkách.

Projekt „I  malé je krásné“ byl realizován 

od  března 2017 do  února 2018 a  spolufi -

nancován z  Evropského fondu pro regio-

nální rozvoj prostřednictvím Euroregionu 

Glacensis. 

DM Podzvičinsko, z. s.

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 
získal ocenění Přívětivý úřad

Dvůr Králové nad Labem získal v  rámci Králové-

hradeckého kraje 3. místo v soutěži Přívětivý úřad. 

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve  středu

9. května v prostorách Národního archivu v Praze, 

cenu převzali starosta města Jan Jarolím a tajem-

ník městského úřadu Ondřej Kudrnáč. 

„Jedná se především o ocenění práce úředníků, 

kteří se snaží občanům poskytovat co nejkvalit-

nější služby, za  což jim velmi děkuji. Cenu vní-

mám také jako potvrzení toho, že náš úřad pra-

cuje dobře a poskytuje služby na vysoké úrovni. 

Zároveň však umís-

tění v  soutěži zna-

mená závazek, aby-

chom z  kvality těchto 

poskytovaných služeb 

v  budoucnu neslevili, 

ale naopak ji stále zvyšovali. V  loňském roce 

jsme například pro veřejnost spustili odbavovací 

systém pracoviště registru vozidel v Nedbalově 

ulici a  i  v  budoucnu plánujeme služby úřadu 

zlepšovat,“ uvedl starosta města Jan Jarolím.

Soutěž Přívětivý úřad již potřetí vyhlásilo Minis-

terstvo vnitra a jejím cílem je mapovat a hodnotit 

kvalitu a přívětivost služeb, které občanům nabí-

zejí městské úřady obcí s rozšířenou působností. 

V letošním roce se jí zúčastnilo 151 obcí a měst-

ských částí Prahy. Porota hodnotila přes padesát 

kritérií v  různých kategoriích jako dostupnost, 

transparentnost, komunikace úřadu nebo parti-

cipace občanů. Posuzovala tak např. počet úřed-

ních hodin pro veřejnost, využívání webových 

a  mobilních aplikací, existenci mapového por-

tálu, možnost elektronického objednání na úřad, 

zveřejňování dokumentů, prezentace na  sociál-

ních sítích, webových stránkách apod.

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem připravilo druhý 

ročník turistické hry s cílem propagovat památky 

a  atraktivní turistické lokality. Jejím prostřednic-

tvím poznají návštěvníci nejen zajímavá místa, ale 

budou moci také soutěžit o  hodnotné ceny. Hra 

s názvem „Toulky nejen Královédvorskem“ odstar-

tuje v červnu a potrvá do září 2020. 

Základem bude brožura s  herním plánem. 

Návštěvníci budou během pobytu získávat 

na  vybraných místech (ubytovací zařízení, 

restaurace, obchody apod.) známky, které nalepí 

do herního plánu, nebo do něho obkreslí pikto-

gram při návštěvě tzv. bezobslužných míst – pří-

rodních atraktivit jako přehrada Les Království, 

Čertovy hrady apod., kde budou nainstalovány 

informační cedule s  obrysovým piktogramem 

odkazující na  turistickou hru. Seznam známko-

vých míst a  podmínky pro získání nálepek na-

jdou hráči v brožuře, stejně jako podrobná pra-

vidla, mapu s  vyznačenými známkovými místy 

a turistickými cíli nebo informace o zapojených 

subjektech.

Brožura bude k  dostání na  všech známkových 

místech zdarma. Hlavními známkovými místy 

opět budou Městské muzeum ve Dvoře Králové 

nad Labem, Safari Park Dvůr Králové, informační 

centrum v Kuksu a také Městské informační cen-

trum ve  Dvoře Králové nad Labem a  turistické 

informační centrum na přehradě Les Království. 

„Hra tentokrát zavede turisty také mimo region 

Královédvorsko, podívají se například do Hořic, 

Miletína, Lázní Bělohradu nebo na hrad Pecka,“ 

říká místostarostka města Alexandra Jiřičková 

a pokračuje: „Při přípravě hry jsme totiž vyslyšeli 

náměty turistů a  zvýšili počet bezobslužných 

míst z 16 na 32. Známkových míst je celkem 25.“

Účastníci turistické hry budou moci v závislosti 

na  množství nalepených známek v  herním 

plánu soutěžit buď o drobné ceny, nebo budou 

zařazeni do losování o hodnotné výhry. Losovat 

se bude v  průběhu trvání hry celkem třikrát, 

vždy v  září během Svatováclavského posvícení 

ve Dvoře Králové nad Labem. Výherci se mohou 

těšit na víkendové pobyty např. v Lázních Bělo-

hrad, Kuksu, Hotelu Pod Zvičinou, v Safari Parku, 

na Faře v Dubenci, ve Šporkově Mlýně či v Pen-

sionu Konírna ve Vítězné, dále na let s instrukto-

rem, na dárkové poukazy do restaurací, kaváren 

a podobně. 

„Za komisi cestovního ruchu bych chtěla podě-

kovat všem partnerům z řad podnikatelů a insti-

tucí ze Dvora Králové nad Labem a  okolí, kteří 

se do  hry zapojili, stali se známkovými místy 

a věnovali ceny do soutěže. Jsme rádi, že turis-

tická hra měla mezi návštěvníky velký ohlas a už 

nyní se turisté ptají na její pokračování. Doufáme 

tedy, že se bude líbit i nový formát, který jsme 

pro nadcházející tři turistické sezony připravili,“ 

dodává místostarostka Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková

Turistická hra zavede návštěvníky do Dvora 
Králové nad Labem i za hranice regionu
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – duben 2018

Druh zásahu duben 2018 

BESIP přestupky  39

Ostatní přestupky na úseku dopravy 1

Dopravní nehody 1

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 17

Veřejný pořádek (přestupek) 5

OZV o volném pohybu psů 2

Občanské soužití (přestupek)  4

Majetek (přestupek) 4

Prevence (opatření a úkony) 4

Doručení písemnosti 5

Odchyt zvířete (opatření) 3

Pomoc v nouzi 2

Ztráty a nálezy 6

Trestný čin 1

Celkem přestupků a trestných činů:  102

Moderní technologie:

BESIP – MKDS (předáno na ODP) 3

BESIP – úsekové měření rychlosti (předáno 

na ODP)  1 846

Pokuty v blokovém řízení:  36

Na místě nezaplacených bl. pokut: 8

Předáno Policii ČR 3

Předáno na správní odbor MěÚ:  3

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Aktualizovaná verze vyhlášky 
o nočním klidu
Zastupitelstvo 

města na svém 

d u b n o v é m 

z a s e d á n í 

schválilo aktu-

a l i z o v a n o u 

verzi obecně 

z á v a z n é 

v y h l á š k y 

č. 2/2018 

o  nočním klidu, která stanoví výjimečné 

případy, při nichž je doba nočního klidu 

zkrácena nebo zrušena. 

Do vyhlášky byly na základě návrhů, které 

podali organizátoři jednotlivých akcí, 

doplněny následující akce: Královédvorský 

den piva (v  noci z  25. na  26. srpna 2018); 

Rozlučka s  prázdninami (v  noci z  1. na

2. září 2018 v  ulici Antonína Wágnera); 

Vítání prázdnin (1 noc ze soboty na neděli 

koncem června – stanovená výjimka platí 

pouze pro Verdek); Svatováclavské posví-

cení (1 noc ze soboty na  neděli začátkem 

září – stanovená výjimka platí pouze pro 

Verdek); Hudební večer na  Tyršově kou-

pališti (v noci ze 30. června na 1. července 

2018 a v noci z 31. srpna na 1. září 2018).

Do obecně závazné vyhlášky jsou zařazeny 

pouze kulturní, společenské a  sportovní 

akce pořádané ve  venkovním prostoru 

určené pro širokou veřejnost. Pořadatelé 

soukromých akcí, na  které nemá přístup 

široká veřejnost, se musejí řídit dobou noč-

ního klidu od 22:00 do 6:00 hod.

Vyhláška je zveřejněna na  internetových 

stránkách www.mudk.cz v  sekci Město/

Právní předpisy města/Vyhlášky.

(mik)

Město získalo dotaci na modernizaci 
kamerového systému 
Město Dvůr Králové nad Labem získalo dotaci 

ve výši 249 tis. Kč z Programu prevence kriminality 

na výraznou obnovu městského kamerového sys-

tému, kterou v  letošním roce připravuje Městská 

policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK). Žádost 

připravili pracovníci odboru rozvoje, investic 

a  správy majetku (RISM) ve  spolupráci s  Janem 

Štípkem, ředitelem MPDK. 

Vyměněno bude šest bezpečnostních kamer, 

které nahradí moderní digitální s  kvalitnějším 

obrazem ve dne i za tmy. Tyto kamery dokáží lépe 

zaostřit a  pořízený obrazový materiál je detail-

nější. Kamery nemají pouze preventivní účel, 

aby lidi odrazovaly od  páchání trestných činů 

nebo přestupků, ale jejich záznam může sloužit 

policii jako důkazní materiál. Dalším využitím je 

například monitoring dopravy nebo pomoc oby-

vatelům v  případě nějaké náhlé zdravotní kom-

plikace, kdy může hlídka zajistit včasnou pomoc. 

Vlastní realizace projektu, za  který město Dvůr 

Králové nad Labem zaplatí necelých 316 tisíc Kč, 

by měla být ukončena letos v  září. Následovat 

bude zkušební provoz nových kamer a  projekt 

by měl být uzavřený na konci ledna 2019. 

 „Jsem velmi rád za spolupráci s odborem RISM, 

jehož pracovníci připravují žádosti o  dotace. 

Díky tomu se nám daří získávat fi nanční pro-

středky, které můžeme investovat v  rámci 

prevence kriminality do  zajištění bezpečnosti 

občanů města,“ říká Jan Štípek, ředitel MPDK, 

a  dodává: „Do  budoucna se počítá s  dalším 

vylepšováním a postupným rozšiřováním kame-

rového systému do ostatních částí města.“ Dvůr 

Králové nad Labem se také hodlá zapojit i do dal-

ších aktivit, které Program prevence kriminality 

umožňuje, ať se již jedná o  výstavbu dětských 

hřišť či značení jízdních kol proti odcizení. 

Mgr. Petr Hlava 

odbor rozvoje, investic a správy majetku

Městští strážníci často řeší špatné 
parkování v ulicích města 
Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

upozorňuje občany na  časté špatné parko-

vání v  ulicích města, na  některých místech 

tím řidiči ohrožují bezpečnost dopravního 

provozu. Jedná se především o  křižovatky 

či lokality označené zákazem stání nebo 

zastavení. 

„V  této souvislosti bych chtěl apelovat 

na  řidiče, aby dodržovali dopravní zna-

čení, zejména zákaz zastavení v  Roose-

veltově ulici před garážemi Zdravotnické 

záchranné služby, z  nichž vyjíždí posádky 

ZZS k zásahům a zaparkovaná auta mohou 

výrazně ztížit nebo znemožnit jejich výjezd,“ 

upozornil Jan Štípek, ředitel Městské policie 

Dvůr Králové nad Labem.  

Miroslava Kameníková, foto: MPDK

Podnikatelé podpořili vznik sdílené 
učebny informatiky a robotiky
Město Dvůr Králové nad Labem ve  spolupráci 

s  místní Střední školou informatiky a  služeb, 

základními školami a  MAS Královédvorsko při-

pravuje projekt na  vytvoření sdílené technické 

učebny informatiky a  robotiky, která by sloužila 

k  praktické výuce žáků královédvorských základ-

ních škol nebo pro semináře a workshopy žáků ze 

škol správního obvodu. Ke spolupráci na projektu 

byli vyzváni také podnikatelé z  oblasti výpočetní 

techniky a  ve  středu 16. května se na  městském 

úřadě uskutečnilo setkání se zástupci společností, 

kteří mají s informatikou a robotikou zkušenosti. 

Poté, co místostarostka Alexandra Jiřičková 

a Radan Černý, ředitel ZŠ 5. května, projekt před-

stavili, se naplno rozběhla diskuze o  jeho mož-

ném přínosu, vybavení učebny, náplni výuky, 

způsobech realizace a případných komplikacích. 

„Cením si toho, že se k projektu vyjádřili i odbor-

níci, kteří se v oblasti robotiky a informatiky pohy-

bují, a jejich náměty nebo nápady vítám,“ uvedla 

Alexandra Jiřičková a pokračovala: „Velmi si vážím 

podpory a spolupráce ze strany SŠIS, bez níž by 

to nešlo, protože v  jejích prostorách má učebna 

vzniknout. Děkuji také učitelům základních škol, 

kteří se do projektu pustili ve svém volném čase, 

a vedení škol, které se opět spojily pro dobrou věc. 

