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Známe nové držitele Ceny 
města Dvůr Králové nad Labem
Zastupitelé na  svém červnovém zasedání 

rozhodli o  nových laureátech Ceny města 

Dvůr Králové nad Labem, která byla udělena 

buď za  mimořádnou aktivitu v  roce 2017, 

nebo za celoživotní dílo v konkrétní oblasti.

Laureáti Ceny města Dvůr Králové nad 

Labem za  rok 2017: Jaromír Bek za  tre-

nérskou činnost; Helena Seitlová za  tre-

nérskou činnost; Josef Němec in memo-

riam za celoživotní přínos v oblasti sportu; 

Josef Tomáš za  sportovní úspěchy; 

Jan Dušek za  absolvování Svatojakubské 

cesty (600 km) v  roce 2017 na  invalidním 

vozíku; Jaroslav Kratěna za celoživotní pří-

nos v literární oblasti; Martin Laul za celo-

životní přínos v  hudební oblasti; Marcela 

Hauke za  autorství knihy Když do  života 

vstoupí demence: aneb Praktický průvodce 

péčí o osoby s demencí nejen v domácím 

prostředí; Filip Pýcha za  převyprávění 

a  nakreslení Rukopisu královédvorského 

v komiksu. Slavnostní předání se uskuteční 

v říjnu v sále Hankova domu. Datum a čas 

budou upřesněny.                                       (mik)

I po komunálních volbách bude 
mít město 21 zastupitelů
V  nadcházejícím volebním období bude 

v  Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad 

Labem opět zasedat 21 zastupitelů. Stano-

vili to zastupitelé na svém červnovém zase-

dání. Podle zákona o obcích je totiž třeba 

počet členů zastupitelstva určit nejpozději 

do 85 dnů před volbami do zastupitelstev 

obcí, které se letos uskuteční 5. a 6. října 

2018. Konkrétní počet zastupitelů je ome-

zen rozpětím daným na  základě počtu 

obyvatel obce k  1. lednu roku, v  němž se 

volby konají. Dvůr Králové nad Labem měl 

k  tomuto datu 15 562 obyvatel, což před-

stavuje rozpětí od 15 do 35 členů zastupi-

telstva. Kromě tohoto se přihlíží také k veli-

kosti územního obvodu.                          (mik)

Další číslo NKR vyjde až v srpnu
Upozorňujeme čtenáře Novin královédvor-

ské radnice, že nyní vychází letní číslo 

NKR 6, 7/2018. Příloha KdeCo proto nabízí 

kulturní program na červenec i srpen. Uzá-

věrka srpnového čísla NKR je 15. srpna, 

toto číslo najdete ve  svých schránkách 

na přelomu srpna a září.                             (red)

facebook.com/
mestodknl

Coolfest nabídl i letos skvělou podívanou 

Město Dvůr Králové nad Labem se 7. a 8. června stalo dějištěm třetího ročníku studentského festivalu divadla, hudby 

a tance – Coolfest 2018, který začátkem června již tradičně pořádá Hankův dům, městské kulturní zařízení, a Mezinárodní 

konzervatoř Praha. Právě nadaní studenti mezinárodní konzervatoře a zejména její zkušení pedagogové pod vedením 

hudebníka Oty Baláže si připravili přes třicet zajímavých představení různých žánrů. Návštěvníci všech věkových kategorií 

mohli na celkem devíti místech zhlédnout řadu poutavých vystoupení z oblasti divadla, muzikálu, hudební tvorby a zpěvu. 

Pro zájemce nechyběly ani ukázky spojené s workshopy strunných a dechových nástrojů. Foto: Jan Skalický

Začne stavba okružní křižovatky u oční 
školy, stanoveny jsou objízdné trasy
V  pondělí 9. července začnou práce na  stavbě 

malé okružní křižovatky u oční školy a navazující 

I. etapa rekonstrukce silnice II/300 Dvůr Králové 

nad Labem – Kocbeře v úseku od mostu přes Hart-

ský potok v  Legionářské ulici až k  čerpací stanici 

v Krkonošské ulici. Kromě výstavby okružní křižo-

vatky dojde k rekonstrukci vodovodu a k přeložce 

kanalizace, budou vybudovány nové chodníky, 

zárubní zdi a nové veřejné osvětlení.  

Investorem akce za  více než 65 mil. Kč je Krá-

lovéhradecký kraj, město Dvůr Králové nad 

Labem zafi nancuje částkou 7,7 mil. Kč ze svého 

rozpočtu např. výstavbu chodníků, osvětlení, 

rekonstrukci vodovodu a přeložku kanalizace.  

Během stavebních prací, jež realizují pracovníci 

společnosti Eurovia CS, a. s, dojde k  dopravní 

uzavírce, která potrvá do  18. listopadu 2018. 

Její součástí je stanovení objízdných tras pro 

osobní, nákladní a autobusovou dopravu. Zcela 

uzavřeny totiž budou pro dopravu ulice Legi-

onářská a  Tyršova s  uzavřením vjezdů z  ulic 

Sadová, Čelakovského, Sladkovského, Slunečná, 

Na Vyhlídce a Zahradní. 

Objízdné trasy
Osobní doprava a  MHD (obousměrně) směr 

Vrchlabí – Hostinné: z  Legionářské odbočit 

vlevo směr Šindelářská věž, u  křižovatky s  ulicí 

Havlíčkova odbočit doprava do  Tylovy a  dále 

doleva do  Fügnerovy ulice na  náměstí Repub-

liky, zde doprava do ulice Jiráskova a dále Spoje-

ných národů a směr Hostinné a Vrchlabí.  

Nákladní doprava – tranzit – směr Vrchlabí – 

Hostinné: z okružní křižovatky Dukelská – Legi-

onářská – 17. Listopadu doprava a  pokračovat 

po silnici II/299 ulicemi Dukelská, Hradecká směr 

Zboží, Choustníkovo Hradiště, zde doleva silnicí 

I/37 do Kocbeří, zde doleva silnicí II/300 do Dvora 

Králové n. L. až do ulice Krkonošská, zde odbočit 

doprava do ulice Nedbalova, u křižovatky s ulicí 

Vrchlického – Nerudova odbočit doleva do Neru-

dovy a u křižovatky s ulicemi Jiráskova – Spoje-

ných národů odbočit doprava do  Spojených 

národů a dále směr Hostinné a Vrchlabí. 

Objízdné trasy linkových autobusů i MHD 

včetně výlukového jízdního řádu naleznete 

na stránkách www.mudk.cz v sekci Radnice/

Dopravní omezení. V případě dotazů poskytnou 

informace řidiči přímo ve vozidle.

V rámci příprav objízdných tras je v současné 

době upravováno nároží křižovatky naproti 

Šindelářské věži. Článek k této akci včetně 

objízdných tras a další související informace na 

www.mudk.cz v sekci Radnice/Dopravní omezení.

Miroslava Kameníková
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Město nabízí k pronájmu 
byty o velikosti 2+1 a 1+1
Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 

formou obálkové metody k pronájmu dva 

městské byty o dispozici 2+1 a 1+1.

První byt o  velikosti 2+1 (57,4 m2) se 

nachází ve 2. NP domu čp. 830 v Kotkově 

ulici. Minimální měsíční nájemné činí 

3.617 Kč, předpokládané zálohy na  služby 

200 Kč/měsíc/osoba. Zájemci jsou před 

podáním žádosti povinni složit zálohu 

ve  výši trojnásobku minimálního měsíč-

ního nájemného, tedy 10.851 Kč. Prohlídka 

bytu se uskuteční 18. července v 15:30 hod.

a  19. července v  10:00 hod., jinak 

po dohodě na tel.: 499 318 114.

Druhý byt o  dispozici 1+1 (33,97 m2) se 

nachází ve 3. NP v domě čp. 950 v ul. Boženy 

Němcové. Minimální měsíční nájemné činí 

1.983 Kč, předpokládané zálohy na  služby 

230 Kč/měsíc/osoba + 45 Kč/měsíc za spo-

lečnou TV anténu. Zájemci jsou před 

podáním žádosti povinni složit zálohu 

ve  výši trojnásobku minimálního měsíč-

ního nájemného, tedy 5.949 Kč. Prohlídka 

bytu se uskuteční 16. července v 15:30 hod. 

a  17. července v  10:00 hod., jinak 

po dohodě na tel.: 499 318 114.

Zájemci o  pronájem některého z  těchto 

bytů mohou své nabídky doručit na  pře-

depsaném formuláři nejpozději do čtvrtka 

9. srpna 2018 do 14:30 hod. na podatelnu 

městského úřadu. Kritériem výběru ucha-

zečů je nabídnutá výše měsíčního nájem-

ného. Více informací naleznou zájemci 

na  www.mudk.cz v  sekci elektronická 

úřední deska (zdroj oznámení: OEMM). 

S případnými dotazy se obracejte na odbor 

ekonomiky a majetku města: Petra Šimková, 

e-mail: simkova.petra@mudk.cz, tel.: 

499 318 134.

(ska)

Královéhradecký kraj vyhlásí 
další kolo kotlíkových dotací
Další příležitost k výhodné výměně sta-

rého zdroje vytápění za moderní budou 

mít občané Královéhradeckého kraje letos 

na podzim. Připraveno je pro ně 92 mil. 

Kč. Podmínky dotačního programu byly 

zveřejněny 25. června a příjem žádostí 

bude zahájen 19. září opět prostřednic-

tvím dotačního portálu Královéhradec-

kého kraje DOTIS. Podpora na výměnu 

zdroje tepla bude poskytnuta pouze 

v případě, kdy je stávající rodinný dům 

vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňu-

jícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. 

Podporu je možné poskytnout i v případě, 

že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji. 

Maximální výše dotace je v závislosti na 

zvoleném druhu vytápění 120 tisíc Kč. 

Ve vybraných obcích se může vyplácená 

částka zvýšit ještě o 7,5 tisíce Kč. 

Zápis do pořadníku žadatelů bude spuštěn 

19. září v 10:00 hod. Kapacita pořadníku je 

nastavena na 950 míst. Dne 21. září od 8:00 

hod. bude žadatelům, kteří získali v rámci 

nastavené kapacity místo, umožněno po 

přihlášení do systému DOTIS podat elek-

tronickou žádost. Ukončení příjmu žádostí 

bude 2. října 2018 ve 12:00 hod.

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

www.kr-kralovehradecky.cz

Občanské průkazy
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve 

vydávání občanských průkazů (OP). Od tohoto 

data budou všechny OP se strojově čitelnými 

údaji vydávány pouze s kontaktním elektronic-

kým čipem. Občan se může sám rozhodnout, 

zda si čip při převzetí OP aktivuje či nikoli. Akti-

vace čipu není povinná. Dosavadní OP bez čipu 

zůstávají v platnosti, takže nebude prováděna 

hromadná výměna občanských průkazů.

Končí ale vydávání OP bez strojově čitelných 

údajů s dobou platnosti 1 měsíc (OP typu 

,,Blesk“) z důvodu ztráty, odcizení, zničení  

a z důvodu zrušeného trvalého pobytu.

OP bez strojově čitelných údajů s dobou plat-

nosti 1 měsíc budou vydávány pouze v souvis-

losti s výkonem volebního práva.

Lhůta pro vydání OP zůstává 30 dnů. Pokud 

občan zaplatí vyšší správní poplatek, bude mu 

OP vydán ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních 

dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů. 

O takový OP bude možné požádat u obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP) a nově 

také u Ministerstva vnitra.

OP vydávaný do 30 dnů převezme občan 

u obecního úřadu ORP v místě podání žádosti 

nebo za správní poplatek 100 Kč u obecního 

úřadu ORP, který uvede v žádosti. 

Občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech 

do 24 hodin lze převzít pouze na Ministerstvu 

vnitra. OP vydaný do 5 pracovních dnů může 

občan převzít na Ministerstvu vnitra nebo 

u obecního úřadu ORP, u kterého podal žádost 

o jeho vydání.

Správní poplatky za vydání OP pro občana 

mladšího 15 let: ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč, ve 

lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč, ve lhůtě do 

24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč. 

Správní poplatky za vydání OP pro občana 

staršího 15 let ve zkrácené lhůtě: ve lhůtě do 

5 pracovních dnů – 500 Kč, ve lhůtě do 24 hodin 

v pracovních dnech – 1.000 Kč. 

Cestovní pasy
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve 

vydávání cestovních pasů (CP) občanům, kteří 

ho potřebují vydat v kratší lhůtě. 