Je to další pozitivní potvrzení spolupráce navá-

zané v rámci místních akčních plánů vzdělávání.“

Nyní dojde ke zpracování projektu, jehož rozpo-

čet činí v současnosti necelé 2 mil. Kč. Poté, co 

MAS Královédvorsko vypíše výzvu zaměřenou 

na  neformální vzdělávání, bude zpracována 

a podána žádost o dotaci.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický
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Opravy poruch
3. 4.: porucha vodovodu, Žireč;

16. 4.: porucha vodovodu, Žireč;

18. 4.: porucha vodovodu, Fügnerova ulice;

23. 4.: porucha vodovodu, Seifertova ulice;

23. 4.: porucha vodovodu, Žireč Městys;

26. 4.: porucha hydrantu, Lipnice.

Z investičních a stavebních akcí
• vodovod, Havlíčkova ulice;

• zahájení prací – vodovod a kanalizace, 

ulice Plk. Švece.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

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

Více informací najdete na mevakdknl.cz.

I nadále mohou občané žádat 
o pronájem kompostérů
Město Dvůr Králové nad Labem podporuje 

domácí kompostování a  občanům nabízí 

k  pronájmu domácí kompostéry. Pokud 

o  ně máte zájem, vyplňte kupon, který 

je ke  stažení na  stránkách www.mudk.cz 

v  sekci Radnice/Dokumenty a  formuláře/

Životní prostředí, a  odevzdejte ho buď 

na  podatelnu městského úřadu, na  odbor 

životního prostředí, nebo do  městského 

informačního centra, případně jej odešlete 

na adresu: sirkova.eva@mudk.cz. Pokud jste 

si již dřevěný kompostér objednali, dostavte 

se v pondělí 4. června (8:00–10:30, 13:00–

16:00 hod.) nebo ve středu 6. června 

(10:00–13:00, 14:30–16:30 hod.) k  podpisu 

nájemní smlouvy. S sebou přineste občan-

ský průkaz a parcelní číslo pozemku, na kte-

rém bude kompostér umístěn. 

Jednorázové nájemné za  dřevěný kom-

postér o  objemu 2  000 l činí 199 Kč na 

5 let. Poté přejde kompostér do vlastnictví 

nájemce za  symbolickou 1 Kč. Přednostně 

budou kompostéry poskytnuty občanům, 

kteří ještě žádný kompostér od města pro-

najatý nemají. Projekt je realizován s pod-

porou dotace od Královéhradeckého kraje.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Na nábřeží Jiřího Wolkera 
vznikne 49 parkovacích míst
Vedení města Dvůr Králové nad Labem se 

ve spolupráci s městskou policií soustavně 

zabývá řešením parkování v  širším centru 

města. Nově tak bude zřízeno 49 parko-

vacích míst, a to na nábřeží Jiřího Wolkera, 

podél atletického stadionu, kde řidiči často 

parkovali již dříve, ale v rozporu s doprav-

ními předpisy. „Dojde k úpravě dopravního 

značení na místní komunikaci tak, aby bylo 

umožněno parkování v  jednom jízdním 

pruhu s vynechaným prostorem pro vyhý-

bání protijedoucích vozidel,“ uvedl Jan 

Sedláček, vedoucí odboru dopravy a silnič-

ního hospodářství Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem. 

V  první polovině června budou nain-

stalovány dopravní značky a  v  závislosti 

na  počasí dojde také k  nástřiku vodorov-

ného dopravního značení na silnici.     (mik)

Zastupitelé schválili smlouvu na koupi areálu 
spořitelny, původní mobiliář zůstane
Zastupitelé města na  svém zasedání ve  čtvrtek

26. dubna 2018 souhlasili s  kupní smlouvou 

na  koupi budovy čp. 3 a  pozemků na  náměstí

T. G. Masaryka v  centru Dvora Králové nad 

Labem, které dosud vlastnila Česká spořitelna. 

Město Dvůr Králové nad Labem za  nákup nemo-

vitostí zaplatí ze svého rozpočtu 13 mil. Kč. 

Kupní cena bude uhrazena ve  dvou splátkách po

6,5 mil. Kč nejpozději do  31. července 2018. 

Zatímco za  budovu s  mobiliářem město zaplatí 

12,7 mil. Kč, za  pozemky včetně přilehlé zahrady 

266 tisíc Kč. 

Vedení města Dvůr Králové nad Labem plánuje 

budovu spořitelny v  budoucnu využít např. 

pro potřeby městského úřadu, který by tím 

získal nové reprezentativní prostory přístupné 

i veřejnosti. 

„Mohlo by zde vzniknout okolo třiceti kancelář-

ských pracovních míst. Přestěhovat by se sem 

mohly např. kanceláře odborů, které v  součas-

nosti sídlí v čp. 35, jež má město pronajaté, nebo 

z čp. 59, které je třeba modernizovat. Ve hře jsou 

ale i další varianty, které na zasedání zastupitel-

stva zazněly, např. využití pro potřeby muzea, 

knihovny apod. Vše bude předmětem další dis-

kuze,“ uvedl královédvorský starosta Jan Jarolím. 

Zastupitelé v  diskusi vyjádřili obavu, zda 

v budově spořitelny zůstane původní vybavení, 

a proto pověřili starostu města jednáním o mož-

nostech zachování movitého vybavení budovy 

podle stávajícího seznamu z roku 1994. 

Na jednání se zástupkyní České spořitelny  Blan-

kou Růžičkovou bylo následně potvrzeno, že 

v budově po jejím převzetí do majetku města Dvůr 

Králové nad Labem zůstane původní vybavení, 

jako trezor, vestavěné skříně, sedací soupravy, 

psací stoly a židle, přepážky či původní osvětlení 

a další mobiliář datovaný do let 1929–30 a který 

se překrývá se seznamem, jenž dostali zastupi-

telé k  dispozici. Ve  vlastnictví České spořitelny 

zůstanou pouze obrazy, část z nich bude městu 

zapůjčena. V  současné době jsou tyto obrazy 

na čištění.  

Miroslava Kameníková

Celý text najdete na www.mudk.cz.

Po  skončení zimního období opět spravujeme 

výtluky na  komunikacích, provádíme drobné 

opravy a  údržbu chodníků, čistíme chodníky, 

místní komunikace a  příkopy ručně i  strojně. 

V květnu jsme spustili opravy komunikací tech-

nologií Patchmatic. 

Na  středisku zeleně probíhá již třetí kolo seče. 

Na  jaře jsme provedli řez, zmlazení a  průklest 

keřů či tvarování živých plotů.  

Novinkou letošního roku jsou svozy biood-

padu, které probíhají jednou za 14 dní. Po uhra-

zení ročního poplatku na  městském úřadě si 

lze popelnici na  bioodpad vyzvednout přímo 

v  sídle naší organizace. Další dva velkoobje-

mové kontejnery na  bioodpad jsou umístěny 

v  zahrádkářské kolonii 

Na Kopečku a ve Strži.

Na  koupališti proběhla 

oprava přelivové hrany 

plaveckého bazénu, věříme, že se to projeví 

na čistotě vody. Dále se dokončila rekonstrukce 

dětského brouzdaliště včetně instalace nových 

herních prvků tak, aby bylo připraveno na začá-

tek nové sezony.

Předpokládaný začátek provozu zimního stadi-

onu bude druhý srpnový týden.

Vše důležité najdete na  našich internetových 

stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Stále jsou k dostání popelnice na bioodpad
Město Dvůr Králové nad Labem připravilo projekt 

odděleného sběru a  svozu biologicky rozložitel-

ného komunálního odpadu rostlinného původu. 

Cílem je umožnit občanům odkládat tento biood-

pad odděleně od směsného komunálního odpadu 

a zajistit jeho využití v kompostárně. Do projektu 

se nyní mohou zapojovat občané užívající nemo-

vitost v  katastrálním území Dvůr Králové nad 

Labem, pokud mají pro tuto nemovitost objedna-

nou i nádobu na směsný komunální odpad.

Město zakoupilo 190 nádob o  objemu 140 l, 

20 nádob o  objemu 240 l (tzv. „compostai-

nerů“),  20 nádob o  objemu 770 l na  třídění 

bioodpadů a  některé z  nich jsou stále k  dispo-

zici. Nádoba na svoz bioodpadu bude zájemcům 

zapůjčena zdarma, účastníci budou přispívat 

pouze na svoz podle velikosti nádoby. 

V  případě, že máte o  nádobu na  bioodpad 

zájem, vyplňte prosím kupon, který je ke stažení 

na  stránkách www.mudk.cz v  sekci Radnice/

Dokumenty a formuláře/Životní prostředí, a ode-

vzdejte ho buď na podatelnu městského úřadu, 

na  odbor životního prostředí, nebo do  měst-

ského informačního centra. Kupon lze zaslat také 

na adresu: sirkova.eva@mudk.cz. Pokud jste si již 

nádobu na  bioodpad objednávali, dostavte se 

v  pondělí 4. června (8:00–10:30 a 13:00–16:00 

hod.) nebo ve středu 6. června (10:00–13:00 

a 14:30–16:30 hod.) k podpisu smlouvy. S sebou 

přineste občanský průkaz a  parcelní číslo 

pozemku, na  kterém bude nádoba umístěna. 

Pokud vám termín nevyhovuje, je možné dohod-

nout náhradní buď na  tel.: 499  318  289, nebo 

na emailové adrese sirkova.eva@mudk.cz.

Termíny svozů, jejich cenu a  další informace 

najdete na stránkách města www.mudk.cz.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí
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Zveme na den otevřených dveří 
do azylového Domu Žofi e

Srdečně zveme občany na den otevřených 

dveří v Domě Žofi e v Bezručově ulici 1006 

ve Dvoře Králové nad Labem, kde je posky-

tována služba azylový dům a  zároveň 

noclehárna. Akce se uskuteční v  pondělí 

25. června 2018 od 15:00 do 18:00 hod.

Program:  

• možnost prohlídky prostor azylového 

domu a noclehárny;

• výstava fotografi í s  tematikou 

bezdomovectví;

• promítání fi lmů s tematikou bezdomo-

vectví ve Dvoře Králové nad Labem;

• posezení s uživateli a pracovníky Domu 

Žofi e a noclehárny;

• opékání špekáčků.

Srdečně zveme všechny, koho zajímá pro-

blematika osob ohrožených ztrátou byd-

lení. Přijďte se podívat, těšíme se na vás!

Mgr. Stanislav Lupač

vedoucí Domu Žofi e a noclehárny

Nájemné za pronajaté městské 
pozemky je třeba zaplatit 
do 30. června 2018
Město Dvůr Králové nad Labem oznamuje 

občanům, že v roce 2018 nebudou nájem-

cům rozesílány složenky na úhradu nájem-

ného za  pronajaté pozemky ve  vlastnictví 

města. Dovolujeme si tedy připomenout 

všem nájemcům, kteří tak doposud neuči-

nili, povinnost uhradit do 30. června 2018 

nájemné za pronajaté pozemky.

Platbu lze poukázat na účet pronajímatele 

č. 187580614/0300, vedený u  pobočky 

ČSOB Dvůr Králové nad Labem, nebo 

uhradit v hotovosti v pokladně Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem pod přidě-

leným variabilním symbolem, který je uve-

den v nájemní smlouvě.

V případně nejasností kontaktujte pracov-

níky odboru ekonomiky a  majetku města 

(OEMM) na tel.: 499 318 148 (Lenka Vacková), 

e-mail: vackova@mudk.cz, nebo osobně 

v  kanceláři odboru, který se nachází 

na náměstí T. G. Masaryka čp. 35 v budově 

bývalého Strojtexu v 1. patře vpravo. 

Lenka Vacková

odbor ekonomiky a majetku města

Práce na vytvoření expozice textilního tisku 
ve Dvoře Králové nad Labem pokračují
Město Dvůr Králové nad Labem pokračuje v  pří-

pravě dlouhodobého projektu vytvoření expozice 

textilního tisku v  prostorách Střední školy infor-

matiky a  služeb Dvůr Králové nad Labem (SŠIS). 

Do  budovy na  Wolkerově nábřeží by měly být 

v budoucnu přemístěny exponáty včetně několika 

tiskařských strojů, jež vlastní Uměleckoprůmys-

lové museum Praha (UPM) a  které byly dlouhá 

léta vystaveny v  Textilním muzeu v  České Skalici. 

Vedení města však usiluje o návrat sbírek do Dvora 

Králové nad Labem.

Během dubna absolvovala místostarostka Ale-

xandra Jiřičková další jednání se zástupci UPM 

a  Královéhradeckého kraje. „V  tuto chvíli se 

dokončuje dokumentace pro povolení pro sta-

vební úpravy v  souvislosti se změnou užívání 

budovy SŠIS, aby zde expozice mohla být umís-

těna, zároveň se připravuje prováděcí dokumen-

tace pro zmíněnou expozici. Téměř kompletní je 

libreto výstavy, které připravil Ing. Josef Jiránek, 

obsahující nejen seznam exponátů, které by 

měly být v SŠIS umístěny, ale také jejich prosto-

rové uspořádání,“ uvedla Alexandra Jiřičková.