Lhůta pro vydání CP zůstává 30 dnů. Občan 

může požádat o jeho vydání za správní poplatek 

ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 

24 hodin nebo do 5 pracovních dnů, a to u obec-

ních úřadů ORP a u Ministerstva vnitra.

CP vydávaný do 30 dnů převezme občan 

u obecního úřadu ORP v místě podání žádosti 

nebo za správní poplatek 100 Kč u obecního 

úřadu ORP, který uvede do žádosti. 

CP vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze 

převzít pouze na Ministerstvu vnitra. CP vydaný 

do 5 pracovních dnů může občan převzít na 

Ministerstvu vnitra nebo u obecního úřadu ORP, 

u kterého podal žádost o jeho vydání.

Správní poplatky za vydání CP pro občana 

mladšího 15 let: ve lhůtě do 30 dnů – 100 Kč,  ve 

lhůtě do 5 pracovních dnů – 1.000 Kč, ve lhůtě 

do 24 hodin v pracovních dnech – 2.000 Kč. 

Správní poplatky za vydání CP pro občana 

staršího 15 let: ve lhůtě do 30 dnů – 600 Kč, ve 

lhůtě do 5 pracovních dnů – 3.000 Kč, ve lhůtě 

do 24 hodin v pracovních dnech – 6.000 Kč. 

Případné dotazy týkající se osobních dokladů 

zodpoví pracovnice odboru všeobecné vnitřní 

správy buď telefonicky na číslech: 499 318 137, 

499 318 149, 499 318 255, nebo osobně na Měst-

ském úřadě Dvůr Králové nad Labem, náměstí 

T. G. Masaryka 38, č. dveří 118 a 119.

Více informací najdete na internetových strán-

kách www.mudk.cz v sekci Radnice/Zprávy 

z odborů/Všeobecná vnitřní  správa.

Řidičské průkazy

Nový řidičský průkaz od července vyřídíte 

na libovolném obecním úřadě obce s roz-

šířenou působností (ORP), který vám svou 

lokalitou nejvíce vyhovuje. Nadále platí, že 

výměna dokladu, kterému končí platnost, je 

zdarma. Na zvoleném obecním úřadě ORP 

si zajistíte výpis z evidenční karty řidiče, 

stav bodového konta a záležitosti spojené 

s profesní způsobilostí řidiče. Seznam všech 

úřadů ORP naleznete zde: www.mdcr.cz/orp.

K situacím, kdy bude nezbytné dojet na obecní 

úřad ORP v místě vašeho trvalého bydliště, patří 

odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, ome-

zení oprávnění atd. 

Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou 

fotografi í, kterou pracovník na přepážce umís-

til na žádost. Podle nové úpravy to již neplatí. 

Systém sám vyhledá, zda již nemáte fotografi i 

v jiné databázi (např. z OP nebo CP), a pokud 

bude vaše podoba stále aktuální, použije ji. 

V případě, že jste změnili vizáž a vaše podoba 

se na první pohled neshoduje s fotografi í v exis-

tujících databázích, vyfotí vás úředník přímo při 

vyřizování žádosti. Nově se také na každý doklad 

bude prostřednictvím podpisového tabletu 

pořizovat digitalizovaný podpis žadatele. Jediný 

případ, kdy s sebou ještě na úřad ponesete papí-

rovou fotografi i, je vydání mezinárodního řidič-

ského průkazu (ten má formát malé knížky, který 

prozatím tisk digitální fotografi e neumožňuje).

Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povin-

nost tuto změnu hlásit na úřadě a ten vám vydal 

nový řidičský průkaz. Nyní je tato povinnost již 

minulostí. Od července se budou vydávat řidič-

ské průkazy, které údaj o místě trvalého bydliště 

neobsahují. To se vztahuje i na majitele dříve 

vydaných, ale stále platných řidičských průkazů.

Správní poplatky od 1. července 2018: 

• výměna řidičského průkazu za nový při uply-

nutí jeho platnosti – zdarma;

• vydání nového řidičského průkazu – 200 Kč;

• vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě do 

5 pracovních dnů – 700 Kč;

• vystavení mezinárodního řidičského průkazu 

– 50 Kč;

• vydání paměťové karty do digitálního tacho-

grafu – 700 Kč.

Více informací najdete na webových stránkách 

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

Odbor dopravy a silničního hospodářství.

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

V červenci začnou platit změny ve vydávání 
občanských průkazů, pasů a „řidičáků“
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Schválený akční plán rozvoje 
sociálních služeb pro správní 
obvod města na rok 2018
Zastupitelé na svém červnovém zasedání 

projednávali Akční plán rozvoje sociálních 

služeb pro správní obvod města Dvůr Krá-

lové nad Labem a schválili cíle a opatření 

pro rok 2018. Ty jsou směřovány na vybrané 

skupiny obyvatel: seniory a zdravotně zne-

výhodněné osoby, rodinu, děti a mládež 

a osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

I vzhledem ke stárnutí populace sociální 

a zdravotní pracovníci hledají vhodná 

řešení, jak potřebným seniorům poskyt-

nout optimální podporu a péči v potřeb-

ném rozsahu a v co nejkratší době. Dojde 

k zavedení služby tísňové péče, v DPS 

v Sadové ulici budou bezbariérově upra-

veny dva byty, aby mohly sloužit ke krát-

kodobým pronájmům seniorům a oso-

bám se sníženou soběstačností. V rámci 

primární prevence pro rodiny s dětmi jsou 

naplánovány semináře na různá témata 

a je zpracován projekt na rekonstrukci

2. a 3. NP Domu Žofi e, kde by měly vznik-

nout sociální byty pro osoby v nepříznivé 

sociální situaci, postupná stavební reali-

zace by měla začít v příštím roce. 

Celý článek najdete na www.mudk.cz 

a dokument je možné si přečíst tamtéž 

v sekci Radnice/Dokumenty a formuláře/

Strategické dokumenty.                             (mik)

MAS Královédvorsko obdrží 
fi nanční výpomoc 650 tisíc Kč
Zastupitelé města Dvůr Králové nad 

Labem schválili uzavření veřejnoprávní 

smlouvy s Místní akční skupinou (MAS) 

Královédvorsko, které město poskytne jed-

norázovou návratnou fi nanční výpomoc ve 

výši 650 tisíc Kč. Peníze budou použity na 

realizaci přeshraničního česko-polského 

projektu „Nezapomenutelné zážitky z kul-

turních a přírodních atraktivit společného 

pohraničí“. Celou částku MAS Královédvor-

sko vrátí na účet města nejpozději do 

31. prosince 2019. Zmíněný projekt byl již 

vybrán k fi nancování a MAS má podepsa-

nou smlouvu na poskytnutí dotace v rámci 

Fondu mikroprojektů v Euroregionu Gla-

censis. Hlavním cílem je zvýšení návštěv-

nosti regionu, podpora turistického ruchu, 

propagace, prezentace a poskytování 

informací o kulturních a přírodních atrakti-

vitách v česko-polském pohraničí. 

Celý článek najdete na internetových 

stránkách www.mudk.cz.                           (mik)

Na Benešově nábřeží je ukazatel 
rychlosti projíždějících vozidel
Rychlost vozů projíždějících po Benešově 

nábřeží nově monitoruje informativní uka-

zatel rychlosti. Zařízení bylo nainstalováno 

ve čtvrtek 7. června dopoledne a cílem je 

zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

a zklidnění dopravy. Jedná se o pokroči-

lejší typ zařízení oproti těm, které jsou již 

ve Dvoře Králové nad Labem umístěny 

například v Krkonošské ulici nebo v Žirči. 

Jak již někteří řidiči stačili zaregistrovat, 

tento informativní měřič kromě aktuální 

rychlosti projíždějících aut zobrazuje také, 

v případě, že řidiči nezpomalí, registrační 

značku rychle jedoucího vozidla.           (mik)

Rada města jmenovala na své schůzi v úterý 

29. května novou ředitelku Základní umělecké 

školy R. A. Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem, 

kterou se od 1. srpna letošního roku stane Vladi-

míra Matušková. V čele ZUŠ tak nahradí dosavadní 

ředitelku Ivanu Černou, které na konci července 

končí šestileté funkční období. Jmenovací dekret 

musí ještě podepsat starosta města Jan Jarolím.

„Děkuji paní ředitelce Černé za dlouholetou 

práci, kterou ve vedení základní umělecké školy 

odvedla. Během jejího působení se škola přestě-

hovala do nových prostor na náměstí T. G. Masa-

ryka, stala se respektovanou organizací a patří 

k nejhezčím zuškám v regionu,“ uvedl starosta 

Jan Jarolím a pokračoval: „Paní Matuškové přeji 

hodně štěstí v nové pozici. Věřím, že díky jejím 

zkušenostem a schopnostem bude škola pokra-

čovat ve svém rozvoji. Doufám také, že naváže na 

spolupráci mezi městem a základní uměleckou 

školou při pořádání nejen kulturních akcí.“

Vladimíra Matušková je zkušenou pedagožkou 

s dlouholetou praxí. Na ZUŠ R. A. Dvorského pra-

cuje od roku 2001, vyučuje zde hru na žesťové 

nástroje a vede 

hudební sou-

bor Crazy Band. 

V září 2013 byla 

jmenována do 

funkce vedoucí 

hudebního oboru 

a rok poté do 

funkce zástupkyně 

ředitelky. 

„Chtěla bych navá-

zat na dosavadní úspěchy školy, zajistit nabídku 

výuky v co největším možném rozsahu ve všech 

oborech, dále vytvářet společné projekty nejen 

v rámci škol, ale i s ostatními organizacemi města, 

a zapojit do našich projektů nejen žáky, ale také 

rodiče,“ řekla ke svým plánům Vladimíra Matuš-

ková a dodala: „Rozhodně chci přispět k dalšímu 

rozvoji školy a zvyšování její prestiže.“ 

ZUŠ R. A. Dvorského ve Dvoře Králové nad 

Labem nabízí čtyři obory: hudební, výtvarný, 

taneční a literárně-dramatický. V letošním škol-

ním roce ji navštěvovalo 540 žáků. 

Miroslava Kameníková

Vladimíra Matušková bude od 1. srpna 
novou ředitelkou ZUŠ R. A. Dvorského

Přednáškový sál Špýcharu městského muzea se 

13. června stal dějištěm veřejného projednávání 

aktualizace akčního plánu Programu rozvoje 

města (PRM). Diskutovat o tomto strategickém 

dokumentu přišla asi dvacítka místních občanů.

Diskuzi moderoval Michal Hátle ze společnosti 

DRAG, s. r. o., která se na tvorbě PRM podílí. 

V úvodu představitelé města shrnuli aktu-

ální vývoj u 13 prioritních bodů, které obsa-

huje akční plán PRM, a to vesměs z veřejné

a dopravní infrastruktury, jejichž realizace byla 

již dokončena, či na jejíž přípravě se pracuje. 

Následně veřejnosti k diskuzi představili návrh 

aktualizace akčního plánu pro rok 2018 týka-

jící se využití nově zakoupených areálů bývalé 

městské tržnice (Mayerovy továrny) a městské 

spořitelny nebo rekonstrukce krajských silnic 

v ulicích Legionářská, Nová Tyršova, Tyršova 

a Krkonošská. Zmíněna byla také potřeba zří-

dit bezbariérové přístupy do veřejných budov, 

nájemní sociální bydlení v dosud nevyužívaných 

prostorách Domu Žofi e či projekt sdílené 

učebny informatiky a robotiky v budově SŠIS 

pro žáky základních škol. Tyto projekty prezen-

tovala místostarostka Alexandra Jiřičková.

Hovořilo se ale také o bytové politice a s tím 

souvisejícím rozvojem města. „Děkuji všem, 

kteří dorazili diskutovat a podělili se s námi o své 

nápady. A nejen jim bych vzkázal: Máte-li dobrý 

nápad, dveře na radnici jsou otevřené,“ zakončil 

setkání starosta města Jan Jarolím.

Text a foto: Jan Skalický, celý článek na www.mudk.cz

Diskutovali o prioritách rozvoje města

Město Dvůr Králové nad Labem již od roku 2010 

postupně buduje síť elektronických komunikací, tzv. 

metropolitní síť. V současné době jsou na ni napo-

jeny téměř všechny příspěvkové organizace města 

a organizace s majetkovou účastí města kromě něk-

terých odloučených pracovišť mateřských a základ-

ních škol v okrajových částech Dvora Králové n. L.