K  dispozici je již podrobný rozpočet projektu: 

stavební část je vyčíslena na 3 mil. Kč, expoziční 

část na 2 mil. Kč a předpokládané výdaje na stě-

hování sbírek se odhadují na 500 tisíc Kč. „Poté, 

co Královéhradecký kraj udělí souhlas vlastníka 

s  provedením celé akce, začneme intenzivně 

jednat na  podobě memoranda o  spolupráci 

mezi Královéhradeckým krajem, UPM a městem 

Dvůr Králové nad Labem. Předmětem memo-

randa, o  kterém by mělo nejspíše v  září jednat 

zastupitelstvo města, bude fi nancování pro-

jektu, závazek UPM k bezplatné zápůjčce sbírek 

a dále fungování muzea v budoucnu,“ vysvětlila 

Alexandra Jiřičková a  pokračovala: „Z  rozpočtu 

Královéhradeckého kraje jako vlastníka budovy 

by měly být fi nancovány stavební úpravy, z roz-

počtu města Dvůr Králové nad Labem expoziční 

část projektu. Co se týká výdajů na  stěhování, 

chystáme se požádat o  dotaci z  Ministerstva 

kultury na  podporu expozičních a  výstavních 

projektů.“

Pro vytvoření expozice textilního tisku je také 

třeba, aby byla budova SŠIS na  Wolkerově 

nábřeží, kterou vlastní Královéhradecký kraj, 

modernizována. V  současné době je vypsána 

veřejná zakázka na  realizaci zateplení budov 

SŠIS.

Miroslava Kameníková

Setkání pečujících o člověka s demencí 
v královédvorské Diakonii
Také znáte ve  svém okolí někoho, kdo se stará 

v rodině o svého blízkého nemocného demencí 

nebo Alzheimerovou chorobou?

Nejčastějším příznakem onemocnění jsou pro-

blémy s pamětí, ale zpravidla se přidávají i další 

zdravotní obtíže obvyklé ve  vyšším věku. Péče 

o takového člověka zabere mnoho hodin denně. 

Pro pečující osoby to často znamená velký nápor 

a zátěž, kterou by potřebovaly zvládnout.

Jednou z  možností, jak pomoci dlouhodobě 

pečujícím osobám, je svépomocná skupina. Jde 

o setkání lidí v podobné situaci. Dochází při něm 

v  rámci rozhovoru ke  sdílení těžkostí a  zkuše-

ností, které s sebou péče o takového člověka při-

náší. Se svými starostmi se obracíte na někoho, 

kdo vám rozumí, protože ví, o čem mluvíte a co 

prožíváte. Dále je možné získat praktické infor-

mace o  možnostech pomoci. Setkání vedou 

pracovnice s dlouhodobými zkušenostmi v péči 

o lidi s demencí.

Taková setkání probíhají také v Diakonii ve Dvoře 

Králové nad Labem, na  Benešově nábřeží 

čp. 1067.

V  letošním roce proběhnou další setkání 

ve dnech 12. června, 11. září a 13. listopadu, 

vždy v  úterý od  17:00 hod. Setkání jsou ote-

vřená všem zájemcům. 

Více informací je možné získat osobně v  Dia-

konii, telefonicky na čísle 499 621 094 nebo na

e-mailové adrese: dvur.kralove@diakonie.cz. 

Hledáte-li porozumění, přijďte! Víte-li o někom, 

kdo hledá pomoc, upozorněte ho na  možnost 

zúčastnit se setkání pečujících!

Mgr. Zdeněk Hojný

ředitel Diakonie ČCE

středisko Dvůr Králové nad Labem

Školáci i děti z mateřských škol se těší na další sportovní hry
Na  letním stadionu pod Hankovým domem 

se ve  čtvrtek 21. června uskuteční již 3. ročník 

Královédvorských sportovních her. Akce, která 

se koná v  rámci projektu Města vzdělávání, 

je určena pro žáky 6. až 9. tříd všech základ-

ních škol ze Dvora Králové nad Labem, včetně 

Základní školy a Praktické školy, a pro nižší roč-

níky šestiletého gymnázia. 

Organizaci her mají na  starosti stejně jako 

v  minulých letech učitelé tělesné výchovy pod 

vedením ředitele ZŠ 5. května Radana Černého 

a do organizace se opět zapojí i studenti Střední 

školy informatiky a  služeb. Žáci se utkají v  růz-

ných sportovních disciplínách, např. ringo, kin-

ball, běh do vrchu, streetball atd.

Sportovně-zábavní dopoledne je podruhé při-

praveno také pro děti z mateřských školek. Akce, 

která je určena po mateřské školy ze správního 

obvodu Dvůr Králové nad Labem, se bude konat 

6. června. Tyto sportovní hry organizuje DDM 

Jednička ve  spolupráci s  městem Dvůr Králové 

nad Labem, SŠIS a gymnáziem. 

Pro děti budou připraveny tradiční i  méně 

známé sportovní disciplíny, např. hod oštěpem, 

běh, skok do  dálky, mölkky, kroket atd. Svou 

účast již přislíbily MŠ Elišky Krásnohorské Dvůr 

Králové nad Labem, MŠ Drtinova Dvůr Králové 

nad Labem, MŠ Vítězná a MŠ Horní Brusnice.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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Hledá se podpora a možná i odvaha 
Městská nemocnice ve  Dvoře Králové nad 

Labem určitě patří mezi instituce, o  které by 

město, region a kraj neměly do budoucna přijít.

K  tomu, aby se naše nemocnice udržela 

v seznamu krajských nemocnic, musí ale v nej-

bližší době dojít k výstavbě nových operačních 

sálů. Královéhradecký kraj, jako vlastník a provo-

zovatel královédvorské nemocnice, v  minulém 

roce po mnoha a mnoha letech sice zprovoznil 

nové laboratoře, ale na  výstavbu operačních 

sálů pro politické předvolební „tahanice” už 

bohužel nedošlo. 

Dodnes se také krajským zastupitelům nepo-

vedlo rozhodnout o  závazných termínech 

realizace. Přitom je už obecně známo, že pro 

budoucnost nemocnice jsou nové operační sály 

„alfou a omegou“. Hrozí, že zdravotní pojišťovny 

nemusí dnešní „nerozhodnost” krajských zastu-

pitelů pochopit a tolerovat. Proč ale vedení kraje 

nemá akutní potřebu schvalovat investici v řádu 

desítek milionů korun do  nemocnice ve  Dvoře 

Králové nad Labem, kde přitom nemá problém 

ani ekonomický, ani provozní, nelze pochopit. 

Mnohem důležitější pro kraj je asi schvalování 

investic do  bývalých okresních měst. Miliarda 

a mnoha set miliony korun do náchodské nebo 

trutnovské, popřípadě jičínské nemocnice jsou 

toho důkazem. V  jedenáctitisícovém Rychnově 

nad Kněžnou jsou také bez problému odsou-

hlasovány stamilionové investice do  nemoc-

nice „jen” díky koncernu VW a  Škodě Auto 

v Kvasinách. 

Mě ale, jako stárnoucího občana a  zastupitele 

města, zajímá hlavně budoucnost té naší 

nemocnice. Zejména její oborová budoucnost 

a  celková perspektiva v  poskytování akutní 

péče. V případě přerozdělování fi nančních pro-

středků do  zdravotnictví mě zajímají krajské 

priority. A o tu investiční prioritu, o tu jde dnes 

především. Zdravotní výbor kraje pod vede-

ním zastupitelky Dany Kracíkové (Východočeši) 

doporučil investovat do nových operačních sálů 

královédvorské nemocnice. Zároveň s  tímto 

doporučením podmínil své rozhodnutí snížením 

celkových investičních nákladů. Nové dva ope-

rační sály by tak měly být defi nitivně umístěny 

nad novými laboratořemi a  měly by stát o  10 

milionů korun méně, než bylo v  minulém roce 

deklarováno. Z důvodu nalezení fi nanční úspory 

bude upravena i projektová dokumentace. 

Pro občany města a regionu, a v neposlední řadě 

pro samotné zaměstnance nemocnice, je určitě 

dobře, že zdravotní výbor rozhodl tak, jak roz-

hodl, tedy výstavbu operačních sálů doporučil. 

Nutno ale také říci, že bez významné politické 

podpory ze strany vedení kraje je toto dopo-

ručení jen pouhou „epizodou” v  životě daného 

projektu. Veřejně deklarovaná podpora ze strany 

pana hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD) nebo jeho 

zdravotnického náměstka pana Aleše Cabicara 

(TOP 09) by určitě výstavbu nových operačních 

sálů v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad 

Labem v  letech 2018–2019 pomohla zreálnit.  

Otázkou zůstává, zda oba vrcholní politici kraje 

naleznou dost odvahy tak udělat?

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)

Rekapitulace
Hlasovací mašina si čtyři roky vládu užívá,

nic nedělá, jak byl plán, úředník je u nás pán.

Slibovali hory doly, ANO tady dobře bude,

každé léto v  našem městě doprava však 

kolabuje.

Koupaliště, silnice, chodníky i  čistota, neko-

nečná rachota.

Práce pod jedním pánem, 

dřina za pár zlaťáků je lidem denním chlebem.

Konkurenci vyštípal, a tak to jde u nás dál.

Senátor či poslanec, jak posílit vládu svou?

Ještě nebyl starostou!

Bazén už má každá ves, ty Dvoráku závidět 

můžeš!

Koupili nám staré domy, stály jenom miliony,

Co v nich bude, nikdo neví?

Možná zase úředník, ANO u nás bude líp.

Diskotéky, zábava v našem městě skomírá.

Dětská hřiště, sportoviště?

Buď je nikdo neuklízí, nebo zejí pod zámkem,

a pak děti běžte ven!

A tak se ptám na závěr.

Kam odešly naše děti? No tam, kde je život k žití!

Libuše Vonková

V  našem městě se už z  veřejných úklidů stává 

tradice. Péče o  prostor, kde žijeme, totiž není 

nikdy dost. A  tak jsme se na  dubnový Den 

Země připojili s úklidem zatáčky pod vlakovým 

nádražím i my. 

Celkem 13 dobrovolníků naplnilo velkoobje-

mový kontejner tunou bioodpadu a  15 pytlů 

odpadků (40 kilogramů skla a  půl tuny smíše-

ného komunálního odpadu). Očistili jsme kraj-

nici silnice od vlakového nádraží k zatáčce, kte-

rou užívají i  chodci. Odměnou nám bylo nejen 

zasloužené občerstvení, ale hlavně to, že máme 

ve Dvoře zase o kus čistěji, pěkněji a bezpečněji. 

Budeme v tom pokračovat, přidejte se! 

Organizátorem Uklízíme na  Den Země byla 

DKoalice s  podporou místních organizací TOP 

09, KDU-ČSL a  Zelených, s  materiální podpo-

rou Ukliďme Česko a Technických služeb města 

Dvora Králové nad Labem a fi nanční podporou 

think-tanku TOPAZ.

Ing. Veronika Tomková

radní (TOP 09)

Na Den Země 
jsme uklidili pod 
vlakovým nádražím

V  pondělí 9. dubna se občané ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem přidali k dvacítce demonstrací 

probíhajících v celé republice s výzvou k rezig-

naci Andreje Babiše. Bezmála 100 podpisů 

na petiční archy připojili účastníci demonstrace 

přímo v den jejího konání. Další podpisy přibý-

vají na  petičních místech, např. v  knihkupectví 

U  Veselých. Připojit svůj podpis můžete také 

na  stránkách www.milionchvilek.cz. V  reakci 

na  prezidentovu výzvu, aby premiér v  demisi 

Babiš jednal o  vládě s  komunisty a  SPD, násle-

dovala demonstrace na náměstí T. G. Masaryka 

i  17. dubna. Královédvoráci i  účastníci z  okolí 

našeho města tu vyjádřili svoji obavu z pošlapá-

vání základních hodnot našeho demokratického 

státu.

 Ing. Veronika Tomková, radní (TOP 09)

Marie Batiničová, Dita Jarošová

Demonstrace ve Dvoře Králové 
za slušného premiéra a slušnou vládu

Místní sdružení ODS zahájilo kampaň
Paní Vonková se v  minulém čísle NKR vracela 

do  doby před 4 lety. Dovolím si uvést na  pra-

vou míru zavádějící informace, které ve  svém 

článku Sliby – skutky uvedla. Proč si z 8 subjektů 

v zastupitelstvu města ke kritice vybrala pouze 

program TOP 09, nepíše. Asi nás čeká četba 

na pokračování.

K  negativně hodnocenému slibu „podnikům 

šanci, občanům práci“ uvedu pouze, že zachra-

ňovat objekty bývalé TIBY se nedařilo minulým 

vedení města stejně jako současnému. Na rozdíl 

od  těch minulých však současné vedení doká-

zalo najít společnou řeč s Karsitem. Po desítkách 

let, kdy průmyslová zóna ležela ladem, se sou-

časné vedení města významně zasadilo o vytvá-

ření stovek nových pracovních míst. 