„Prvotním záměrem pro využití metropolitní 

sítě bylo právě propojení všech organizací 

města, které ji využívají zejména pro vysoko-

rychlostní internetovou konektivitu, zálohování 

dat do technologického centra a sdílené služby 

IP telefonní ústředny. V současné době je pro-

střednictvím metropolitní sítě provozován také 

kamerový systém Městské policie Dvůr Králové 

nad Labem,“ říká Ondřej Samek, vedoucí odboru 

informatiky městského úřadu.

Vzhledem k tomu, že struktura metropolitní 

sítě má dostatečnou kapacitu, vedení města se 

rozhodlo začít její okruhy využívat komerčně 

a poskytnout je k pronájmu dalším subjektům, 

které o to projeví zájem. Rada města schválila 

ceník a všeobecné podmínky, které jsou nedíl-

nou součástí vzorové smlouvy. Všechny materi-

ály jsou zveřejněny na www.mudk.cz/man. Cena 

za pronájem se bude odvíjet od délky využívané 

optické trasy a počtu vláken. 

Metropolitní síť nadále budou moci bezplatně 

využívat pouze příspěvkové organizace města 

a organizace s majetkovou účastí města.

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 
k pronájmu okruhy své metropolitní sítě



4

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE       6, 7/2018

www.mudk.cz

Vybrané zásahy městských 
strážníků – květen 2018

Druh zásahu květen 2018 

BESIP přestupky  65

Dopravní nehody 1

Nařízení města (přestupek) 7

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 15

Veřejný pořádek (přestupek) 8

OZV o volném pohybu psů 1

Občanské soužití (přestupek)  5

Majetek (přestupek) 5

Prevence (opatření a úkony) 5

Doručení písemnosti 4

Odchyt zvířete (opatření) 7

Ztráty a nálezy 7

Celkem přestupků:  136

Moderní technologie:

BESIP – MKDS (předáno na ODP) 25

BESIP – úsekové měření rychlosti (předáno 

na ODP)  2 423

Pokuty v blokovém řízení:  49

Na místě nezaplacených bl. pokut: 8

Předáno Policii ČR 1

Předáno na správní odbor MěÚ:  5

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

HZS Královéhradeckého kraje 
obdrží od města opět 400 tisíc Kč
Zastupitelé také v letošním roce souhlasili 

s poskytnutím částky 400 tisíc Kč z roz-

počtu města Dvůr Králové nad Labem, jíž 

podpoří Hasičský záchranný sbor Králo-

véhradeckého kraje. Finanční prostředky 

jsou určeny především na dokončení oprav 

prostor učebny, opravu vytápění v objektu 

B a na pořízení komory tepelného výcviku 

stanice ve Dvoře Králové nad Labem.

(mik)

Na obnovu kulturních památek 
zastupitelé rozdělili 300 tisíc Kč
Město Dvůr Králové nad Labem letos opět 

vyhlásilo dotační program na obnovu vněj-

šího pláště objektů, které jsou nemovitou 

kulturní památkou nebo se nacházejí na 

území Městské památkové zóny. Úspěšní 

žadatelé si mezi sebou rozdělí 300 tisíc Kč. 

Zastupitelé na svém červnovém zasedání 

rozhodli o rozdělení fi nančních prostředků 

mezi čtyři žadatele, jednomu žadateli 

nebylo vyhověno. Město Dvůr Králové nad 

Labem tak ze svého rozpočtu přispěje na 

opravu části šindelové krytiny na domě 

čp. 478 v Přemyslově ulici (150 tisíc Kč), na 

opravu střechy a výměnu oken budovy čp. 

81 na náměstí T. G. Masaryka (20 tisíc Kč), 

dále na opravu dvorní fasády bez zábradlí 

domu čp. 45 ve Švehlově ulici (65 tisíc Kč)

a na obnovu fasády a zdiva barokní sýpky

sv. Kryštofa v Žirči (65 tisíc Kč).

Výše dotace byla stanovena na minimálně 

20 tisíc Kč, maximální výše podílu dotace 

na celkových výdajích žadatele činí 75 %. 

Seznam příjemců dotací i jejich výši 

najdete na stránkách www.mudk.cz v sekci 

Radnice/Zprávy z odborů/Odbor školství, 

kultury a sociálních věcí.

(mik)

Ve  čtvrtek 24. května ráno bylo před 

ZŠ Podharť živo. Namísto výuky se 

museli žáci rychle evakuovat kvůli 

úniku nebezpečné látky v  laboratoři 

školy. Na  místo dorazili profesionální 

hasiči, kteří v  ochranných oblecích 

uniklou látku zlikvidovali a  ze školy 

vynesli jednoho z žáků, kterého se zra-

něním předali zdravotníkům. Takový 

námět měla ukázka, která se uskuteč-

nila v  rámci cvičení krizového štábu 

města Dvůr Králové nad Labem. Akci 

připravil krizový manažer městského 

úřadu Pavel Lev ve spolupráci s vede-

ním školy a zástupci IZS.

Po  skončení zinscenovaného zásahu se žáci 

ZŠ Podharť i  s  pedagogy vydali na  podharťské 

hřiště, kde již byla připravena jednotlivá stano-

viště záchranářů, profesionálních hasičů i dob-

rovolných ze Žirče a Verdeku, Policie ČR, Měst-

ské policie Dvůr Králové nad Labem, Besipu, 

Safres a Českého červeného kříže. Žáci nejprve 

zhlédli ukázku práce policejního psovoda se 

psem a ukázky sebeobrany v podání členů Self 

Defence Team DK. Následně měli možnost se 

podrobněji seznámit s  činností a  vybavením 

jednotlivých složek integrovaného záchranného 

systému a dalších organizací. 

Uskutečnilo se také cvičné zasedání krizového 

štábu města Dvůr Králové nad Labem, během 

něhož proběhla ukázka kontejneru nouzového 

přežití, který mají hasiči Královéhradeckého 

kraje k  dispozici pro využití při mimořádných 

událostech.

„Takové akce bychom chtěli připravovat každo-

ročně ve  spolupráci s  jednotlivými základními 

školami města. Pokud by totiž k  mimořádné 

události skutečně došlo, budeme na ni alespoň 

teoreticky dobře připraveni. V praxi jsme si ově-

řili, jak funguje komunikace pro zasedání krizo-

vého štábu, vychytali jsme drobné nedostatky 

a  jsem rád, že jsme měli možnost prohlédnout 

si a alespoň částečně vyzkoušet kontejner nou-

zového přežití,“ uvedl starosta města Jan Jarolím 

a  pokračoval: „Chtěl bych poděkovat vedení 

a žákům školy ZŠ Podharť, že evakuaci, i podle 

hodnocení profesionálních hasičů, zvládli 

perfektně.“

„Akci jsme ve spolupráci s krizovým manažerem 

Pavlem Lvem rok připravovali a plánovali zapo-

jení jednotlivých organizací. Jsem ráda, že se vše 

nakonec povedlo a  že se žáci mohli s  činností 

hasičů, záchranářů, policistů a  ostatních blíže 

seznámit,“ dodala ředitelka ZŠ Podharť Edita 

Vaňková.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Celý článek a fotogalerie na www.mudk.cz.

Žáci z Podharti si vyzkoušeli evakuaci školy, 
konalo se cvičení krizového štábu města

Město Dvůr Králové nad Labem zřídilo v  roce 

2016 výjezdovou jednotku SDH Dvůr Králové nad 

Labem – Žireč. Ta byla zařazena do kategorie JPO 

V  s  místní působností, což znamená, že mohla 

zasahovat pouze na  území města. Zastupitelé 

však na  svém červnovém zasedání souhlasili se 

změnou kategorie na  JPO III/1. Žirečští hasiči tak 

budou moci v případě potřeby zasahovat i mimo 

území Dvora Králové nad Labem.

„V červenci loňského roku jsme požádali Hasič-

ský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 

o  vyjádření k  zařazení jednotky SDH Žireč 

do kategorie JPO III a bylo nám vyhověno,“ uvedl 

starosta města Jan Jarolím. 

Výjezdová jednotka SDH Žireč se od  svého 

vzniku účastnila již 29 zásahů a  cvičení s  HZS 

Královéhradeckého kraje. „Jsem velmi rád, že je 

velký zájem o práci v jednotce. V té je nyní šest-

náct dobrovolných hasičů, osm z nich je určeno 

pro práci s dýchací technikou,“ podotkl starosta 

Jan Jarolím a  dodal: „Město se fi nančně podílí 

na  dovybavení a  zabezpečení odborného ško-

lení členů výjezdové jednotky. Zakoupili jsme 

například zásahové obleky, dýchací přístroje, 

nové hadice a další vybavení. Vloni jsme inves-

tovali také přes 1,2 mil. Kč do přístavby požární 

zbrojnice v Žirči, kde vzniklo nové sociální zaří-

zení. Další investice chystáme v  letošním roce. 

I  proto máme zájem, aby se jednotka podílela 

na  požární ochraně a  zásazích nejen na  území 

města, ale i mimo Dvůr Králové nad Labem.“

Díky zařazení výjezdové jednotky SDH Žireč 

do kategorie JPO III bude možné požádat o nein-

vestiční dotace ze státního rozpočtu. 

Miroslava Kameníková

SDH Žireč bude moci zasahovat i mimo město

Město Dvůr Králové nad Labem bylo podle 

údajů o produkci komunálních odpadů ve 

4. ročníku soutěže Odpadový Oskar vyhodno-

ceno jako nejlepší mezi sídly nad 5 000 obyva-

tel v Královéhradeckém kraji. Soutěž organizuje 

nezisková organizace ARNIKA za podpory Minis-

terstva životního prostředí. 

Největším problémem v oblasti nakládání 

s odpady v ČR je vysoká produkce směsného 

odpadu. Obce ho produkují kolem 200 kg/oby-

vatel/rok, fi rmy 70 kg/obyvatel/rok. Dvůr Králové 

nad Labem díky dobrému nastavení systému 

odpadového hospodářství a důrazu na prevenci 

vzniku odpadů má produkci směsného odpadu 

o třetinu nižší než je průměr v ČR. 

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Město získalo dalšího Odpadového Oskara
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Technické služby informují Investice do vodohospodářské 
infrastruktury pokračují 
Město Dvůr Králové nad Labem zaplatí

4,1 mil. Kč za sanaci kanalizačního sběrače  

v lokalitě Slovany od loděnice přes zahrád-

kářskou kolonii až po zahradnictví. 

Práce realizovali pracovníci společnosti 

Wombat, s. r. o., Brno bezvýkopovou tech-

nologií.  „Došlo k vyčištění příslušné části 

stoky a následně k instalaci inverzního 

hadicového rukávce o dimenzích 600 až 

1000 mm. Tato ´vložka´ je staticky únosná 

a vytváří nepropustnou vrstvu zejména 

stran nátoku balastních vod. Laicky řečeno, 

nebude docházet k nátokům vody do 

kanalizace,“ uvedl Ivo Antonov z Městských 

vodovodů a kanalizací Dvůr Králové n. L. 

Během jara byla provedena i sanace druhé 

akumulační nádrže na úpravně vody ve 

Dvoře Králové nad Labem. Práce za zhruba 

900 tisíc Kč realizovala společnost Bro-

chier, s. r. o., Praha. „Jednalo se hlavně 

o opravu stávající železobetonové konstrukce

a nanesení nové hydroizolační vrstvy na 

stěny a dno nádrže,“ řekl Ctirad Pokorný, 

vedoucí odboru rozvoje, investic a správy 

majetku městského úřadu. K sanaci první 

akumulační nádrže došlo roku 2016.      (mik)

Pozor na opuštěná vozidla
Odbor životního prostředí Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem v současné 

době řeší případy opuštěných osobních 

vozidel, která mají charakter autovraků

a jejich majitelé je dlouhodobě ponechali 

na místech, kde narušují estetický vzhled 

obce, v horším případě poškozují životní 

prostředí vytékáním nebezpečných pro-

vozních kapalin. Dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech je každý, kdo se zbavuje 

autovraku, povinen umístit vozidlo před 

jeho předáním provozovateli zařízení 

k odstraňování autovraků na místo, kde 

nepoškodí nebo neohrozí životní pro-

středí ani nenaruší estetický vzhled obce 

či přírody nebo krajiny. Vozidla umístěná 

v rozporu se zákonem o odpadech přemístí 

obecní úřad bezodkladně na náklady jeho 

vlastníka na vybrané parkoviště. Infor-

mace o umístění opuštěného vozidla na 

vybrané parkoviště se zveřejní po dobu 

dvou měsíců na úřední desce a současně je 

o tomto úkonu písemně informován vlast-

ník, pokud je možné ho identifi kovat. 