Bezpečnost dopravy a  předpisy nejsou věc 

názoru, jak se o budování cyklostezek domnívá 

paní Vonková. Asi neví, že opatření, která s tako-

vou vervou kritizuje, současné vedení města 

realizovalo na  základě cyklogenerelu dopravy. 

Tento koncepční dokument dalo zpracovat 

minulé vedení města v  čele se zástupci ČSSD 

a ODS.

Paní Vonková píše, že město bylo pro turisty 

v letních sezonách 2016 a 2017 díky rekonstruk-

cím komunikací těžko dosažitelné. Neuvádí, 

z  jakých vychází dat. V  sezoně 2016 zazname-

nala zoo po 9 letech opět návštěvnost přesahu-

jící půl milionu návštěvníků (538 tis.), vloni pak 

s ohledem na stavební činnost v areálu zoo 525 

tis. návštěvníků. Stejně jako paní Vonková věřím, 

že se komunikace mezi zoo a  městem zlepší. 

Souhlasím, že doposud příliš nefungovala. I pře-

sto, že Jan Bém (ODS) ve statutárních orgánech 

zoo zastupuje město takřka 10 let. 

Do  blížícího se předvolebního boje přeji míst-

nímu sdružení ODS více rozvahy, ověřování 

faktů a méně domněnek a šíření polopravd. Pak 

se třeba voliči odvděčí větší důvěrou.

Ing. Veronika Tomková

radní (TOP 09)



8

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE  INZERCE  5/2018

www.mudk.cz

Slovany 140, Dvůr Králové nad Labem

605 375 429 | 499 622 321
www.sebrlesro.cz 

Ideální nákup pro Vaši soukromou oslavu!!!

tabákové výrobky   |   pivo-víno   |   alko-nealko nápoje   |   cukrovinky   |   zboží pro gastro   |   zábavná pyrotechnika   |   obalový materiál

Nabízíme široký sortiment 

lihovin, piva, vína a nealko nápojů. 

Odvezete si vše od kelímků až po 

zapůjčení výčepního zařízení. 

Oslavu si můžete zpříjemnit 

i vlastním ohňostrojem. 

A navíc, co neupotřebíte, 

nám můžete vrátit zpět!

PROVOZNÍ DOBA: PO - PÁ 7.30 - 16.30, SO 9.00 - 12.30

MALOOBCHOD    |    VELKOOBCHOD

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

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

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

TENIS, VOLEJBAL, NOHEJBAL, PING-PONG

Pondělí – Neděle: 6–24 hod. / 100Kč/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

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

Tel.: 499 318 258
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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.

LÉKÁRNA U ZLATÉ KORUNY
v HOSTINNÉM

přijme MAGISTRU/A FARMACIE
Nabízíme:
• náborový příspěvek
• příjemné pracovní prostředí a milý kolektiv
• pracovní doba 37,5 hodin týdně při plném úvazku
• možnost práce na zkrácený úvazek
• dobré fi nanční ohodnocení
• stravenky, příspěvek na dopravu
• fi nancování dalšího vzdělávání, příspěvků do komory,  
 příspěvek na atestaci
• 5 týdnů dovolené
• možnost zajištění bydlení

Kontakt:
Mgr. Jana Machková
Tel.: +420 604 896 032
E-mail: uzlatekoruny@email.cz
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V dubnu 2018 se narodilo 10 občánků našeho města – 4 chlapci a 6 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V dubnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 18 lidí, z toho bylo 9 králo-

védvorských občanů, 3 muži a 6 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili během dubna 

18 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavil 1 pár diamantovou 

svatbu, 6 párů zlatou svatbu a 5 párů stříbrnou svatbu.

Barbora Bezrová, Komise pro občanské záležitosti

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

Martin Šimůnek a Michaela Glosová   –   4. 4. 2018

Jan Černík a Nikola Klemmová    – 28. 4. 2018

Lukáš Chrást a Vendula Seitlová    – 28. 4. 2018

Údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců. 

Simona Vykouřilová, matrika

Poděkování Městské policii Dvůr Králové nad Labem
Rád bych rád poděkoval za vstřícné a operativní jednání strážníkům Měst-

ské policie Dvůr Králové nad Labem, kteří jsou vždy ochotni ihned spolu-

pracovat se společností MěVaK na dílčích uzavírkách komunikací v našem 

městě. Tyto je čas od času nutné provést v případě oprav poruch na vodo-

vodní nebo kanalizační síti, případně při zhotovení provizorních nebo defi -

nitivních krytin komunikací. 

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku, MěVaK Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.

Připravuje se 4. ročník pochodu Život Srdcem 
Již počtvrté bude moci veřejnost aktivně pomoci 

onkologicky nemocným dětem. V  sobotu

23. června se tradičně uskuteční 4. ročník chari-

tativního pochodu Život Srdcem 2018. 

„Je úžasné, že lidé ze Dvora Králové nad Labem 

a okolí se spolu s námi podílejí na pomoci těm 

nejmenším, onkologicky nemocným dětem 

léčeným v Hradci Králové. Čtvrtý ročník pochodu 

je pro nás všechny potvrzením, že pomoc těm, 

kteří nemají v životě tolik štěstí, má smysl a svoji 

nespornou hodnotu,“ říká organizátor Michal 

Karadzos a  pokračuje: „Pokud si mohu dovolit 

mluvit za všechny rodiče vážně nemocných dětí, 

říkám, že já osobně bych vyměnil veškeré zlato 

světa za to, abych nemusel se svým synem nav-

štěvovat onkologické centrum v Motole. I proto 

děkuji všem účastníkům za podporu naší akce. 

Zároveň je úžasné sledovat, kolik podobných 

aktivit v našem regionu dokáže lidi oslovit.“ 

Během předchozích ročníků se podařilo dět-

skému onkologickému centru ve  Fakultní 

nemocnici Hradec Králové darovat v  plné výši 

téměř 300 tisíc Kč.

Letošní ročník pochodu povede z DDM Jednička 

na  přehradu Les Království. Start bude již tra-

dičně od 10:00 hod., účastníci dostanou na ruku 

refl exní pásku, mapku, děti navíc zdarma sva-

činku. Trasa pochodu s  podtitulem „Z  pohádky 

do pohádky“ měří 4 km a účastníci na ní potkají 

např. Spidermana, princeznu Elsu, Kapitána 

Ameriku a  další hrdiny. V  polovině trasy bude 

připraveno také občerstvení jak pro děti, tak 

pro dospělé. V  cíli bude připravena zapeče-

těná kasička Nadačního fondu Kapka naděje. 

„Výše příspěvku je zcela dobrovolná a  výtěžek 

bude formou fi nančního daru použit v plné výši 

na  nákup přístrojů pro dětskou onkologickou 

kliniku ve  Fakultní nemocnici Hradec Králové,“ 

uvádí Michal Karadzos.

Odpolední doprovodný program, kterým bude 

provázet moderátor Josef Mádle, začne na pře-

hradě Les Království ve 12:30 hod. Návštěvníky 

čeká hudební, taneční a  divadelní show pro 

malé i  velké. Chybět nebude obrovský skákací 

hrad, tvořivé dílny pro děti, stejně jako v před-

chozích letech bude připraveno balonkové 

stanoviště a  dojde opět k  vypuštění červených 

balonků. 

„Pozvání na  akci přijal mimo jiné ambasador 

Života Srdcem prof.  MUDr.  Petr Sedláček, CSc., 

vedoucí lékař transplantační jednotky na Klinice 

dětské hematologie a onkologie FN Motol, dále 

zástupci Dětské onkologické kliniky FN Hradec 

Králové a máme potvrzeno, že přijede také Ven-

dula Pizingerová, prezidentka a  zakladatelka 

NF Kapka naděje,“ podotýká Michal Karadzos. 

Z  kulturních vystoupení se účastníci mohou 

těšit na koncert známé kapely Pískomil se vrací, 

taneční skupinu Attitude, na kutnohorský diva-

delně-hudební soubor Kůzle Hu.Sou a loutkové 

divadlo Kašpar. Program skončí okolo 17. hodiny 

vyhlášením vybrané částky na  pomoc onkolo-

gicky nemocným dětem.

Informace o akci budou postupně zveřejňovány 

na  facebookovém profi lu Život Srdcem 2018 

nebo na stránkách www.zivotsrdcem.cz.

Život Srdcem 2018 se koná pod záštitou sta-

rosty města Dvůr Králové nad Labem Ing.  Jana 

Jarolíma a  ve  spolupráci s  NF Kapka naděje 

a DDM Jednička. Hrdými partnery pochodu jsou 

společnosti Bossa Praha, s. r. o., a  Bristol-Myers 

Squibb. 

Život Srdcem, z. s.

Na snímku sedmiletý Míša po úspěšné léčbě leukémie.

Dne 1. června 1928 byla dána do provozu Okresní 

nemocenskou pojišťovnou ve Dvoře Králové nad 

Labem první ozdravovna v Čechách pro děti 

ve věku od 4 do 14 let nazvaná „Dětský ráj“. Byla 

ukryta v lese nad přehradou Les Království.

Původním posláním ozdravovny bylo léčit 

v  poválečných letech děti oslabené tuberkuló-

zou. Každý měsíc bylo umístěno 130 dětí a v létě 

až 150. Děti se zde léčily pobytem v  krásném 

prostředí provoněném lesními silicemi a dosta-

tečnou, zdravou stravou.

Byli a jsme tu především pro děti: ať už pro děti 

z  celé republiky na  třítýdenních ozdravných 

pobytech, nebo v  našem druhém provozu pro 

ohrožené děti, nejčastěji z  Královéhradeckého 

kraje, pro které jsme už 10 let jejich „doma“ 

i na několik měsíců.

Dětskou ozdravovnou Království za těch krásných 

90 let prošly desetitisíce dětí a v našem druhém 

provozu přes 450 ohrožených dětí v  tísni, kte-

rým tvoříme jejich dočasné domovy, protože 

u nich doma není bezpečno. Děti učíme, že nejen 

u  počítačů a  tabletů lze prožít dětství. U  nás 

běhají po  lese, staví bunkry, domečky z  větví 

a je tu slyšet smích, i když steskem po mamince 

a tatínkovi i ta slzička občas ukápne.

Za  ta léta se vybavení budov a  areál změnily 

do krásy a děti si pobyty u nás mohou plně uží-

vat. Dětičky z  velkých měst se na  ozdravném 

pobytu opět učí běhu a  chůzi a  někdy je to 

zpočátku i „bolí“ a vůbec nebaví, ale za tři týdny 

pobytu, zcela hrazeném zdravotní pojišťovnou, 

jim zrůžoví tvářičky a  v  očích je rošťácká jiskra 

z  „obyčejných“ zážitků, jako je opékání buřtů 

na slavnostním ohništi, zdolávání fyzicky nároč-

ných lanových průlezek, ranních rozcviček, kou-

pání v mírně slaném bazénu či fotbálek na spor-

tovním hřišti. Náš nádherný areál toho tolik 

dětem nabízí, je tu mnoho kouzelných zákoutí.

V  posledních letech jsou vyhledávané a  oblí-

bené úspěšné pobyty dětí s redukčním zaměře-

ním pořádané několikrát za rok.

V září budeme mít „den pro veřejnost“, zatím je 

naplánován na  29. září 2018 od  10:00 hod., 

takže vás u  nás, vážení spoluobčané, rádi při-

vítáme, abyste poznali, jaké máme u  nás nád-

herné přírodní krásy. Plánujeme opékání špe-

káčků a posezení u ohně.

Kdybyste byli ochotni se podílet na zkrášlování 

našeho areálu a vybavení, navštivte naše inter-

netové stránky www.ozdravovnakralovstvi.cz. 

Věříme, že i  malými příspěvky se velká věc 

podaří.

Bc. Vladimíra Zilvarová

Dětská ozdravovna Království

Dětská ozdravovana Království letos slaví krásných 90 let činnosti
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Školní rok 2017/2018 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Přestože si pod pojmem „škola“ představíme 

obvykle povinnou výuku v  hodinách, pravým 

vrcholem gymnaziálního vzdělávání je beze-

sporu dobrovolná tvořivá odborná aktivita, která 

nejlépe připravuje na  vysokoškolská studia. 

Nejprestižnější „předuniverzitní“ studentskou 

vědeckou soutěží je Středoškolská odborná 

činnost (SOČ). V ní na našem gymnáziu vzniklo 

letos pět prací. Ve středu 18. dubna v Trutnově 

všechny obstály v  okresním kole (kde tvořily 

téměř třetinu všech, což je pro nás nesmírně 

lichotivé!) a  postoupily do  krajského kola, jež 

proběhlo v Hradci Králové v pondělí 14. května. 

V  konkurenci zajímavých studií z  celého kraje 

se naši studenti rozhodně neztratili: Tereza 

Kazmirowská svou prací o  osudech českých 

a  německých obyvatel blízkého pohraničí 

v  neklidné polovině 20. století zvítězila v  kate-

gorii historie a právem směřuje do celostátního 

fi nále. Barbora Vobořilová se věnovala poru-

chám příjmu potravy a v kategorii psychologie 

obsadila druhé místo, ovšem (což není běžné) 

s vysláním do licitace o účast v celostátním kole 

(jakási žádost krajské komise o „divokou kartu“). 

Leona Benáková a  Dan Míka vybojovali rovněž 

druhé místo v  biologii, zaujali prací o  klíněnce 

jírovcové ve  Dvoře Králové nad Labem. Téma-

tem nízkonákladového bydlení (Tiny Houses) 

dosáhla třetího místa 

Lucie Serbousková 

v  oboru architektura. 

V  nabité kategorii 

informatika obsadil 

Filip Nácovský šesté místo se svým programem 

na  výpočty v  chemii. Královédvorskou stopu 

v  krajském kole doplnil ředitel našeho gymná-

zia Petr Minář, který byl již tradičně povolán jako 

předseda jedné z odborných komisí.

Gratulujeme všem účastníkům krajského kola, 

neboť už to je samo o sobě velkým úspěchem. 

A  u  jedné až dvou našich prací držíme palce 

v celostátním fi nále! 

PhDr. Ivo Rejchrt 

Se „sočkou“ na kraj i republiku

Po stopách Jana Nerudy
Náš školní grant Implementace krajského akč-

ního plánu rozvoje vzdělávání v  Královéhra-

deckém kraji pamatuje i na podporu čtenářství. 

Umožnil tedy, aby se třídy 4. C a  2. A  vydaly 

do Prahy na exkurzi věnovanou Janu Nerudovi 

– a středověku, což vhodně doplnilo hodiny čes-

kého jazyka a literatury i dějepisu. 

Účastníci díky pracovnímu listu interpreto-

vali texty z  19. století i  současnosti přímo 

v  místě, jež popisují, a  mohli se tak vyjadřovat 

i k jejich propojení se skutečností. Po prohlídce 

Pražského hradu, nerudovské Malé Strany a pro-

cházce po  Královské cestě až na  Staré Město 

došlo na  návštěvu nejstaršího a  hlavního sídla 

Univerzity Karlovy. Děkujeme našemu absol-

ventu Tomáši Sychrovi, senátorovi Akademic-

kého senátu Univerzity Karlovy, který nám 

exkluzivní prohlídku Karolina vyjednal a  také 

nás komplexem provedl. Večerní představení 

Evžen Oněgin v  Divadle ABC završilo den plný 

inspirativního setkávání s  literární a  dějepis-

nou látkou druhého ročníku „trochu jinak“. Náš 

grant navíc uhradil značné náklady na dopravu 

a  vstupné do  prostor Pražského hradu. Těšíme 

se na  další podobné akce, jež takto příjemně 

a přínosně rozšíří nabídku vzdělání pro studenty 

našeho gymnázia! 

PhDr. Ivo Rejchrt

Žítkovské bohyně – kniha Kateřiny Tučkové 

o  podivuhodné a  tajemné sféře společnosti 

odlehlých krajů Bílých Karpat, která svojí 

časoztraceností udivuje neustále. Je možné, že 

moudré ženy zvláštních zvyků jsou autoritou jak 

v minulém století, tak během staletí dříve? Otáz-

kou pak bylo, nakolik se prostředí a svět Karpat 

změnily za několik desítek let od uplynutí děje 

knihy. Tato otázka a ještě několik dalších se stala 

vstupenkou pro skupinu studentů z  našeho 

gymnázia na Moravu na tři dny.

Cestu tam zpestřila vážně laděná zastávka 

v  Ležácích a  cestu zpátky o  něco méně vážně 

laděná zastávka v Litomyšli a rovněž detailní pro-

hlídka historického centra Kroměříže a zdejšího 

zámku, jehož komplex i  rozlehlé zahrady jsou 

kulturní památkou UNESCO. Den D uprostřed 

dvou nocí v  hrazeném hotelu v  Kroměříži měl 

podobu velkolepé túry v okolí obce Žítková, kde 

se významná část románu odehrává, po kopcích 

a  v  lesích odlehlých kra-

jin karpatské dědiny, kde 

se jednu chvíli skupině 

otvíraly dokonce výhledy 

do  nedalekých horských 

plání na  Slovensku. 

Ve volné chvíli a po veče-

rech byl program tříben 

společenskými aktivitami 

mimo jiné i  studentů 

z  různých ročníků, které 

se na výletu setkaly. 

Tato čtenářská exkurze, 

založená na  četbě knihy 

a  práci s  texty různého 

druhu, zapadá do našeho 

školního grantu Implementace krajského 

akčního plánu rozvoje vzdělávání v  Králové-

hradeckém kraji, a  to do  části na  podporu kri-

tického čtenářství, proto v  podstatě veškeré 

výdaje převzala bedra Evropské unie a  každý 

účastník hradil jen zlomek celkové ceny výletu. 

Děkujeme! 

Ondřej Vaněk (4. C)

Čtenářská exkurze na Moravu

Další divadelní 
sezona za námi
Ve středu 4. dubna 2018 byl čtvrtým a posled-

ním představením uzavřen letošní cyklus abo-

nentských divadelních zájezdů královédvor-

ského gymnázia do Klicperova divadla v Hradci 

Králové. Spolu se studenty mnoha dalších 

středních škol z celého kraje jsme opět usedli 

do pohodlných temně rudých sedaček a jali se 

soustředěně sledovat.

Na scéně pojmenované po zakladateli novodo-

bého českého dramatu jsme tentokráte zhlédli 

Shakespearův Sen noci svatojánské v  adap-

taci režiséra Davida Drábka. Po  dovršení dal-

šího divadelního ročníku se nabízí zamyšlení 

nad smyslem těchto pravidelných kulturních 

odpolední.

Studenti, kteří možnost předplatného využívají 

více let, již znají mnoho kusů od  zmiňovaného 

Davida Drábka či od  režisérského dua SKUTR 

a dalších tvůrců. To, za čím se do divadla vracíme, 

ale není jen repertoár uměleckého souboru, 

nýbrž i  soubor sám; jeho energie, um a  zápal, 

se kterým divákům představuje další a další díla 

z per světových i českých autorů. A toto rozšíření 

obzorů vytyčených v  hodinách českého jazyka 

a literatury rozhodně není k zahození, ba naopak.

A  tak (stejně jako antičtí Řekové v  monumen-

tálních amfi teátrech) znovu a  znovu usedáme 

do  hlediště a  necháváme se vtáhnout do  děje 

známých i  méně známých tragédií, kome-

dií či muzikálů, žasneme nad širokou paletou 

charakterů, od  archetypálních padouchů až 

po moderní hrdiny, a noříme se do víru kostýmů 

a kulis na jevišti před našima očima. Na prknech, 

která znamenají svět.

Nakonec je ještě třeba poznamenat, že divadelní 

zájezdy neztrácejí své zájemce, a  i když z Gym-

názia Dvůr Králové nad Labem každoročně část 

abonentů odchází na vysoké školy, je počet vždy 

znovu naplněn novými tvářemi z  nižších roč-

níků. Děkujeme paní profesorce Yvetě Šecové 

za organizaci a přejeme krásné kulturní zážitky 

i v dalších letech!

Vojtěch Hojný (6. C)
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Aktuality ze ZŠ 5. května

Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Přednáška Petra Ludwiga
V úterý 15. května se velká část pedagogického 

sboru vypravila do Hradce Králové na přednášku 

autora knihy Konec prokrastinace – Hledání 

smyslu: Jak získat více motivace a spokojenosti. 

Petr Ludwig je stále vyhledávanějším především 

v oblasti fi remního rozvoje, kde se snaží hledat 

motivaci, zvýšit efektivitu práce a  spokojenost 

zaměstnanců. Téma bylo zaměřeno na  hledání 

smyslu v životě. Ten, kdo ho hledá a najde, lépe 

překonává životní překážky, upevňuje lepší 

vztahy v práci i doma, bývá odolnější vůči depre-

sím a mívá mnohem větší chuť do života. Autor 

používá ve  svých prezentacích jednoduché 

nákresy, díky kterým se lidé lépe a  rychleji ori-

entují a snadno a rychle pochopí i složitější věci. 

Mgr. Markéta Haasová, vyučující na ZŠ 5. května

Jaro na ZŠ 5. května
Jaro je v  plném proudu, letos nám teplo ani 

sluníčko nechybí a nejvíc si krásného počasí uží-

vají asi děti. V pátek 11. května žáci společně se 

svými vychovatelkami ve  školní družině již tra-

dičně předávali rodičům sazenice rajčat a paprik, 

vypěstovaných ze semínek. 

Po  několik týdnů jim tedy 

musela být věnována patřičná 

péče, již následně ocenily 

nejenom maminky, které si je 

odnášely domů k  přesazení. 

Příjemné odpoledne bylo 

zakončeno na  školní zahradě 

opékáním buřtů. 

Rádi bychom také tímto 

chtěli poděkovat našemu 

žáku Janu Všetečkovi ze 

7. třídy za  skvělou reprezen-

taci školy v  okresním kole 

matematické olympiády 

v  Trutnově, která se konala 

17. dubna, Honza obsadil vítězné 1. místo. Gra-

tulujeme a  přejeme mnoho úspěchů nejen 

v matematice.

Mgr. Markéta Haasová, vyučující na ZŠ 5. května

Významné osmičky 

Letošní rok 2018 je rokem, kdy si český stát 

připomíná hned několik významných výročí. 

Zaznamenal to určitě téměř každý z nás. Ani žáci 

a  jejich učitelé nechtějí toto téma jen tak „oby-

čejně probrat“. Proto jsme rozhodli uspořádat 

k  tomuto významnému roku projektový den. 

Účastnili se ho žáci od 6. do 9. tříd, do přípravy se 

samozřejmě zapojili různou měrou všichni uči-

telé. Mezi třídy byla rozdělena historická témata 

tak, aby pokud možno korespondovala s  pro-

bíraným dějepisným učivem. Prvotním úkolem 

tříd bylo nastřádat k zadaným tématům vhodné 

obrazové a  tiskové materiály. Ku prospěchu 

celé akce došlo i na  různé historické předměty 

a  rekvizity. Nižší ročníky se zabývaly tématy 

k  roku 1918 nebo dávnějším obdobím třiceti-

leté války a bitvy na Bílé hoře. Osmáci hlouběji 

studovali dobu národního obrození a revoluční 

rok 1848. Nejstarší deváťáci měli připomenout 

nepříliš radostné roky 1938, 1948 a 1968. 

Druhý úkol tříd spočíval ve  zhotovení co nej-

hezčí, nejnápaditější a  nejpoutavější nástěnky. 

Výtvarné fantazii se meze nekladly, na své si při-

šly všechny šikovné děti. Dne 7. května pak žáky 

čekala slavnostní prezentace jejich práce a úsilí. 

Třídy za sebe do boje o nejlepší výsledek vyslaly 

své mluvčí, schopné reprezentanty. Učebny se 

proměnily v posluchačské sály, mnohdy se zají-

mavou výstavkou. Vše pozorně sledovala nezá-

vislá porota složená z učitelů a žáků. 

V  závěru projektového dne byli z  každé třídy 

vybráni čtyři zástupci, kteří se zúčastnili histo-

rického kvízu. Vytvořili 4 osmičlenná družstva, 

v  nichž byli žáci všech věkových kategorií. 

Jejich úkolem bylo nejen správně zodpovědět 

zapeklité otázky z  historie, ale také ukázat, jak 

dokážou spolupracovat. A  to jim šlo náramně. 

Rozdíly ve  výsledcích byly nakonec opravdu 

zanedbatelné, proto se rozhodlo vedení školy 

ocenit všechny soutěžící. Celkem 64 žáků se 

tak může těšit na  výlet do Technického muzea 

v Praze, který stejně jako ostatní odměny uhradí 

Unie rodičů. Nástěnky z  celého projektového 

dne si již brzy budou moci prohlédnout i rodiče 

a návštěvníci školy. Trvalá expozice bude umís-

těna v přízemí školní budovy.

Mgr. D. Kalousková a Mgr. D. Luňáková  

Antika v Hostinném
Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se dvě třídy šesťáků 

zúčastnily dějepisné exkurze a  besedy v  rámci 

projektu „Cesta ke knížce“ v Hostinném.

Žáci navštívili areál bývalého františkánského 

kláštera, kde se nachází Galerie antického umění 

a městské muzeum. V galerii si zopakovali a rozší-

řili znalosti o starověkém Řecku a Římu. Prohlédli 

si mimořádnou kolekci sádrových kopií antic-

kých soch. Většina dětí si dělala poznámky, které 

využila v  dobrovolném vyplňování pracovních 

listů. V knihovně nás přivítala paní ředitelka, která 

si pro nás připravila přednášku na téma „Babička 

– trochu jinak...“. Nejenže dětem přečetla ukázku 

z knihy, ale společně si všichni i popovídali a srov-

návali tehdejší dobu s nynější. Seznámila je také 

s provozem a obsahem knihovny. Návštěvu Hos-

tinného zakončili na  náměstí, kde viděli místní 

raritu – radnici se dvěma obry.