Majitele vysloužilých aut může nezákonné 

odložení autovraku stát nemalé fi nance. 

V případě, že se ke svému vozu nehlásí 

a o jeho další osud se nezajímá, likvidaci 

vraku provede obecní úřad, který pak 

může po vlastníkovi vozidla vymáhat veš-

keré náklady. Současně uloží osobě, která 

se zbavila autovraku v rozporu se zákonem 

o odpadech, pokutu až do výše 20 tisíc Kč.  

Bc. Anna Klustová, odbor životního prostředí

Informace ke svozu skla
Svoz skla obstarává ve Dvoře Králové nad 

Labem společnost Lukas trade, s. r. o., 

která má s městem uzavřenou smlouvu. 

V případě zaplnění kontejneru na sklo 

ještě před termínem svozu kontaktujte 

prosím přímo svozovou společnost na 

tel.: 739 291 816. Děkujeme za spolupráci.

odbor životního prostředí

Pracovníci oprav a údržby komunikací v květnu 

pokračovali ve  výspravě výtluků technolo-

gií Patchmatic. V  oblasti ulice Vorlech opravili 

výtluky na nezpevněné účelové komunikaci, byl 

zde proveden dosyp děr asfaltovým recyklátem. 

Dále upravili nezpevněné komunikace a  pro-

vedli odvodnění plochy v  ulicích Slovany, Pod 

Lesem a v lokalitě Sylvárov a Žirecká Podstráň.

Na  středisku zeleně probíhá první kolo sečení 

ploch, které se sečou pouze křovinořezy, 

a  druhé kolo sečení většiny ploch, které sečou 

traktůrky se sběrem nebo bez. Dokončili jsme 

první kolo sečení ploch a  pásů zeleně podél 

komunikací v  okrajových částech města. Zajis-

tili jsme pokácení stromů, které povolil odbor 

životního prostředí. V  této chvíli nahrazujeme 

výsadbu macešek za  letničky jak na  záhonech, 

tak i v nádobách mobilní zeleně. A v neposlední 

řadě zaléváme květiny, záhony a mladé stromy.

Na  konci května bylo otevřeno Tyršovo kou-

paliště, kde proběhla rekonstrukce dětského 

brouzdaliště. Jsou zde 

nainstalovány nové herní 

prvky. Bazén je pokryt 

novou fólií a ohraničen no-

vými mřížkami.

Jelikož se množí stížnosti občanů na nepořádek 

okolo stanovišť na tříděný odpad, chtěli bychom 

je informovat, že TSm zajišťují svoz komunálního 

odpadu a papíru. Svoz plastů a skla obstarávají 

fi rmy, které mají uzavřenou smlouvu s městem. 

Dále bychom chtěli upozornit na to, že tato sta-

noviště na  tříděný odpad nefungují jako místa 

na  odkládání odpadu, jako jsou např. lednice, 

pračky, nábytek, pneumatiky, pytle plné suti 

apod. Veškerý objemný odpad patří na  sběrný 

dvůr, kde ho od vás zdarma odebereme. Určitě 

je v  zájmu většiny mít čisté město. Děkujeme 

za pochopení.

Více informací najdete na: www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Pracovníci odboru rozvoje, investic a správy 

majetku připravují další dvě stavební akce: rekon-

strukci komunikace ve Vorlechu a v ulici Plk. Švece.

Ve Vorlechu půjde o kompletní rekonstrukci 

komunikace se smíšeným provozem pro auto-

mobily a chodce. Zůstanou zachovány stávající 

rozměry komunikace, nové budou konstrukční 

vrstvy a asfaltový povrch, dojde také k odvodnění 

komunikace. Stavební práce navážou na obnovu 

kanalizace, resp. její prodloužení z loňského roku.

V ulici Plk. Švece dojde k rekonstrukci stávajících 

chodníků a komunikace. Ve východní části ulice 

vznikne nový chodník ze zámkové dlažby, budou 

vytvořena parkovací místa, komunikace dostane 

asfaltový povrch a bude doplněno její odvodnění. 

Západní část ulice bude vydlážděna zámkovou 

dlažbou a bude umožněn pouze příjezd k nemo-

vitostem. Tyto práce navážou na obnovu kanali-

zace a vodovodu, k níž došlo letos na jaře. 

Realizace stavebních prací je v obou případech 

plánována od srpna do konce října a zatímco 

za rekonstrukci komunikace ve Vorlechu město 

Dvůr Králové nad Labem zaplatí 2,3 mil. Kč, 

za rekonstrukci komunikace v ulici Plk. Švece 

v součtu 4,1 mil. Kč. V současné době probíhá 

výběrové řízení na zhotovitele obou staveb. 

Již na jaře došlo k opravě povrchu komunikace 

v Pařezově ulici, která má nový asfaltový povrch. 

Opravená část ulice navazuje na úsek, který byl 

opraven v loňském roce. 

Miroslava Kameníková

Také o letních prázdninách bude ve Dvoře Králové 

nad Labem panovat čilý stavební ruch. Město 

investuje fi nanční prostředky do oprav svého 

majetku. Dojde k výměně oken na budově Městské 

knihovny Slavoj, pokračovat bude výměna oken 

na bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici a další 

etapa opravy fasády Hankova domu. 

Během června začnou stavbaři pracovat na 

obnově další části fasády Hankova domu. 

„Z fasády směrem do Valové uličky bude odstra-

něn svrchní neprodyšný akrylátový nátěr. Poté 

budou původní omítky a plastické prvky štu-

kové výzdoby na budově restaurovány, stejně 

jako původní kamenické prvky fasády, tedy 

podokenní parapety, portály někdejších vstup-

ních dveří a sokl budovy,“ říká Ctirad Pokorný, 

vedoucí odboru rozvoje, investic a správy 

majetku městského úřadu. Stavební práce, které 

potrvají do konce října, realizuje společnost 

Řemeslné stavby, s. r. o., Trotinka a město za ně 

zaplatí ze svého rozpočtu 3,7 mil. Kč, zároveň 

požádalo Ministerstvo kultury o dotaci ve výši 

1,5 mil. Kč. 

Zhruba v polovině července bude pokračovat 

II. etapa výměny oken na bytovém domě čp. 400 

ve Švehlově ulici, který je kulturní památkou. 

Výměna se bude týkat celkem 30 oken různých 

velikostí na jihovýchodní fasádě domu a sta-

vební práce budou realizovány na dvě části. Ta 

první potrvá do poloviny října letošního roku, ta 

druhá se uskuteční v roce 2019. Stávající dožilá 

dřevěná okna budou demontována a nahrazena 

novými bílými špaletovými. Zachován bude 

způsob otevírání křídel, včetně zachování tvaru 

a všech okrasných řezeb a vybavení kovových 

doplňků. Nefunkční a nehistorické kličky budou 

vyměněny za nové a okna budou nově mít hori-

zontální žaluzie. V době uzávěrky NKR probíhalo 

výběrové řízení na zhotovitele, předpokládaná 

cena je v součtu za obě části 2 mil. Kč.

Prázdniny má během letních měsíců také Měst-

ská knihovna Slavoj. Během této doby dojde 

k výměně stávajících dřevěných špaletových 

i zdvojených oken za nová dřevěná ve stejném 

členění. Venkovní parapety z měděného plechu 

zůstanou zachovány, nové budou vnitřní para-

pety. Součástí stavebních prací je zednické zapra-

vení a oprava malby. Práce provede společnost 

AA okna dveře, s. r. o., Praha a město Dvůr Králové 

nad Labem za ně zaplatí téměř 950 tisíc Kč. 

Miroslava Kameníková

Pokračuje oprava Hankova domu, nová 
okna dostane budova knihovny Slavoj

Připravují rekonstrukce místních komunikací
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Vyzkoušejte on-line stezky 
ve Dvoře Králové nad Labem
Máte chytrý telefon a  baví vás poznávat 

nová místa? Tak pro vás jsou určeny mobilní 

aplikace Geofun a  Triphood. Stačí si je 

zdarma stáhnout do telefonu se systémem 

Android a IOS a můžete se seznámit s nejza-

jímavějšími místy Dvora Králové nad Labem. 

Jak hrát Geofun? Stáhněte si aplikaci 

s  geohrou a  najděte místo startu hry. 

Po  stažení již není potřeba internetové 

připojení. Po  Dvoře Králové nad Labem 

vás provede hra s názvem Kameník králo-

védvorský anebo Čarovné koření po  pra-

bábě. Tyto on-line stezky můžete absolvo-

vat pěšky, na vozíčku, s kočárkem i se psem.

Jak hrát Triphood? Stáhněte si apli-

kaci, vyberte si výlet a  pokračujte podle 

instrukcí trasy. V  našem městě najdete 

výlety dva: Safari ve  městě a Se Zábojem 

po stopách Rukopisu.

Jana Lebedinská

Městské informační centrum Dvůr Králové n. L.

Výsledky zápisů do mateřských 
škol, přijaty byly i dvouleté děti
V  mateřských školách, jejichž zřizovate-

lem je město Dvůr Králové nad Labem, se 

v  květnu uskutečnily zápisy na  školní rok 

2018/2019. Vloni se rodiče poprvé museli 

vypořádat s  povinností přihlásit dítě 

k zápisu k předškolnímu vzdělávání, pokud 

dosáhne věku 5 let. Letos se tato povin-

nost týkala 149 dětí s  trvalým bydlištěm 

ve Dvoře Králové nad Labem, 22 z nich však 

rodiče k zápisu nepřivedli.

K zápisům do MŠ Drtinova a MŠ Elišky Krás-

nohorské včetně jejich odloučených praco-

višť přišlo 140 dětí, někteří rodiče absolvo-

vali zápis v  obou zařízeních. Nakonec bylo 

přijato 130 dětí, vyhověno nebylo pouze 

žádostem rodičů, kteří nesplnili zákonnou 

povinnost očkování dítěte. Do  předškol-

ních zařízení se dostaly všechny dvouleté 

děti, o  jejichž umístění měli rodiče zájem 

(38 dětí). V  MŠ tak vznikají méně početné 

třídy pro nejmenší děti, v nichž jsou pro ně 

vytvořeny specifi cké podmínky. 

Volná místa jsou stále v  MŠ Drtinova: 

na pracovištích v Lipnici (2) a v Žirči (4).

Mgr. Šárka Hulíková 

vedoucí oddělení školství a památkové péče

Azylový Dům Žofi e pomáhá lidem bez domova už 7 let
Sociální služba azylový Dům Žofi e pomáhá 

lidem bez domova najít cestu zpět do běžného 

života od  1. dubna r. 2011. Za  tu dobu využilo 

sociální službu 180 lidí v  těžké životní situaci 

spojené se ztrátou bydlení. Více než polovině 

z těchto osob se povedl návrat zpět do běžného 

života a začít znovu. 

Azylový dům v Bezručově ulici ve Dvoře Králové 

nad Labem je pobytová služba s 11 lůžky určená 

lidem bez domova ze Dvora Králové nad Labem 

a  spádových obcí, kteří chtějí a  mohou změnit 

svou sociální situaci. 

Věkové rozložení klientů v  roce 2017: z  26 kli-

entů bylo 9 klientů ve věku do 50 let (35 %), 8 kli-

entů ve věku 51–60 let (31 %), 2 klienti ve věku 

61–65 let (7 %) a 7 klientů starších 66 let (27 %). 

Dále 3 klienti byli invalidní ve  III. stupni a 2 kli-

enti byli osobami zdravotně znevýhodněnými. 

Poměrně vysoké procento seniorů (34 %) a osob 

zdravotně postižených nebo znevýhodněných 

ukazuje na  zásadní problém bezdomovec-

tví, a  tím je chudoba některých seniorů a  lidí 

s  hendikepem a  omezené možnosti vyřešit 

svou situaci vlastními silami. Pracovníci sociální 

služby nejenom v těchto případech velmi úzce 

spolupracují s klienty samotnými, ale i s dalšími 

subjekty (sociální terénní pracovnice městského 

úřadu, pracovnice Úřadu práce, návazné soci-

ální služby, lékaři), a  pokud to dovolí situace, 

tak i s rodinnými příslušníky za účelem nalezení 

východiska v jejich těžkých životních situací. 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 

Labem, která je poskytovatelem této sociální 

služby, se kromě samotné pomoci lidem v nouzi 

velmi významně podílí i na boření mýtů a před-

sudků spojených s  touto cílovou skupinou. 

Pořádá Dny otevřených dveří (poslední byl

25. 6. 2018) a 22. listopadu bude pořádat s dal-

šími partnery již 5. ročník benefi čního projektu 

Noc venku na podporu osob bez domova. 

Provoz Domu Žofi e je podpořen pro období 

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

gramu Zaměstnanost v  rámci projektu Služby 

sociální prevence v  Královéhradeckém kraji IV 

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

částkou 2.814.525,00 Kč.

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Realizujeme společně priority ve vzdělávání
Již třetím rokem probíhají společná setkání 

zástupců škol a školských zařízení s dalšími sub-

jekty z ORP Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci 

projektu Místní akční plán vzdělávání. Za  tu 

dobu se podařilo realizovat spoustu věcí, které 

mají společný cíl, a to naplňovat defi nované pri-

ority v  území a  realizovat naplánované aktivity 

v  oblasti vzdělávání. V  aktuálním navazujícím 

projektu se po necelé půlroční aktivitě podařilo 

nastavit fungování a složení pracovních skupin, 

koordinační pracovní skupiny a řídícího výboru.

Co se týká pracovních skupin, máme v tuto dobu 

za  sebou již první setkání skupiny s  názvem 

„Mateřské školy“, kde se hned v začátku zrodila 

myšlenka na realizaci semináře k tématu „Legis-

lativa v  mateřských školách“. Plánováním nové 

robotické učebny v  prostorách SŠIS se zabývá 

pracovní skupina „Využití robotického cen-

tra školami“. Tato skupina na  svém již druhém 

setkání zhlédla navrženou digitální podobu uče-

ben, shodla se na rozmístění nábytku a podoby 

hrací arény. Realizaci projektových dnů formou 

soutěží, informovanost rodičů a  problematiku 

ve výuce matematiky bude cíleně řešit pracovní 

skupina „Rozvoj matematické gramotnosti“. 

V  neposlední řadě se sešli i  zástupci skupiny 

„Neformální a zájmové vzdělávání“, kteří budou 

v průběhu letních prázdnin pracovat na realizaci 

neformálního setkání subjektů z  celého území 

ORP za účelem společné spolupráce při pláno-

vání akcí. Na plánování nákladů a zejména iden-

tifi kaci fi nančních zdrojů pro realizaci naplá-

novaných aktivit je zřízena pracovní skupina 

„Financování“, jejichž schůzka již také proběhla.

Setkávání pracovních skupin bude pravidelné, 

letos se předpokládá setkání každé z nich mini-

málně třikrát. Zapojení veřejnosti do  jakékoliv 

z pracovních skupin je stále ještě možné. Jejich 

seznam je zveřejněn na našich webových strán-

kách www.maskd.cz v Dokumentech MAP.

Během letních měsíců bude realizační tým pro-

jektu pracovat na  zpracování komunikačního 

plánu, včetně začlenění plánovaných aktivit 

konzultačního procesu. Dále bude postupně 

přispívat k realizaci výstupů každé pracovní sku-

piny a také k její propagaci. Od září by se pak již 

měly postupně realizovat jednotlivé zamýšlené 

semináře, workshopy, projektové dny a  ostatní 

aktivity domluvené na pracovních setkáních.

O  realizaci projektu, jehož partnerem je město 

Dvůr Králové nad Labem, pravidelně informu-

jeme prostřednictvím našich webových stránek 

www.maskd.cz a  facebookového profi lu MAP 

ORP Dvůr Králové nad Labem. V případě zájmu 

o  aktivní zapojení do  projektu nás neváhejte 

kdykoliv kontaktovat. 

Ing. Lenka Křížová, DiS.

projektová manažerka, MAS Královédvorsko

Dvůr Králové nad Labem připravuje Strategický 

plán rozvoje sportu města, který se týká rozvoje 

jak organizovaného sportu, tak neorganizova-

ných pohybových aktivit obyvatel a bude mít vliv 

na  budoucí směřování veřejné podpory sportu, 

rozvoj sportovní infrastruktury či realizaci spor-

tovních programů a akcí pro veřejnost. 

V současné chvíli je zpracován jeho akční plán, 

který schválili zastupitelé. Zpracování plánu 

rozvoje sportu ukládá zákon o podpoře sportu. 

Stávající akční plán, který sestavil zastupitel 

a  člen sportovní komise rady města Dušan 

Kubica, vychází z  jiného strategického doku-

mentu, který má město již zpracovaný, a  to 

z  Programu rozvoje města Dvůr Králové nad 

Labem na  období 2016–2022. Dokumenty 

najdete na www.mudk.cz v sekci Radnice/Doku-

menty a formuláře/ Strategické dokumenty.

„V  současné chvíli probíhá na  internetových 

stránkách dotazníkové šetření, jehož výsledky 

budou použity pro zpracování konečné verze 

Strategického plánu rozvoje sportu města. Ten 

by měl být zastupitelům předložen na zářijovém 

zasedání,“ uvedl starosta Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková

Akční plán rozvoje sportu města schválen



6, 7/2018   NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE  NÁZORY

7www.mudk.cz

Nedá se nic dělat, ale nastává čas na zhodnocení 

práce současného vedení města, jejich čtyřle-

tého působení na  radnici. Budu zřejmě jen kri-

tický, protože každou jejich sebemenší aktivitu 

vždy a  včas v  pozitivním světle popíše mluvčí 

úřadu v  Novinách královédvorské radnice. 

S mluvčí úřadu se jim opravdu povedl husarský 

kousek, neboť jak čtenář jistě postřehl, v končí-

cím čtyřletém volebním období není pod téměř 

žádnými články podpis odpovědného politika, 

ale právě paní mluvčí. Ale každá „sranda“ něco 

stojí. 

Tak jak v  mých očích obstálo současné vedení 

města. Zatím se zaměřím jen na  dvě promar-

něné akce zásadního charakteru, jež budou mít 

vliv na peněženku všech občanů města.  

Zaprvé, jak dopadlo jednání s  vlastníky stá-

vající čistírny odpadních vod (ČOV)? My jsme 

byli s  prominutím označováni za  neschopné, 

neboť kdokoliv jiný se prý s vlastníkem snadno 

dohodne buď na smlouvě o provozování, nebo 

dokonce na odkoupení ČOV za výhodnou cenu.  

Nikdo nám nechtěl věřit, že i  v  tomto případě 

platí, že k dohodě musí být ochotny obě strany. 

Ani jedna varianta nedopadla. Proč asi? Mám 

být stejný jako představitelé ANO a říkat, že jsou 

neschopní? Rychlého ukončení soudního sporu 

s vlastníkem ČOV jsme se také nedočkali.

Další promarněný čas je výstavba nové ČOV. 

Nejdříve prohlášení, opět představitelů ANO, 

že se nic stavět nebude, a námi získaná dotace 

na  její výstavbu ve  výši cca 156 mil. Kč tím 

pádem propadla. Až nyní nastal v  hlavách 

vedení města obrat a stavět se prý bude. Jestli 

ano, tak za horších dotačních podmínek, neboť 

již nedostaneme peníze na  tolik potřebnou 

opravu kanalizačních sběračů. Nedosáhneme 

ani na původních 90 %, ale jen zhruba na 60 % 

dotační podpory. Proč na  realizaci stavby 

a  podání nové žádosti průběžně nepracovali? 

Dotační titul na  výstavbu ČOV byl za  minulou 

dobu vypsán již minimálně dvakrát a  s  lep-

šími procentuálními parametry než nyní, a  to 

propásli. 

A  když jsme u  té „vody“, dnes každý jistě vidí, 

že se potvrdila naše fi nanční analýza o  pro-

vozování Městských vodovodů a  kanalizací 

(MěVak) městem jako správný krok. MěVak je 

v dobré kondici. Je to vidět na stabilizaci pracov-

níků, vzhledu samotného areálu fi rmy, novém 

vybavení kanceláří, novém strojním vybavení 

a  obnově vozového parku. Ale především se 

investuje do  obnovy vodovodní a  kanalizační 

sítě. Je zkrátka vidět, že vybrané peníze zůstávají 

zde ve městě a investují se zpět do našeho měst-

ského majetku. Mohlo to být daleko lepší, kdy-

bychom i provozovali vlastní ČOV.  Měli bychom 

tak vliv na cenu vody pro občany našeho města.

Jan Bém

zastupitel (ODS)

Promarněné šance aneb kde byla pravda

Na kole městem 
opět snáze

Od  května už nejsou pro cyklisty schody mezi 

stadionem a  náměstím Václava Hanky pře-

kážkou. Jsem ráda, že můj podnět dopravní 

komisi města padl na  úrodnou půdu a  další 

opatření z  generelu cyklodopravy v  našem 

městě je na světě. 

Studie cyklistické dopravy ve  Dvoře Králové 

nad Labem vznikla před 4 lety a  vytipovala 

26 problematických úseků včetně jejich řešení. 

Postupně je uskutečnit je doslova jízda na dlou-

hou trať. Ale i přesto už je cyklistům přívětivější 

celé Benešovo nábřeží, výpadovka na Žireč, prů-

jezdnost tří jednosměrek i pěší zóny v Revoluční 

ulici a nově také schody pod Hankovým domem. 

Tak helmu na hlavu a hurá do sedla!

Ing. Veronika Tomková

radní (TOP 09)

Více než 25 let nevlastní město „cestu” do  are-

álu Městských lesů (ML), s. r. o., v  Raisově ulici. 

Do městské nemovitosti se tak vstupuje pouze 

a jedině přes cizí pozemky. Poloha nemo-

vitosti proto připomíná nepřístupný ostrov 

v  moři soukromých pozemků. V  případě, že by 

došlo z  nějakého důvodu ze strany vlastníka 

daných pozemků k  oplocení, nezbude městu 

nic víc, než že se přístupu k  nemovitosti bude 

muset domáhat soudní cestou nebo si pořídí 

„letecký přepravní most”. Zatím se tak nestalo, 

protože sousedské vztahy jsou už roky nekon-

fl iktní a  vlastník pozemků to mlčky a  hlavně 

bezúplatně toleruje. Toto mé tvrzení si může 

každý ověřit na  stránkách katastrálního úřadu, 

kde také zjistí, jak „blízko” je i „druhý“ areál ML 

(v minulosti skladový dvůr technických služeb).

I  zde platí, že oba městské areály mezi sebou  

rozdělují pozemky soukromých vlastníků, tzn. 

že jsou od  sebe sice vzdáleny vzdušnou čarou 

možná jen 50 metrů, ale pracovníci ML musí při 

cestě z  jednoho do  druhého areálu obcházet 

objekt stavebnin po ulici Raisova cca 350 metrů. 

Tuto mnohaletou pozemkově nevýhodnou situ-

aci pro město měla vyřešit ML a  radou města 

navržená směna pozemků mezi městem a spo-

lečností EPOS CZ, s. r. o. Daná směna pozemků 

byla navržena v  principu metr za  metr, bez 

jiného majetkového prospěchu jedné nebo 

druhé strany. Městu měla umožnit bezpro-

blémové okamžité vzájemné propojení obou 

areálů ML a počítalo se s tím, že si ML vybudují 

na  těchto pozemcích spojovací příjezdovou 

komunikaci. Pro ML to je priorita č. 1 v  oblasti 

logistiky a obsluhy obou areálů.

Dozorčí rada ML proto směnu pozemku dopo-

ručila, jako důležité strategické rozhodnutí, rada 

města následně směnnou smlouvu doporučila 

ke  schválení zastupitelstvu. Navíc se společ-

nost EPOS CZ podpisem směnné smlouvy měla 

zavázat, že bude souhlasit se zřízením věcného 

břemena, aby byl vyřešen i ten zmiňovaný „ost-

rovní“ problém. Společnost měla naopak získat 

pozemek, který se nachází mezi silnicí v  ulici 

Seifertova a areálem společnosti EPOS CZ. I zde 

se jedná o logické spojení pozemků, které vždy 

byly součástí výše uvedeného areálu (Recinova 

provazárna), což také dokládá i to, že se část 

pozemku nachází za stávajícím plotem areálu. 

Město tento pozemek přitom „záhadně“ nabylo 

do  svého majetku v  době, kdy rodina Recino-

vých (restituenti) svou restituci prodala mé 

společnosti! 