Mgr. Jana Farská

„2. A, vstávej!“
Parafráze dětské hry „Honzo, vstávej!“ se hodí 

na  exkurzi, kterou 24. dubna podnikly děti 

z 2. A. Avšak na  otázku: „Kolik je hodin?“, by 

nedostaly odpověď: „Dva čapí“!, ale přesný čas. 

Navštívily totiž fi rmu ELTON v  Novém Městě 

nad Metují, která vyrábí známé hodinky značky 

PRIM. Průvodkyně nás zaujaly nejen odborným, 

ale hlavně poutavým vyprávěním o  náročné, 

přesto krásné hodinářské práci. Důkazem toho 

je volba povolání několika druháčků – „stavět 

hodinky“. Výlet zakončila příjemná jarní pro-

cházka podél řeky Metuje do „Pekla“.  

Mgr. Kateřina Novotná

Nejlepší školní volejbalový tým 
kraje je ze ZŠ Schulzovy sady

Ano, žákyně naší školy se 3. května 2018 

ve  městě pohádek Jičíně postaraly o  senzační 

úspěch královédvorského volejbalu. V krajském 

fi nále zvítězily. V kategorii starších dívek se tým 

utkal se čtyřmi vítězi okresních kol. 

Na  palubovkách hřišť nebylo od  zahajovacího 

hvizdu o  infarktové situace nouze. Všechny 

zúčastněné týmy hrály více než vyrovnaně a jak 

moc, to nejlépe vypovídají slova samotného 

organizátora fi nále pana Čurdy: „Neskutečné! 

O pořadí na medailových postech rozhodovaly 

setiny! Velká vyrovnanost družstev na 1.–3. místě 

zamotala hlavu pořadatelům soutěže. K  určení 

pořadí potřebovali kalkulačky, aby přesně vyho-

věli pravidlům. Při shodě tří kritérií určující vítěze 

musel rozhodnou podíl bodů/míčů.“ 

V setech se bojovalo vždy o každý míč, protože 

právě ten mohl být rozhodující. Do posledního 

utkání vstupovalo naše družstvo s tím, že musí 

získat vítězství za 3 body, tedy vyhrát dva sety, 

pokud bychom chtěli získat jednu z medailí. To 

se za  hlasitého povzbuzování a  po heroickém 

herním projevu týmu podařilo. 

Závěrečným bonusem za  soustředěné výkony 

v turnaji byl fakt, že jsme v celkovém podílu pro-

hraných a vyhraných míčů byli nejlepší, a mohlo 

se slavit. 

Výhrou v  turnaji jsme získali právo utkat se 

s  vítězi Libereckého a  Středočeského kraje 

o  účast v  republikovém fi nále. Utkání se hrála 

ve středu 16. května 2018.

Pořadí krajského fi nále: 1. ZŠ Schulzovy 

sady, Dvůr Králové nad Labem; 2. ZŠ Třebe-

chovice pod  Orebem; 3. ZŠ Javornická, Rych-

nov nad Kněžnou; 4. ZŠ Komenského, Náchod; 

5. ZŠ Železnická, Jičín.

Mgr. Miroslav Přichystal
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Zprávy ze ZŠ Strž

Novinky ze ZŠ Podharť
Stavění májky se ZŠ Podharť
Již v pátek 27. dubna byla za účasti žáků 9. třídy 

naší školy vztyčena májka na náměstí T. G. Masa-

ryka ve  Dvoře Králové nad Labem. Samotnému 

stavění předcházelo zdobení a zpracování věnce, 

které proběhlo v hodinách pracovního vyučování 

pod vedením Mgr. Ivy Codrové. Za pomoci Tech-

nických služeb města Dvora Králové nad Labem, 

pracovnic Hankova domu a několika diváků vše 

proběhlo hladce a  barevná májka se tyčí nad 

náměstím a  určitě přispěla k  veselé atmosféře 

doprovázející celý Královédvorský majáles.

Mgr. Vojtěch Hulík

Den lesů
Ve  čtvrtek 10. května se děti 1. stupně ze ZŠ 

Podharť účastnily akce Den lesů. Počasí nám 

přálo, takže při plnění různorodých úkolů vždy 

spojených s  poznáváním lesa nebo práce les-

níků na nás svítilo sluníčko. V loňském roce jsme 

procházeli naučnou stezku lesem s úkoly, a tak 

jsme se letos rozhodli vyzkoušet aktivity v  les-

ním areálu Hájemství. Během dopoledne jsme 

si mohli vyzkoušet střelbu lukem, jízdu na koni, 

připomenuli jsme si, jak správně třídit odpady. 

Ochutnali jsme také čaje z  přírodní lékárny, 

dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací 

o nerostech a měli jsme možnost pozorovat, jak 

vzniká socha vyřezáváním motorovou pilou. 

Prověřili jsme také naše fyzické síly u  přetaho-

vání lanem a  poznali, jak těžkou práci má pes 

norník, když jsme prolézali po čtyřech dlouhým 

tunelem. Ten, komu při dopoledni plném aktivit 

na  čerstvém vzduchu vyhládlo, si mohl opéct 

buřta. Altán nabízel dětem tvořivé aktivity, jako 

například skládání puzzle a výrobu hračky z pří-

rodnin. Všichni nejmenší s  radostí využili mož-

nosti malování na  obličej, takže v  odjíždějícím 

autobusu se s námi do školy vraceli také motýlci, 

vlaštovky a ještěrky. Organizátorům za tuto opět 

velmi povedenou akci děkujeme.

Mgr. Lenka Buřvalová, za učitelky 1. stupně

Okresní kolo dopravní soutěže
Ve  čtvrtek 17. května se konalo okresní kolo 

dopravní soutěže, kterou každoročně pořádá 

DDM Jednička ve  spolupráci s  BESIPem. I  letos 

naši školu reprezentovala dvě družstva. 

V  kategorii starších žáků soutěžili Adéla Herma-

nová, Adéla Kühnelová, Vojtěch Polák a Václav Lok-

venc, kteří obhájili prvenství z loňska a postupují 

do  krajského kola, které se usku-

teční v  Rychnově nad Kněžnou 

29.–30. května 2018.

V  mladší kategorii poté sou-

těžili Helena Davidová, Veronika 

Dymešová, Václav Buřval, Vojtěch 

Mareček a  družstvo obsadilo 

krásné třetí místo. V jednotlivcích 

vyhrála Adéla Hermanová.

Všem blahopřejeme, děkujeme 

za  vzornou reprezentaci školy. 

Starším žákům přejeme hodně 

úspěchů v krajském kole.

Mgr. Ivana Pešťáková

vedoucí dopravního kroužku

Literární úspěchy třídy 5. A

Čeština je sice těžký, ale i pestrý a krásný jazyk. 

Bojujeme s jejími nástrahami a zároveň se učíme 

mít ji rádi. K  tomu nám pomáhají literární sou-

těže. Letos jsme se zúčastnili dvou velkých – 

Evropa ve škole a Náš svět. Obě jsou pod zášti-

tou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

a mají dlouholetou tradici. V první soutěži získala 

Čestné uznání v  krajském kole společná práce 

tří žáků (N. Ježková, T. Boura, D. Havel), kteří 

se rozepsali o  přírodních památkách našeho 

regionu. Téma „Nezapomeň na  mne“ vyzývalo 

k úvaze nad krásami zapomenutými, zničenými 

nebo znovuobjevenými. Do druhé soutěže jsme 

se zapojili jako kolektiv celé třídy. Téma je vždy 

volné. Zvolili jsme verše, jež jsme nazvali „Verše 

od  srdíčka“. Děti v  nich totiž rýmovaly o  všem, 

co milují. A tak přišly na svět básničky o rodině, 

domácích mazlíčcích, zájmech i  městě. Tento 

pokus o  poezii asi porotu zaujal, protože naši 

práci vybrala a pozvala zástupce třídy do Prahy. 

Vyhlášení se konalo na Výstavišti v  rámci kniž-

ního veletrhu Svět knihy. Obdrželi jsme Čestné 

uznání (pořadí se v  kategorii kolektivů nevy-

hlašuje) a  z  akce jsme si odvezli i  plno zážitků. 

Největší radost jsme měli ze setkání s králem eti-

kety Ladislavem Špačkem a kluci si užili besedu 

s youtuberem Tarym, jehož koníčkem je parkour. 

Práce nad papírem a s tužkou v ruce se vyplatila! 

Mgr. Jana Hronešová        

Den lesů 
Čtvrtek 10. května byl jako stvořený pro dopo-

lední procházku lesem. Některé třídy z 1. stupně 

využily nabídku navštívit areál Hájemství, kde se 

konala akce Den lesů. Pravidelně ji zde organi-

zují ZŠ Schulzovy sady a Lesy ČR ve spolupráci 

s DDM Jednička. Na děti čekala naučná stezka, 

během níž poznávaly lesní živočichy i  rostliny, 

seznamovaly se s lesními patry nebo házely šiš-

kou na cíl. Po splnění teoretických i praktických 

úkolů jsme se přesunuli zpět do  areálu, který 

nabízel pestré vyžití, opět tematicky zaměřené. 

Tady už si mohla každá třída vybrat, podle věku 

i  zájmu dětí. Na  stanovištích si přeměřily síly 

v přetahování, dozvěděly se zajímavosti o sokol-

nictví, vyslechly si troubení jelena v říji, vystřelily 

si z  luku, prohlédly techniku lesníků, poslou-

chaly informace o nerostech a nakonec si třeba 

opekly špekáčky. Přivítali jsme i dopravu na tuto 

akci, která byla zajištěná zdarma a  kyvadlový 

autobus nás odvezl i  přivezl zpátky ke  škole. 

Po  příjemném dopoledni v  lese doufáme, že 

se budeme všichni chovat k  přírodě tak, jak si 

opravdu zaslouží. 

Učitelky 1. stupně

Knihovna připravuje další ročník 
Virtuální univerzity 3. věku

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové 

nad Labem připravuje na letošní říjen ote-

vření zimního semestru dalšího ročníku Vir-

tuální univerzity 3. věku. Zájemci se mohou 

průběžně přihlašovat v  oddělení pro 

dospělé. Dne 14. května převzaly osvěd-

čení o  absolutoriu v  aule ČZU Praha dvě 

dámy, které studují ve Slavoji, Hana Baťová 

a Hana Novotná. Gratulujeme.

Mgr. Marta Staníková, ředitelka

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.

Jarní trojboj naruby
O  tom, že děti sportování baví, jsme se opět 

přesvědčili 6. dubna při společné akci družiny – 

atletickém trojboji naruby. Účastníci museli zdo-

lat 3 disciplíny – hod medicinbalem vzad, běh 

na 20 metrů pozadu a skok vzad z místa. Všichni 

se moc snažili, někomu se dařilo více, někomu 

méně. Ti nejlepší sportovci si odnesli drobnou 

odměnu. Ale zvítězili jsme vlastně všichni, pro-

tože jsme udělali něco pro své zdraví a ještě se 

u toho dobře pobavili. Sportu a atletice zdar! 

Vychovatelky školní družiny

Stříbrná zeměkoule
Naše škola se jako každý rok zapojila do ekolo-

gické akce pořádané DDM Jednička. Tato akce 

si klade za  cíl podpořit třídění odpadu, hlavně 

hliníku, a  pomoci naší Zemi. V  průběhu celého 

školního roku sbírali žáci od první až do deváté 

třídy hliník, zapojili se i učitelé a správní zaměst-

nanci. Odvezli jsme do  DDM velké množství 

hliníku a  těšili se na  vyhlášení. Při slavnostním 

vyhlášení nám hlavní organizátorka celé akce 

paní Mgr.  Hušková vysvětlila, jak správně třídit 

hliník a co se jako hliník „tváří“, ale hliníkem není. 

Vyzkoušeli jsme si i kontrolu pomocí magnetu.

Při vyhlašování výsledků jsme všichni napjatě 

čekali, jaké bude umístění. Bylo super. Byli jsme 

na 1. místě (viz foto)!

Ráda bych poděkovala všem, kteří hliník po celý 

rok sbírali, a těším se, že ve sběru budeme opět 

pokračovat v příštím školním roce. 

Mgr. Ivana Pešťáková

 koordinátor EVVO



14

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE       5/2018

www.mudk.cz

Flétnistka Kateřina Vejnarová 
uspěla na celostátní soutěži 

Kateřina Vejnarová, žákyně Vlasty Siřišťové 

na  ZUŠ R. A. Dvorského ve  Dvoře Králové 

nad Labem, získala 3. cenu v  ústředním 

kole soutěže základních uměleckých škol  

ve hře na zobcovou fl étnu.

Do  dějiště soutěže, budovy ZUŠ Jana 

Hanuše v Praze 6 – Břevnově, se v sobotu 

5. května sjeli mladí fl étnisté, jejich rodiče, 

pedagogové a  korepetitoři ze základních 

uměleckých škol ze všech koutů Čech 

a  Moravy. Během celého dne se předsta-

vilo 120 soutěžících, vítězů krajských kol, 

v  10 kategoriích od  7 do  19 let. Výkony 

hodnotila pětičlenná odborná porota 

složená z učitelů ZUŠ i konzervatoří v čele 

s  renomovaným pedagogem, autorem 

oblíbené třídílné školy hry na  zobcovou 

fl étnu, Mgr. Janem Kvapilem. V silné konku-

renci často o mnoho zkušenějších soupeřů 

Katka zachovala klid a svůj soutěžní reper-

toár přednesla bez jediného zaváhání. 

Na klavír ji citlivě doprovodila Mgr. Milada 

Petrášová. Vyhlášení výsledků proběhlo 

v přátelské atmosféře. Porota ocenila neu-

stále stoupající úroveň výuky hry na zobco-

vou fl étnu na ZUŠkách, vyzdvihla vysokou 

a  vyrovnanou kvalitu všech vystoupení 

a  odměnila všechny soutěžící diplomy 

a věcnými cenami.

Vlasta Siřišťová, DiS.

ZUŠ R. A. Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem

Jarní setkání v klubu důchodců
Jako probouzející 

se příroda a  vyku-

kující sluníčko 

patří k  oslavě jara 

v  našem klubu 

i  každoroční náv-

štěva žáků ZŠ Pod-

harť. Letos to bylo 

především společné notování, písničky, 

úsměvy a radost ze společného setkání. 

Zpívání lidových písní za doprovodu kytary 

žáků i  seniorů příjemně pobavilo a  dodalo 

energii všem přítomným. Ručně vyrobené 

dárečky, které žáci předali seniorům, budou 

dlouho připomínat tyto hezké chvíle. Děku-

jeme pedagogickému doprovodu paní uči-

telce Lahúčké a panu učiteli Novotnému 

za  kytarový doprovod a  žákům za  milou 

návštěvu i program, který se moc líbil. Foto-

grafi e a videa jsou na webu KD. 

K  dalším povedeným jarním akcím patřil 

výlet do Českého ráje, kde jsme si prohlédli 

Dětenický zámek a  jeho okolí. Při červno-

vém grilování vuřtů jsme si zavzpomínali 

na příhody, které se udály za našeho mládí. 

Už se těšíme na další akce.

Soňa Vachková, Klub důchodců v Sadové, z. s.

Stalo se již tradicí, že Lesy ČR a  ZŠ Schulzovy 

sady pořádají v  lesní osadě na  Hájemství akci 

Den lesů. Letos se akce konala ve  čtvrtek 

10. května. Počasí bylo úžasné, nebe bez 

mráčků, slunce hřálo každého zúčastněného, 

a to letos opravdu v rekordním počtu. Na 1 100 

dětí, pedagogů, rodičů s kočárky a pořadatelů se 

sešlo v příjemném prostředí areálu. 

Všichni si po  příjezdu poslechli úvodní fanfáry 

na  lesní roh zahrané studenty Lesnické akade-

mie v Trutnově a branou s názvem „Vstupte bez 

vyzvání“ se vydali za  zajímavým programem.  

Každý si našel to, co ho opravdu zajímá. Někteří 

se vydali na  lesní stezku, kde je po  112 metrů 

dlouhém běhu a hodu na medvěda čekaly zají-

mavé informace z  oblasti rybářství, myslivosti, 

botaniky a života v  lese. Stezkou děti provázeli 

žáci 9. ročníku ZŠ Schulzovy sady. Soutěž dět-

ských výtvarných prací na téma „Člověk v  lese“ 

letos vyhrála za mateřské školy Nikolka Hrone-

šová a  za  školáky Natálka Slezáková. V  areálu 

byly pro děti připravené různé soutěže a dárečky 

od  Lesů ČR. Nechyběla jízda na  koních, střelba 

z luku, vaření čaje z přírodnin, výtvarné dílničky, 

zajímavosti z  mineralogie, včelařství, života 

zvířat v  KRNAPu či zoo, třídění odpadů. Práce 

lesních strojů a  hlavně koně, který pomáhá 

člověku v  lese, byla dětmi sledována s úžasem. 

Velký obdiv patřil i vyřezávání lišky motorovou 

pilou z  jednoho kusu kmene. Každý si mohl 

opéct buřtíček na  připraveném ohni či pose-

dět se svačinkou v  přírodě. Nové prolézačky 

z kmenů lákaly malé i ty větší účastníky. 

Velké poděkování patří všem, kteří se na  velmi 

zdařilé akci podíleli: Lesy ČR, ZŠ Schulzovy 

sady, obec Vítězná, Městské lesy Dvůr Králové 

nad Labem, Česká lesnická akademie Trutnov, 

KRNAP Vrchlabí, Safari Park Dvůr Králové, DDM 

Jednička, odbor životního prostředí MěÚ Dvůr 

Králové nad Labem, Řád sv. Huberta. Děkujeme!

 Václav Lokvenc, Lesy ČR 

Bc. Jana Paulusová Fišerová, ZŠ Schulzovy sady

Den lesů na Hájemství

Do Kuksu se vrátí baroko. Ale jen naoko 
Když 26. července 1729 nad údolím v Kuksu 

minula půlnoc, tichem noci se ozval dusot kopyt 

desítek koní. Pohár trpělivosti mocných s výstřelky 

hraběte Šporka přetekl a Kuks obsadili vojáci, 

kteří na šestou ranní ohlásili návštěvu hradec-

kého hejtmana Kryštofa Voračického z Paběnic. 

Tento okamžik historie si Kuks připomněl už vloni 

1. ročníkem akce Baroko naoko. Tisíce návštěv-

níků sledovaly bohatý program včetně scény 

zatčení hraběte Šporka hejtmanem Voračickým, 

kterého ztělesnil skutečný hejtman Královéhra-

deckého kraje Jiří Štěpán.

Letošní ročník Baroka naoko se uskuteční 

v sobotu 16. června a opět se ponese ve stej-

ném duchu. Vrátí se barokní rej s živými obrazy 

ze Šporkovy doby, divadlo a  loutky, hudba 

a tanec, dobové atrakce pro děti a na závěr dne 

barokní ples Ctností a Neřestí. Potkáte průvody 

urozených pánů, komtes a dvorních dam, kejk-

líře, artisty a hudebníky. 

Barokní slavnost pořádá společnost Revitalizace 

Kuks, která je podepsána pod ceněnou rekon-

strukcí podkrkonošské vesničky. Výtěžek bude 

věnován na obnovu Braunova Betléma.

Filip Košťál, DiS., Revitalizace Kuks, o. p. s.

www.zkuskuks.cz, www.revitalizacekuks.cz. 

Rekapitulace činnosti ZO SPCCH Dvůr Králové
Základní organizace Svazu postižených civilizač-

ními chorobami ve Dvoře Králové nad Labem se 

zaměřuje se na lidi postižené chorobami dneška. 

Vytváří jim podmínky, aby se svými nemocemi 

necítili hendikepovaní. K tomu slouží vycházky, 

cvičení, plavání, ozdravné pobyty, výlety i  spo-

lečenské akce. V současné době má 140 členů.

Letos bilancuje náš svaz pětileté období. Dvor-

ská organizace patří v celostátním měřítku mezi 

nejlepší. Naši práci jsme hodnotili 15. března 

v sále Hankova domu za účasti 75 členů. Za MěÚ 

byla přítomna vedoucí odboru ŠKS Kateřina 

Pištorová a  pracovnice odboru Kateřina Erle-

bachová. Byl zvolen výbor a  revizní komise 

(ve  stávajícím složení), delegáti na  okresní 

shromáždění a schválen plán práce na rok 2018.

Nejoblíbenější jsou vycházky s  holemi „Roz-

chodíme civilky“. Ta nejbližší se uskuteční 

5. června společně s  Centrem služeb SPCCH 

Praha. Výlety organizují manželé Perunovi. První 

byl do  pražské zoo za  účasti 63 lidí. Pravidelná 

cvičení vede Stáňa Lokvencová v knihovně Sla-

voj každý čtvrtek od 9:00 do 10:00 hod. za účasti 

cca 10 lidí. Plavání organizuje vždy ve  středu 

Alena Jahnátková. Jezdíme do  Hořic, kde nás 

cvičí Hana Bartošová. Třešničkou na dortu bývá 

plavání v  bazénu v  Hradci Králové, které se 

konalo 9. května (31 lidí).

Kromě pravidelného úterního setkávání v  cuk-

rárně „Dostaveníčko“ jsme absolvovali pose-

zení s hudbou 24. dubna „U Antonínů“ v Lipnici. 

V  rámci zkoušky nám zahrála country skupina 

Phobos zdarma. Vynikající atmosféra pro 48 lidí!

Naší největší akcí je ozdravný pobyt ve středisku 

Sola Fide v  Janských Lázních od  26. května do 

2. června. Organizačně se podílejí Věra a Gábina 

Hamplovy, Stáňa Lokvencová a Marcela Žlabová. 

Naše aktivity nám pomáhají fi nančně zvlád-

nout dotace od Městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem, sponzorské dary od  podniků Juta,

a. s., Seidl & spol., s. r. o., a CNC – Kovoform. Za to 

jim patří náš dík. Zároveň bych chtěl poděkovat 

výše jmenovaným a  hlavně místopředsedkyni 

ZO Jitce Šmelhausové za velkou angažovanost.

Miloslav Tykal 

předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem
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Hasiči SDH Žireč v  letošním roce opět orga-

nizovali velikonoční zábavu. Přípravy fi nišo-

valy na Velký pátek. Kdo mohl – hasič, hasička, 

v  některých případech i  „hasičátko“ – přidal 

ruku k  dílu, aby v  sobotu 24. března od  19:00 

hod. mohla vypuknout „pomlázková“ veselice. 

K poslechu a především k tanci hrála všem dobře 

známá a  osvědčená kapela Dynamic. Pití teklo 

proudem a  po  připravených jednohubkách se 

jen zaprášilo. Skvělá zábava v  plném tanečním 

proudu, spojená s losováním o hodnotné ceny, 

vydržela až do brzkých ranních hodin. Díky patří 

všem zúčastněným.

Další akcí, kterou hasiči pořádali, byly tradiční 

Čarodějnice. I  letos se poslední den v  dubnu 

u  naší nové a  krásné žirečské hasičárny slétly 

čarodějnice z blízkého i širokého okolí a ve spo-

lupráci s kluky a děvčaty z SDH Žireč uspořádaly 

nejen pro děti odpoledne a podvečer plný sou-

těží a her. Děti si mohly vyrobit netopýra nebo 

krásnou masku sovy či čarodějnice. Byla připra-

vena spousta disciplín, např. skok v  pytli nebo 

střelba ze vzduchovky. Kdo měl zájem, mohl 

si vyzkoušet tradiční hasičské disciplíny, jako 

rozvinout a  zase smotat hasičskou hadici. Pro 

všechny zúčastněné děti byla připravená mali-

novka a buřty k opečení. Soutěžící děti dostaly 

navíc odměny za  svoji snahu korunovanou 

výborným koláčkem od  Haničky Bednářové. 

Po  dobu celého klání mezi dětmi a  dospělými 

probíhala soutěž o  „nejkrásnější“ čarodějku. 

Mezi dětmi vyhrála Natálka Vedejová, druhá 

skončila Adélka Tomancová a  o  třetí místo se 

podělily Lucinka a Markétka Machovy. V dospělé 

kategorii bylo velmi těžké vybrat tu opravdu 

„nej“ čarodějnici. A  proto, aby zůstal mezi 

místními čarodějkami i  nadále klid a  mír, byly 

vítězkami všechny. Po společném focení u ještě 

nezapálené vatry prošel Žirčí čarodějnický lam-

pionový průvod. Při západu slunce pak byla 

pod dohledem chlapců z místní JSDH zapálena 

hranice s  opravdu povedenou, na  křesle sedící 

a v ruce koště držící, čarodějnicí. Celý povedený 

večer byl zakončen ohňostrojem.

První letošní soutěží, které se zúčastnili naši 

mladí hasiči, byla 7. dubna 2018 tzv. „uzlovka“ 

dvojic a  jednotlivců v Radvanicích (viz fotogra-

fi e). SDH Žireč vyslal dvě dvojice. Za mladší sou-

těžili Rosálie Hainová a Eliška Vedejová, za starší 

pak Tereza Rapáčová a Petr Zavřel. Ve velké kon-

kurenci se se záludnými uzly poprali více než se 

ctí. Ve své kategorii se Eliška umístila na krásném 

9. místě, Róza na skvělé 4. příčce. V soutěži dvo-

jic obě děvčata svoji kategorii vyhrála. Gratulace 

a  poděkování za  reprezentaci SDH Žireč patří 

všem výše jmenovaným. 