Tato skutečnost tak byla také jediný a  hlavní 

důvod, proč jsem s navrženou směnnou smlou-

vou pozemků a  navrženým geometrickým 

plánem, který pozemky sceluje, jako jednatel 

a vlastník společnosti EPOS CZ souhlasil. Byl jsem 

si ale dobře vědom, že když jsem také zastupitel, 

můžu být v  celé směně pozemků považován 

za podjatého a být ve střetu zájmů. Proto jsem 

se v  dané věci odmítl jakkoli jako zastupitel 

angažovat, včetně hlasování nebo případné 

diskuze. Vše zbylo jen na  zvážení a  rozhodnutí 

ostatních kolegů zastupitelů. Výsledkem bylo 

neschválení navrhované směny pozemků.

Městské lesy tak budou i  nadále bez vlastní 

přístupové komunikace a působit ve dvou vzá-

jemně neprůchozích a neprůjezdných areálech.

Nechám proto na  občanech – čtenářích, ať si 

sami rozhodnou, zda je tento výsledek hlasování 

pro Městské lesy dobře nebo špatně.

Nasik Kiriakovský

zastupitel (Východočeši)

Městské lesy i do budoucna bez 
přístupové cesty a ve dvou areálech

Kdo zahájil kampaň
Někdo dá do  novin jeden článek, druhý tři, 

ale kampaň dělá ten první. Mrzí mě, že paní 

Tomková nepochopila můj článek v  Novinách 

královédvorské radnice z  č. 4 jako poklonu. 

TOP 09 využila pouze dvou mandátů obdivu-

hodným způsobem. Nejen, že měla pana Kudr-

novského místostarostou, ale i ona poskočila ze 

4. místa na kandidátce do zastupitelstva. A chvá-

lím, že v  představenstvu Safari Parku budeme 

mít hned tři zástupce města místo jednoho, 

a tím i posílíme vliv na propojení obou institucí 

k prospěchu všech obyvatel. 

Co mě ovšem mrzí, že mate čtenáře čísly náv-

štěvnosti a vyčítá mi neinformovanost. Zaměnit 

návštěvnost Safari Parku s  návštěvností města 

jako takového? Divím se, že nás neohromila náv-

štěvností hospitálu Kuks s  tvrzením, že všichni 

neprodleně míří do Dvora. To by náměstí pras-

kalo ve švech. 

Ale toto jsem psát nechtěla. Co se týká slibů před 

volbami, slibovali všichni. Tu bazén, vyhřívané 

koupaliště, sportovní centrum, sály v  nemoc-

nici atd. napříč všemi stranami. Ano – otevřená 

radnice. Sice jsme teď dostali metál za 3. místo 

v tomto oboru. Nevím, jakou máte všichni oby-

čejní občané zkušenost, ale dost mě děsí, jak 

pracují jiná města, která jsou v tomto soupeření 

za námi.

Proto apeluji na  všechny voliče – spoluob-

čany. Papír snese všechno. Snít, když náhodou 

nespíme, umíme všichni. To by se snilo! Ale 

nejsme ovce. Přemýšlejme, než to někomu 

hodíme, jestli to, co budou jednotlivé strany 

i koalice slibovat, je v jejich silách splnit. O to jde.

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

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

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

TENIS, VOLEJBAL, NOHEJBAL, 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

Hledáme pro provozovnu ve Dvoře
 

Králové nad Labem tyto profese:

• KONTROLOR VÝROBY
(znalost základů měření ručními měřidly, 

pracovník absolvuje školení na 3D měření)

• PRACOVNÍK PRO PŘÍJEM materiálu do výroby

     
(manipulace s vysokozdvižnými vozíky a strojními pilami)

• OBSLUHA CNC SOUSTRUHŮ (nevyučené zaškolíme)

Kontakt: tel.: 603534061, e-mail: geisler@slovany.cz

inzerce:

Pronájem bytu 3+kk v centru města DK od srpna. 

Cena dohodou. Tel.: 739 451 234

Prodám dřevěné brikety na  topení – akční 

cena do  odvolání: cena 3 Kč / kg, balení po

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

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

Studentští zastupitelé pomáhali s analýzou volnočasových aktivit
Již třetím rokem se na Městském úřadě Dvůr Krá-

lové nad Labem schází studentské zastupitelstvo 

složené z  žáků všech královédvorských základ-

ních škol včetně Základní školy a  Praktické školy, 

Gymnázia Dvůr Králové nad Labem a Střední školy 

informatiky a  služeb. Tentokrát se žáci zaměřili 

na analýzu nabídky volnočasových aktivit.

„Stěžejní téma letošního ročníku studentského 

zastupitelstva vyšlo ze zpracovávání místních 

akčních plánů vzdělávání, kdy jsme mimo 

jiné řešili volnočasové aktivity dětí. Došli jsme 

k  závěru, že výběr témat zájmových kroužků 

ovlivňují u menších dětí rodiče. Proto jsme se pro-

střednictvím studentského zastupitelstva obrátili 

přímo na žáky, abychom zjistili, o jaké kroužky by 

sami měli zájem,“ uvedla místostarostka města 

Alexandra Jiřičková. 

Během schůzek studentští zastupitelé připra-

vili dotazníky, předložili je svým spolužákům 

a následně vyhodnotili výsledky. Největší zájem 

žáci projevili o  kroužky se zaměřením na  cizí 

jazyky, informační technologie a  umění. Kom-

pletní výsledky najdete na www.mudk.cz v sekci  

Město/Studentské zastupitelstvo.

„Výsledky předáme Místní akční skupině Krá-

lovédvorsko, která v  současné době pokračuje 

v tvorbě dalších místních akčních plánů vzdělá-

vání. Využijí se při práci skupiny, která se zabývá 

neformálním vzděláváním, a  je možné z  nich 

čerpat například pro sestavování nabídky vol-

nočasových aktivit,“ dodala Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková
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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.

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
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V květnu 2018 se narodilo v našem městě 11 občánků – 2 chlapci a 9 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci květnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 17 lidí, z toho bylo 

9 královédvorských občanů, 6 mužů a 3 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili během května 

26 občanů s gratulací a kytičkou.  V tomto období oslavil 1 pár zlatou svatbu.

Barbora Bezrová, Komise pro občanské záležitosti

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

Jan Feik a Hana Šmídová    – 12. 5. 2018

Pavel Podsedník a Alena Kačírková   – 18. 5. 2018

Jan Oulehla a Věra Radová    – 18. 5. 2018

Radek Praus a Veronika Baudyšová   – 25. 5. 2018

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Jan Janeček a Barbora Novotná    – 19. 5. 2018

Údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců. 

Simona Vykouřilová, matrika

Vzpomínka
Dne 6. července 2018 uplyne již 10 let 

ode dne, kdy nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, tatínek a dědeček pan 

MUDr.  Miloslav Roubík. Nikdy nezapo-

meneme a  v  našich srdcích a  vzpomín-

kách je stále s námi.

Děkujeme za  tichou vzpomínku všem 

přátelům a známým.

Manželka Věra a dcera Hana s rodinou

Poděkování ZŠ Strž
Pokud se do  rodiny narodí dítě s  nějakým handicapem, je obtížnější než 

u zdravého potomka najít tu správnou cestu, a hlavně lidi, kteří ho provedou 

dětstvím a vzdělávacím systémem. Jsem ráda, že se mi tento výběr zatím 

daří, a proto bych chtěla dodatečně poděkovat učitelkám z MŠ Slunečná II

a  nyní především kolektivu pedagogů i  vychovatelek v  ZŠ Strž. Přestože 

škola nebyla pro syna spádovou, po schůzce s paní ředitelkou Mgr. Šárkou 

Šantrochovou jsem zadoufala, že zde by mohl být syn v  dobrých rukou. 

A nyní, na konci 5. třídy, vím, že mé rozhodnutí bylo správné. Díky práci, 

kterou odvedla paní učitelka Mgr. Jana Hronešová a paní asistentka Andrea 

Erbenová syn zvládl první stupeň, do školy se těší, je přirozeně začleněný 

v kolektivu, mohl chodit do školní družiny. Výborně funguje spojení škola 

– rodič – dítě, aktuálně reagují na potřeby žáka. Všem, hlavně paní učitelce 

a  paní asistentce, tedy patří veliké poděkování naší rodiny a  přání všeho 

dobrého do další tak moc důležité práce.

Rodina Veselých

Poděkování za Den dětí v Libotově
Děkujeme panu Filipu Krausovi, starostovi obce Libotov, za to, že již potřetí 

pozval naše děti na Den dětí do Libotova. Je to velice krásné gesto, které není 

v dnešní době tak obvyklé. Pan Kraus poslal pro děti a  jejich vychovatelky 

auta, která je na akci i  z ní odvezla, děti dostaly poukázku na občerstvení, 

plnily úkoly, za které si potom vyzvedly krásné hodnotné odměny, ze kte-

rých se budou radovat ještě dlouho. Děti nosí „libotovské“ sluneční brýle, pijí 

ze skleniček s brčkem, holčičky se zdobí sponkami a náramky, kluci po sobě 

stříkají vodními pistolemi. S pomalovanými obličeji a barevnými účesy pak 

měly děti možnost vyřádit se v hasičské pěně, na vodní skluzavce a na závěr si 

chytit bonbóny, které shazovali z letadla, které přiletělo z nedalekého letiště 

v  Žirči. Velký dík patří všem sponzorům a  organizátorům, především však 

panu starostovi, že naše děti na tuto krásnou akci pozval.

Děti a zaměstnanci Dětského centra Dvůr Králové nad Labem

Poděkování za Dětský den 
Děkujeme paní Krausové a Hypermarketu Tesco Dvůr Králové nad Labem 

za  zorganizování Dětského dne v  útulku pro naše děti. Děti strávily pří-

jemné odpoledne plné zábavy a  radosti. Plnily zadané úkoly, projely se 

na ponících, nechaly si pomalovat obličeje a odměnou jim byly balíčky plné 

dobrot a dárků. Během celého odpoledne měly možnost využívat skvěle 

připraveného zdravého občerstvení a postaráno bylo i o pitný režim. Děti 

o prožitém odpoledni mluvily s velkým nadšením a budou na něj dlouho 

vzpomínat. Všem, kteří se na přípravě podíleli, patří velké díky. Vážíme si 

vaší podpory.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském centru Dvůr Králové n. L.

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v květnu přivítáno 10 občánků a v červnu 9 občánků 

našeho města.

Zleva: Denisa Peková, Tereza Poloprudská, Evelin Kašparová, Pavel Novotný, Lukáš Voňka.

Zleva: Patricie Rohacká, Stela Adamová, Stela Vodičková, Jakub Hanuš.

Zleva: Štěpán Valášek, Lukáš Lebedínský, Karolína Šafaříková, Laura Balážová, Jiří Prouza, 

Lada Veselá.

Zleva: Anna Novisedláková, Monika Buřilová, Jakub Nedvěd, Alžběta Veselá.
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Školní rok 2017/2018 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Celkovým nákladem 45 mil. Kč z  rozpočtu Krá-

lovéhradeckého kraje a  Státního fondu život-

ního prostředí proběhne zásadní rekonstrukce 

budovy průmyslovky na  nábřeží Jiřího Wol-

kera. Zahájení stavebních prací se předpokládá 

během července 2018. 

Stavba budovy Tkalcovské školy započala 1. října 

1925. Investorem bylo město, kterému poskytla 

půjčku Městská spořitelna ve  Dvoře Králové. 

Stavební plány zpracoval profesor Vysoké školy 

technické v Brně dr. Adolf Liebscher ml. Moderní 

vybavení zajistilo ministerstvo školství a jednalo 

se v té době o naprosto unikátní budovu. Větší 

část byla totiž postavená jako továrna, kde pro-

bíhala výroba. 

Zažloutlé historické dokumenty budovu popi-

sují takto: „Celá školní budova jest o  dvou 

poschodích (vyjma provozoven) a  zaujímá cca 

3000 m2 zastavěné plochy. V  přízemí budovy 

umístěno bude nově se zřizující oddělení che-

micko-textilní (pro běličství, barvířství a úpravu 

látek) s  továrním provozem a  laboratořemi. 

Poschodí II. určeno pro kreslírny a  pomocné 

místnosti, v  poschodí I. umístěna značně roz-

šířená škola tkalcovská. Mimo to zřízen bude 

též zvláštní autorizovaný ústav pro zkoušení 

látek a přízí, jehož místní textilní průmysl těžce 

postrádá. “ Nová budova začala sloužit od 1. září 

1927, tedy ve  40. roce od  vzniku Textilní školy 

v  našem městě. Ve  škole bylo 38 žáků prvního 

a 22 žáků druhého ročníku.