Po letos úplně prvních úspěšných závodech dětí 

v uzlování přišly na řadu první závody v požár-

ním útoku, které se uskutečnily 12. května 2018 

ve Vlčkovicích v Podkrkonoší. S našimi mladšími 

dětmi soutěžili i  ženy a muži. Děti a ženy letos 

poprvé soutěžily s „novou“ mašinou PS12. Děti 

v  opravdu velké konkurenci 17 týmů ve  své 

kategorii vybojovaly velmi pěkné 9. místo se 

ztrátou 1,43 vteřiny na první místo, což opravdu 

není moc velký rozdíl. Děti též poměřily síly 

s  ostatními týmy ve  štafetě dvojic, kde skon-

čily na  pěkném 10. místě. Ženy se umístily na 

5. příčce a muži skočili na 7. pozici. 

Všem přejeme hodně zdaru na dalších závodech.

Martina Tomancová Efl erová

SDH Žireč

Vydařené Primahrátky v Jedničce
Dům dětí a mládeže Jednička uspořádal 

již poosmé velkou odpolední akci pro 

děti, rodiče a  další širokou veřejnost. 

Zahradní slavnost s názvem Primahrátky 

v Jedničce s sebou opět přinesla bohatý 

program a řadu zajímavých aktivit. 

Od  samého rána se to v  areálu DDM 

hemžilo organizátory a pomocníky, kteří 

připravovali jednotlivá stanoviště, zázemí 

i pomůcky. S velikými obavami a zároveň 

s nadějí upírali všichni oči k obloze, neboť 

předpověď počasí nebyla úplně růžová. 

Workshopy a  aktivity byly v  takovém 

rozsahu, že by se v případě deště vešly do DDM 

nebo pod připravené stany jen velmi těžko, 

stejně tak avizovaná vystoupení si v interiéru lze 

představit jen těžko.

Program zahajovaly dvě sympatické dámy 

a  jejich čtyřnozí mazlíčci, kteří předvedli napří-

klad výcvik psí poslušnosti nebo dog frisbee. 

Do  interaktivní ukázky zapojili i  přítomné děti, 

které si za odměnu mohly pejsky pohladit. Pak 

již nastal čas přivítat profesora Zlomtužku, který 

ve  své zábavné divadelní show ukázal drobná 

kouzla v podobě optických klamů a naučil děti 

pěknou písničku. Následovala naučně zábavná 

show s  názvem Dotkni se křídel, během níž se 

diváci dozvěděli řadu zajímavých informací 

o  dravcích a  jejich výcviku. Ukázky byly velmi 

kontaktní, ptáci létali těsně nad hlavami účast-

níků a  někteří z  diváků měli možnost pohladit 

si výra nebo podržet na  ruce káně. Pak si při-

šli na  své milovníci hudby, neboť na  řadě byl 

workshop afrického bubnování s Mamadoubou 

Cammara z  Guineje. Děti si mohly vyzkoušet 

nejen rytmickou hru na africké bubny, ale také 

zpěv a  tanec. Kdyby na  vystoupení nečekali 

další aktéři, možná by se v Jedničce bubnovalo 

doteď. Neméně zajímavé však bylo vystou-

pení slečny Ilony se psem Blackem, kteří před-

vedli komunikaci znakováním a  také canicross. 

Řadu vystoupení uzavírala žonglérská skupina 

z  Hradce Králové, parta šikovných a  sympatic-

kých lidí z  uskupení OOPS! Součástí programu 

byl také DJ Fugas, který se postaral o  hudební 

doprovod, vtipné hlášky i zvukové efekty. Mezi 

jednotlivými vystoupeními si návštěvníci mohli 

vyzkoušet řadu aktivit: výtvarné a  řemeslné 

dílny, výrobu placky, střelbu z luku nebo obřího 

praku, bublinovou dílnu, IQ hernu, nízké lanové 

překážky, žonglování a  mnoho dalšího. Jako 

vzpomínku na akci si pak mohli účastníci odnést 

fotografi i z  tematického fotokoutku. Když 

po  ukončení programu následovalo losování 

krásných cen, dopadly na trávník zahrady DDM 

první kapky a za drobného deště pak organizá-

toři zvládli ještě celý areál „zabalit“ a uklidit. 

Veliké poděkování patří nejen návštěvníkům, 

ale také všem pomocníkům a  účinkujícím. 

Za  fi nanční podporu děkujeme Královéhradec-

kému kraji, jenž akci podpořil z  dotačního pro-

gramu. Věříme, že se návštěvníkům akce líbila 

a že během ní rodiče i děti objevili nové možnosti 

toho, jak společně zábavně trávit volný čas. Že 

mohli poznat nové aktivity, rozvíjet svůj talent, 

potkat se se zajímavými lidmi a  navázat přátel-

ství. Budeme se v Jedničce opět těšit na setkání. 

Mgr. Iveta Hanušová, DDM Jednička

Foto: Ondřej Černota

Výsledky výtvarné soutěže 
a Stříbrné zeměkoule
Tématem letošního ročníku výtvarné sou-

těže ke  Dni Země, který pořádala DDM 

Jednička, bylo „Voda jako život, a  proto ji 

neznečišťujme“. Doručeno bylo 67 prací, 

na  kterých se podílelo 75 autorů. Účast-

nily se děti z  MŠ Dubenec a  MŠ Miku-

lov, ze základních škol žáci ZŠ a  MŠ Bílá 

Třemešná, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ a  SŠ 

Praha 10 Uhříněves a ZŠ E. Beneše z Písku 

a  z  domů dětí pouze DDM Rychnov nad 

Kněžnou. Na  následné výstavě v  Jedničce 

mohli návštěvníci hlasovat, kdo získá Cenu 

návštěvníků výstavy. Nebylo jednoduché 

vybrat ty nejlepší. Za věcné ceny děkujeme 

společnostem KRPA paper, Deva nutrition, 

BOBO blok, Rádio Blaník, Hero a Corny.

I letos DDM Jednička organizovala 11. roč-

ník ekologické soutěže Stříbrná zeměkoule, 

který byl vyhlášen v  září 2017 a  ukončen 

10. dubna 2018. Zapojilo se 10 kolektivů, 

jejichž úkolem bylo průběžně sbírat hli-

níkový odpad z  potravinářských výrobků, 

který vyprodukuje běžná domácnost. Spo-

lečně jsme zachránili zeměkouli od 375 kg 

hliníkového odpadu. Nejúspěšnějšími sbě-

rateli byly děti z MŠ Drtinova Dvůr Králové 

n. L., MŠ Dubenec a ZŠ Podharť Dvůr Krá-

lové n. L. 

Mgr. Alena Hušková, DDM Jednička

Žirečští hasiči v dubnu nezaháleli, pořádali akce a také soutěžili 
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Stomatologická pohotovost
červen 2018
2. a 3. 6.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

9. a  10. 6.: MUDr.  Jiří Záplata, zub. ord. 

čp. 42, Choustníkovo Hradiště, tel.: 

499 392 811;

16. a  17. 6.: MUDr.  Gustav Hrabý, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

23. a  24. 6.: MUDr.  Věra Hrabyová, Füg-

nerova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

30. 6. a 1. 7.: MUDr. Jana Kacetlová, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 495.

5. a  6. 7.: MUDr.  Ludmila Tomášková, 

CSc., zubní ordinace čp. 84, Mostek, tel.: 

499 691 320.

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Čestný občan města 
Jan Zdeněk Bartoš se dočká 
odhalení pamětní desky
Čestných občanů našeho města máme 

jen několik. Jedním z  nich je hudební 

skladatel a  dlouholetý pedagog Pražské 

konzervatoře Jan Zdeněk Bartoš. Vzhle-

dem k významu tohoto královédvorského 

rodáka se rozhodl Královédvorský chrá-

mový sbor, z. s., zajistit výrobu a  slav-

nostní odhalení pamětní desky v  neděli 

10. června 2018 ve  14:00 hod. (ke 

110. výročí narození a  50. výročí udělení 

titulu čestný občan města Dvůr Králové 

nad Labem), a  to na  jeho rodném domě 

v Hlávkově ulici č. p. 839 ve Dvoře Králové 

nad Labem. Akce se zúčastní řada hostů 

– potomci pana Jana Zdeňka Bartoše, 

jeho žáci v oboru skladba Juraj Filas (pro-

fesor AMU v Praze) a Jiří Gemrot (profesor 

Pražské konzervatoře), starosta města Jan 

Jarolím a další.

Jan Zdeněk Bartoš se narodil 4. června 1908 

ve Dvoře Králové nad Labem. Od roku 1945 

byl vedoucím odboru hudby na  minister-

stvu kultury a informací, později na minis-

terstvu školství a kultury. V letech 1959 až 

1962 byl šéfredaktorem hudební redakce 

Státního nakladatelství krásné literatury, 

umění a hudby. Od roku 1958 až do konce 

svého života působil pedagogicky 

na  Pražské konzervatoři. Sestavil vlastní 

hudební soubor, se kterým procestoval 

Středozemní moře, Dálný východ a dostal 

se i na Madagaskar. Je autor knih O hudeb-

ních formách, Hudba volá SOS a  Breviář 

posluchače hudby.

Plakát na akci je v příloze KdeCo na str. 5.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

Skautské středisko hlásí
V sobotu 21. dubna pořádalo skautské středisko 

Permoník Rtyně v  Podkrkonoší základní kolo 

Závodu vlčat a  světlušek. Závodu se zúčast-

nilo okolo 120 dětí z  okolních skautských stře-

disek, které vytvořily 22 hlídek – z  Vrchlabí, 

Trutnova, Rtyně v  Podkrkonoší, Červeného 

Kostelce, Náchoda, Nového Města nad Metují, 

Svobody nad Úpou a  našeho střediska Zvičina.                                                                                          

Motivem celého závodu byl příběh z  knihy 

Poklad na  Stříbrném jezeře. Bandité se zmocnili 

půlky mapy k  pokladu a  chtěli získat i  druhou. 

Hlídky bledých tváří měly za  úkol pomoci in-

diánům získat mapu dříve než bandité. V  indi-

ánském okruhu hlídky získávaly za  splněné 

úkoly kousky mapy a  v  okruhu banditů drahé 

kameny na  zaplacení převoz-

níka k  pokladu. Celkem hlídky 

splnily deset úkolů a  mohly si 

dojet pro poklad na  Stříbrném 

jezeře. Hlídky postupně vyrazily 

na závodní trať, která se skládala 

z  deseti stanovišť. Zde plnily 

úkoly z  oblastí zdravovědy, 

orientace v  terénu, logického 

myšlení, řešily problémové situ-

ace, změřily fyzickou zdatnost, 

svou zručnost, doved-

nosti pro pobyt v  přírodě 

a  schopnost vyhledávat 

informace. V  závěru se 

každá hlídka přeplavila 

na  lodi k  ostrovu a  zde 

získala poklad – pamětní 

list a indiánskou lžíci. Pro naše středisko dopadly 

závody výborně. Hlídka světlušek Volavky 

základní kolo vyhrála a postoupila do krajského 

kola v Novém Městě n. M. Druhá hlídka světlušek 

obsadila 5. místo. Hlídky vlčat se umístily na 8., 11. 

a 12. místě. Poděkování patří všem zúčastněným, 

dětem i vedoucím za výbornou přípravu hlídek. 

Ing. Martin Stránský

Psi umístění v královédvorském útulku
Otevírací doba v červnu: úterý, čtvrtek 15:00–

17:00 hod., pátek 8. a  22. června 15:00–17:00 

hod., neděle 9:30–11:00 hod.

Otevírací doba v  červenci a  v  srpnu: úterý, 

čtvrtek 16:00–18:00 hod., pátek bude upřesněn 

na webu, neděle 9:30–11:00 hod.

Vážní zájemci o  adopci psa, návštěvy školních 

kolektivů a vyzvednutí psa po zaběhnutí i v jiné 

dny a  časy po  předchozí telefonické domluvě 

na tel.: 604 643 338.

Umístěné psy můžete vidět také na  interneto-

vých stránkách www.utulek-dknl.estranky.cz.

Kazan – asi osmi-

letý německý ovčák 

s přátelskou a tempe-

ramentní povahou, 

s  potřebou častého 

pohybu. Doporuču-

jeme ho spíše jako 

zvířecího jedináčka 

a společníka na zahradu.

Jackie – asi pětiletý 

pes plemene Jack 

Russell teriér, zvyklý 

žít v bytě, dominantní 

povahy a  vhodný 

ke  zkušenějším 

pejskařům.

Tom – asi devítiletý 

kříženec belgického 

ovčáka s  typickou 

aktivní a  kamarád-

skou povahou. Jako 

společník na zahradě 

udělá určitě spoustu 

radosti.

Viki – asi pětiletý 

akční kříženec ner-

vóznější povahy. 

Vyžaduje klidný pří-

stup, stává se pak pro 

známé lidi fajnovým 

parťákem, který je 

kontaktní a přátelský. Je také vášnivý aportér. 

Majk – asi pětiletý 

kříženec, který je 

rád v  přítomnosti 

člověka, pravdě-

podobně zvyklý 

žít v  bytě. Dopo-

ručujeme ho spíše 

ke  zkušenějším pejskařům a  k  aktivním lidem, 

kteří mu poskytnout dostatek pohybu v přírodě 

a také volnost na zahradě

Daniela Hoblová

Psí útulek Dvůr Králové nad Labem