Plánovaná rekonstrukce se dotkne všech prostor 

školy a  umožní oživit i  dosud méně využívané 

části. V jedné z dílen v přízemí vznikne Muzeum 

textilního tisku, které připomene zcela zásadní 

etapu života školy a  města – město textilních 

továren a  jedinečnou textilní průmyslovku. 

Mimochodem, obor Textilní zušlechťování stále 

nabízíme, ale zdá se, že bohužel není pro koho. 

Další dílna se již dříve proměnila v moderní více-

účelový sál, který je stále více využíván pro nej-

různější akce ve škole i ve městě. 

V  dalších prostorech vzniknou sdílené učebny 

pro výuku robotiky, které by měly sloužit i  žá-

kům místních a okolních základních škol. 

Muzeum a  související rekonstrukce školy pak 

určitě představuje příklad úspěšné spolupráce 

města, kraje i  školy. Od  úvodních úvah pro-

pojit rekonstrukci budovy se vznikem Muzea 

textilního tisku uběhly necelé dva roky. Vzpo-

mínám si, že při mém rozhovoru s  Ing.  Jirán-

kem padla slova: „A  co když to muzeum udě-

láme na  průmce?“ Díky podpoře náměstkyně 

hejtmana Martiny Berdychové, úsilí místosta-

rostky Alexandry Jiřičkové a  mnoha dalších to 

vypadá, že naše město získá nejen opravenou 

budovu, ale i další turistický cíl. 

Při sjezdu absolventů 8. září 2018 budeme 

v  začátcích rekonstrukce, jsem si ale jistý, že 

naši bývalí studenti rádi přijedou ještě jednou, 

aby svou „průmku“ viděli v plné kráse. To bude 

v roce 2020. 

Mgr. Petr Vojtěch, ředitel

 Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem

I  když bilancování patří spíše ke  konci roku 

kalendářního, červen představuje možnost pro 

bilancování uplynulého roku školního. Celý byl 

naplněn nejen běžnou školní prací, ale i  řadou 

aktivit, které měly za cíl seznámit naše žáky s ně-

čím „navíc“, ať se jedná o zajímavé exkurze, nebo 

o  účast v  projektových aktivitách. Velmi nás 

potěšily i  úspěchy našich žáků v  olympiádách 

a  soutěžích, např. ve  Středoškolské odborné 

činnosti do  krajského kola postoupilo pět 

prací, z nichž jedna, práce Terezy Kazmirowské, 

postoupila do kola celostátního. Potěšujících je 

i 60 nových žáků, kteří od září zasednou do lavic 

naší školy. 

Zároveň s  končícím školním rokem končí i  mé 

šestileté funkční období ředitele školy. Podařilo 

se nám společně výrazným způsobem zlepšit 

vybavení a  prostředí školy, zejména vybavení 

technikou, vybudování nové chemické labora-

toře a  zlepšení prostředí školní budovy. Získali 

jsme mimo rozpočet školy 20 mil. Kč z  granto-

vých a projektových prostředků a darů, v součas-

nosti škola realizuje další dva granty v  objemu 

6,1 mil. Kč.  Významným bylo především udržení 

samostatnosti gymnázia a zachování šestiletého 

studia. Škola v uplynulém období zorganizovala 

pro své žáky řadu exkurzí a projektů, pokračovala 

navázaná partnerství s gymnáziem v německém 

Cloppenburgu, jehož další etapu jsme uskuteč-

nili právě v  těchto týdnech. Známkou kvalitní 

práce naší školy jsou 

ale především úspěšní 

absolventi, kteří studují na vysokých školách, mj. 

na  právnických, přírodovědeckých, lékařských 

fakultách či technikách. Někteří pak pokračují 

v  doktorských studijních programech, a  to 

i na zahraničních vysokých školách.

Chtěl bych poděkovat za  spolupráci všem 

zaměstnancům školy, zvláště pak panu 

RNDr.  Vladimíru Huškovi, který po  28 letech 

končí ve funkci zástupce ředitele. 

Přeji našemu gymnáziu hodně úspěchů i v dal-

ším období!

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.

ředitel školy

„Dobré dopoledne, jsem rád, že vás mohu přiví-

tat na Coolfestu...“ Těmito slovy zahájil ve čtvrtek 

7. června již třetí ročník studentského festivalu 

pan starosta Jan Jarolím. Náměstí Václava Hanky 

bylo plné nejen studentů dvorského gymnázia, 

které tento festival společně s Mezinárodní kon-

zervatoří Praha a  Hankovým domem spolupo-

řádalo, ale také žáků základních či mateřských 

škol. Po slavnostním zahájení se ti nejmenší už 

těšili na pohádku „O princezně, která ráčkovala“ 

nebo na „Opičku Žofku“. Už se nemohli dočkat 

a ptali se svých učitelek, o čem bude ta pohádka 

a  kdy už začne. Já se svými spolužáky jsem 

čekala na koncert písní Tiny Turner. S úsměvem 

na tváři a plni očekávání jsme se vydali do auly, 

která byla během chvilky úplně plná. Už první 

písnička všechny ohromila. 

Po koncertu jsem šla na náměstí Václava Hanky, 

kde byl popový koncert. Malé děti tancovaly 

před podiem a všichni si tento slunný den uží-

vali plnými doušky. Děti ze školky a  prvního 

stupně se začaly předhánět v tom, kdo nasbírá 

víc podpisů jak slavných umělců, tak i studentů 

z konzervatoře, na které hvězdná kariéra teprve 

čeká. Celé dva dny se ze všech stran ozývalo: 

„Podepíšeš se mi, prosím?“ Někteří se se svými 

idoly dokonce i vyfotili. Jak mi později řekl dese-

tiletý Kristián: „Líbí se mi, že se tu herci a zpěváci 

podepisují a můžeme se s nimi i vyfotit.“ 

Byly to dva dny plné tance (Tribute movie show), 

zpěvu (Pocta Tině Turner, Big band koncert, 

...), divadelních představení (West Side Story, 

Krvavá svatba, Zásek, Pomáda, ...), ale hlavně 

zábavy pro malé i  velké diváky. U  nejmenších 

měla velký úspěch Opička Žofka. Bylo to o zoo-

logické zahradě, ve které spolu všechna zvířátka 

kamarádila. Opička Žofka byla nejchytřejší z celé 

zahrady a všichni její kamarádi ji měli rádi.

Studenti a dospělí s oblibou navštěvovali odpo-

lední i  večerní divadelní programy. Všichni se 

těšili na  celovečerní muzikál Pomáda, a  nebyli 

zklamáni. Příběh lásky byl prostě dokonalý, 

a  tak domů všichni odešli s  úsměvem na  tváři. 

Mě osobně nejvíce nadchlo představení Zásek, 

sehrané v  gymnaziální tělocvičně, které pojed-

nává o  tom, jak to dopadne, když zůstane pět 

zcela odlišných lidí uvězněno v rozbitém výtahu. 

Myslím si, že si každý mohl z programu vybrat.

A my „gympláci“ se už teď těšíme na příští ročník 

Coolfestu, nejen na  zajímavá a  vtipná předsta-

vení, ale i na naše nové kamarády z řad studentů 

konzervatoře.

Ráchel Šírková (4. C) 

Královédvorský Coolfest a naše gymnázium

... byl dalším z úspěšných pro naše gymnázium

Začne nákladná rekonstrukce budovy SŠIS na nábřeží Jiřího Wolkera
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Aktuality ze ZŠ 5. května

Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Úspěšní „přírodovědci“

Ve  středu 23. května se konala přírodovědná 

soutěž Znalec rostlin, kterou pořádá DDM Jed-

nička ve  Dvoře Králové nad Labem. Naši školu 

reprezentovali dva žáci z 5. třídy: Vojtěch Hojný 

(na snímku) a Michael Kazmirowski. Vojta se pra-

videlně umisťuje v  soutěžích tematicky zamě-

řených na  přírodu, obsadil nádherné 2. místo, 

Michael se může pochlubit 4 příčkou. Chlapcům 

děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Dne 4. června se na  ZŠ Schulzovy sady konalo 

okresní kolo soutěže Poznávání přírodnin. Letos 

jsme měli své zástupce pouze v  kategorii D, ti 

však zaznamenali nebývalý úspěch. Vojta Hojný 

z 5. třídy obsadil v kategorii 6. a 7. tříd 1. místo 

a výsledkem doslova vyrazil dech zúčastněným. 

Michael Kazmirowski se dělil o 13. a 14. příčku, 

což je, při nebývale silné konkurenci, též velký 

úspěch.

Mgr. Jan Flídr, vyučující přírodopis – chemie 

Výlet 9. třídy
Konec školního roku je tady a  sezona školních 

výletů se tedy vyhoupla ke svému vrcholu. Žáci 

deváté třídy si ten svůj třídenní parádně užili.

Sešli jsme se všichni 30. května na  vlako-

vém nádraží natěšení na  nová dobrodružství. 

Po  nekonečné cestě mašinkou vystoupila 

naše parta na nádraží v Turnově a  rozprchla se 

do  města na  nákup drobností, které úspěšně 

někteří zapomněli a  samozřejmě nezbytně 

potřebovali. Kolem 11. hodiny se naše cesta 

přiblížila k cíli – kempu Zrcadlová koza, parádní 

ubytování v srdci Českého ráje. Někteří se s ver-

vou vrhli svlažit do řeky, jiní využili prostor pro 

míčovky. Táborák a  společenské hry parádně 

zakončily den. Ten druhý na  všechny čekaly 

koloběžky, hned po ránu jsme se na nich dopra-

vili až na  Malou Skálu, tam nasedli do  raftů, 

nadšení z  nás doslova sálalo, sjíždět Jizeru byl 

super zážitek. Večer se nesl v  duchu povídání, 

trochu melancholické nálady při vzpomínkách 

na  zážitky během naší devítileté pouti a  sku-

tečnosti, že je to náš poslední společný výlet. 

Poslední den jsme vyrazili na  koloběžkách 

k  Malé Skále, tentokrát na  fotocaching – 

za pomoci mapy s fotkami různých lokalit jsme 

po  okolí hledali zajímavá místa. Odtud celá 

třída vyrazila na  vlakové nádraží a  chystala se 

na návrat domů. Po cestě na všechny padla sice 

únava, ale také pocit neskutečného štěstí. 

Děkujeme třídnímu učiteli panu Flídrovi a paní 

učitelce Chmelíkové za bezva zážitky z nejkrás-

nějšího a  zároveň posledního výletu pořáda-

ného na ZŠ 5. května.

Lucie Meissnerová (žákyně 9. třídy)

Sokolové během sletových dní

Sokolové letos nacvičují na  všesokolský 

slet a  své sletové skladby představili také 

na  regionálním sletu župy Podkrkonošské 

– Jiráskovy 19. května na zimním stadionu 

ve  Dvoře Králové nad Labem, který hostil 

takovou akci po 20 letech. 

Vše se připravovalo na  odpolední vystou-

pení téměř pěti stovek cvičenců ze žup 

Podkrkonošské, Orlické, Jičínské a Východo-

české. Před začátkem proběhl pietní akt, při 

kterém krojovaní sokolové položili květiny 

u pomníku před sokolovnou. Vzdali tak hold 

hrdinům druhé světové války. Při slavnost-

ním zahájení zaplněnou halu pozdravili sta-

rosta města  Jan Jarolím, náčelnice pořáda-

jící jednoty Lucie Fišerová a starostka župy 

Podkrkonošské Helena Rezková. Následo-

valo deset sletových skladeb, ve  kterých 

vystoupili sokolové od  těch nejmladších 

až po  Věrnou gardu (na snímku cvičenky 

skladby Siluety, jejímiž autorkami jsou Krá-

lovédvoračky Eliška a Kateřina Karešovy). 

Jako hosté se představily mažoretky místní 

ZUŠ. Župní slet se vydařil na výbornou. 

Vše vyvrcholí první červencový týden. Dne 

1. července projde Prahou tradiční sletový 

průvod, během týdne absolvují cvičenci 

zkoušky a zúčastní se sportovní show Sokol 

Gala. Královédvorské gymnastky vystoupí 

během sletových dní na venkovních pódi-

ích. Akce vyvrcholí hlavními sletovými dny, 

večer 5. července a odpoledne 6. července. 

Držte nám palce, ať je výsledek naší celo-

roční práce co nejlepší.

Mgr. Pavlína Špatenková

 vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Úspěšné jaro mladých matematiků
V březnu se většina žáků školy zapojila do mezi-

národní soutěže Matematický klokan. Svými 

výsledky se v okresním kole umístili takto: 

v kategorii Benjamín na 3.–4. místě Jakub Moc 

a Tomáš Mertlík a v první desítce ještě Ondřej 

Palan, Martin Michálek, Martina Stránská a Alice 

Vtípilová, v kategorii Kadet na 7. místě Petra 

Sedláčková a na skvělém 1. místě Veronika Mert-

líková, která pak v krajském kole obsadila krásné 

4. místo.

Dubnová okresní kola Matematické olympiády 

dopadla nad očekávání. V kategorii 6. tříd se 

o 1.–2. místo podělily po získání plného počtu 

bodů Jana Marie Senetová a Alice Vtípilová, na 

3.–5. místě se umístil Jakub Moc a 6.–9. místo 

obsadil Tomáš Mertlík. V kategorii 7. tříd získaly  

8.–9. místo Anna Sedláčková a 10.–11. místo 

Kateřina Holubcová. V kategorii 8. tříd se umís-

tila na 1.–2. místě Diana Kulíková, Petra Sedláč-

ková obsadila 4.–6. místo a na 7. místě skončil 

Ondřej Záplata.

Koncem května se konala okresní kola Pythago-

riády. I z tohoto klání přivezli naši žáci výborné 

výsledky. V kategorii 6. tříd se o 2.–3. místo 

podělili Tomáš Mertlík a Jakub Moc, na 4. místě 

se umístila Alice Vtípilová a 9.–12. místo obsadila 

Jana Marie Senetová. V kategorii 7. tříd se umístil 

na 1. místě Václav Semerák, 2.–3. místo obsadila 

Kateřina Holubcová a 4.–6. místo získal Ondřej 

Palan. V kategorii 8. tříd vyhrála Diana Kulíková, 

4. místo získal Matyáš Moravec a 7. místo obsadil 

Ondřej Záplata.

Všem úspěšným matematikům gratulujeme, 

děkujeme jim za zodpovědnou přípravu na sou-

těže a za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Alena Zlámalová, Ing. Iva Tlamichová

Modelářský kroužek
S koncem května ukončil svou činnost kroužek 

leteckých modelářů, a to je příležitost pro krátké 

ohlédnutí. Zapojení chlapci stavěli a dokončili 

nejen volně létající házecí kluzáky, ale také malé 

rádiem řízené motorové modely. Čtyři členové 

se pustili do stavby soutěžního motorového RC 

kluzáku, jejíž dokončení bude úkolem pro příští 

školní rok. Kromě práce v modelářské dílně jsme 

také docházeli na letiště místního aeroklubu. Za 

tuto možnost děkuji především pánům Siřišťovi 

a Vepřekovi. Na letišti se chlapci úspěšně učili 

základům řízení RC modelu, o čemž svědčí to, že 

během výcviku nedošlo k poškození cvičného 

modelu. Kromě toho se seznamovali s pravidly 

pro chování na letištní ploše. Jsem přesvědčen 

o tom, že kroužek bude v příštím školním roce 

v plné síle pokračovat ve své činnosti a že se 

podaří přidat účast na modelářské soutěži. 

Mgr. Petr Pavelka, vedoucí kroužku

Dřevíčková dílna

Dřevíčková dílnička byla na ZŠ Schulzovy sady 

poprvé. Možná se stane tradicí. Pro žáky je to 

jedinečná šance vyzkoušet si práci se dřevem 

a s truhlářským nářadím. Truhlář Marek Pilnáček 

připravil pro žáky 4. A, B a 5. A, B hodinový pro-

gram. Nejprve děti seznámil s nářadím a jeho 

správným používáním, potom názorně vysvětlil 

celý pracovní postup výroby. Čtvrťáci vyráběli 

zvířátko na kolečkách a vlčka, páťáci káču.

Děti si dílny užily a měly z vlastnoručně vyro-

bených hraček velkou radost. Obrovské zaujetí 

všech při práci je vidět na fotografi ích. Budoucí 

1. A, B a 5. A, B se mohou těšit na 2. května 2019, 

kdy nás pan Pilnáček se svojí dílničkou zase 

navštíví. Více fotografi í najdete ve fotogalerii na 

stránkách školy www.zsschsady.cz.

Mgr. Eva Rohnová
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Červnové zprávy ze ZŠ Strž

Novinky ze ZŠ Podharť

Podpora rozvoje nadaných žáků 
„Talent má mnoho různých tváří. Přichází v rozma-

nitých tvarech a podobách.“

Jonas Ridderstrale

Kromě mimořádné péče o  nadané žáky 

v ZŠ Strž nám byla nabídnuta spolupráce s Cen-

trem pro talentovanou mládež. Začali jsme náv-

štěvou akce Objevitelské soboty v  Praze, což 

je semestrální program pro nadané a  zvídavé 

žáky základních škol a  mladší studenty osmi-

letých gymnázií. Pravidelná setkání se konají 

s podporou nadace Čtení pomáhá na prestižním 

pražském gymnáziu Nový PORG.

Program na  jednotlivé soboty si děti vybí-

rají samy. Zvolí si témata, která jim jsou blízká 

a  chtějí je rozvíjet ve  skupině s  dětmi stejných 

zájmů. Vše probíhá zábavnou a  zajímavou for-

mou v  malém kolektivu. Všechny kurzy jsou 

vedeny skupinou odborných pracovníků. 

Nabídka programů je pestrá. Děti se mohou 

zdokonalit v  angličtině, programování, mate-

matice, chemii, fyzice, přírodovědě, dějepisu, ale 

i v otázkách umění a zdravého pohybu. 

Před školou nás překvapil na  sobotu čilý ruch 

– byli jsme zaskočeni počtem dětí, které se 

zdravily a  společně se bavily. Naše „stržácká“ 

skupinka byla vřele přijata pořadateli, vysvětlili 

nám, jak bude celý den probíhat. Po seznámení 

se děti rozeběhly do  vybraných skupinek, kde 

začaly pracovat a přemýšlet nad tématy.

Rádi bychom Vás seznámili s  kurzy, které jsme 

absolvovali.

Ozobot. Víte, kdo nebo co to je? Ozobot je malý, 

jednoduchý a  programovatelný robůtek, který 

kreativní formou představuje svět robotiky, 

logického myšlení a  programování. Děti se 

seznámily se základními operacemi a snažily se 

ho vymotat z bludiště.

Máte rádi fi lmy jako Harry Potter, Pán prstenů, 

Alenka v říši divů nebo Karlík a továrna na čoko-

ládu a  bojíte se angličtiny? Rodilý mluvčí nás 

přesvědčil, že se angličtiny už nemusíme tolik 

obávat. Pomocí krátkých příběhů a scének roz-

víjel představivost a schopnost ústního vyjadřo-

vání dětí.

Další z  programů byly Matematické hrátky 

a  zábavná chemie, kde v  pozdním odpoledni 

ještě děti prozkoumaly na  základě pokusů, 

proč se naše planeta otepluje, naučily se „che-

micky“ šifrovat, vyrobily si barevnou limonádu 

a vyzkoušely si „malou ekologickou katastrofu“.

„To už je opravdu konec? To je škoda! Bylo to 

moc fajn a připadalo nám to krátké…“ Tak děti 

komentovaly konec programu. Už teď se těší 

na nové vědomosti a zážitky, které jim poskytne 

naše škola.

Mgr. Eva Kukalová

Literární soutěže 
V  tomto školním roce se třídě 5. A  opakovaně 

podařilo probojovat se ve  známých soutěžích 

až do závěrečných, tedy ústředních kol. Ve všech 

třech případech se jednalo o literární projekty. 

Soutěž Evropa ve  škole má mezinárodní pře-

sah, je organizovaná již od  roku 1953, a  to ve

33 zemích. Letošní hlavní téma znělo Přemýšlej, 

na čem staví Evropa. Ve svém příspěvku s názvem 

Všímejme si maličkostí, příroda jich skrývá dosti 

se žáci rozepsali o památkách navštěvovaných, 

znovuobnovených, ale i  zapomenutých. Získali 

Čestné uznání a  za  Královéhradecký kraj byli 

odměněni jako jediní.

Ani v  další soutěži Náš svět se děti neztratily. 

Tady je téma neomezovalo, prezentovaly se 

tedy formou básní, které doprovodily ilustra-

cemi. Sbírka Verše od srdíčka si asi získala i srdce 

poroty, protože postoupila do nejužšího výběru 

a vynesla nám opět Čestné uznání. Obě zmiňo-

vané soutěže jsou vyhlašované MŠMT a realizo-

vané pracovníky Talentcentra NIDV.

Do  třetice žáci zabodovali v  soutěži Bambini 

litera. Letošním tématem byla pohádka o  přá-

telství. Z  téměř 600 příspěvků vybrala porota 

20 nejlepších, mezi nimi i  náš příběh Jak se 

z levé ponožky stala pravá kamarádka. Všechny 

čeká místečko v pohádkové knížce, která vyjde 

na  začátku podzimu. Vybrané děti se zúčastní 

při té příležitosti i své první autogramiády. 

Za  krásnými výsledky stojí velká dřina, nadání, 

cit pro jazyk, ale hlavně chuť na  něčem se 

podílet.

Mgr. Jana Hronešová

ZŠ Strž hledá nájemce sportbaru
Základní škola Strž hledá nového nájemce baru 

při sportovní hale. Možnost využití jako rychlé 

občerstvení nebo sportovní bar pro akce, které 

pořádají sportovní kluby či škola. Provoz baru je 

v rámci provozní doby sportovní haly od 17:00 

do  22:00 hod. nebo po  dohodě. Bar je včetně 

základního vybavení, možnost parkování před 

provozovnou. Více informací získáte osobně 

na ředitelství ZŠ Strž, Elišky Krásnohorské 2919, 

Dvůr Králové nad Labem, na  telefonních čís-

lech 499 321 042, 602 156 943 nebo e-mailové 

adrese: santrochova@zsstrz.cz.

Mgr. Šárka Šantrochová, ředitelka ZŠ Strž

Extra třída – začínáme

V  úterý 22. května se třída 7. A  vydala realizo-

vat projekt Extra třída. Naším cílem je postavit 

altánek u  léčebny dlouhodobě nemocných 

ve  zdejší nemocnici. Společně s  panem Žižkou 

jsme se tu sešli, abychom domluvili konečnou 

podobu altánku. Začali jsme tím, že pan Žižka 

přivezl plachtu na  zem, dřevěnou drť a  také 

hrábě, smetáky, kolečka a  my se s  chutí pustili 

do práce. Nejprve jsme naměřili plachtu, kterou 

jsme následně rozstříhali a položili na zem. Poté 

jsme ji zasypali dřevěnou drtí, aby nebyla vidět. 

Potom jsme si vybrali vzorky na plachtu, kterou 

uděláme příště. Velký dík patří vedení nemoc-

nice za možnost realizace akce, panu Žižkovi, 

který nám práce umožnil, a rovněž panu Křížovi, 

který nám dovezl malé občerstvení a taky si pro 

nás připravil „překvapení“ v  podobě rozhovoru 

s  reportérem z Českého rozhlasu. Jsme rádi, že 

se o našem projektu ví, a těšíme se na příště.

žáci 7. A

Krajské kolo dopravní soutěže

Ve  dnech 29. a  30. května 2018 se zúčastnilo 

družstvo starších žáků krajského kola dopravní 

soutěže v  Rychnově nad Kněžnou. Naši školu 

reprezentovali Adéla Hermanová, Adéla Kuh-

nelová, Vojtěch Polák a  Václav Lokvenc. První 

disciplínou byla jízda po dopravním hřišti, dále 

testy z  pravidel silničního provozu, poskyto-

vání první pomoci při autonehodě a první den 

soutěže zakončila jízda zručnosti. Po  ukončení 

první části jsme odjeli do  Sněžného v  Orlic-

kých horách, kde jsme se ubytovali v  chatkách 

a  následoval zábavný program. Druhý den byl 

závěr soutěže – práce s mapou a vyhodnocení. 

Naši žáci si vedli výborně, umístili se na 4. místě. 

Družstvo starších žáků postoupilo do kraje již tři-

krát. Zaslouží si velkou pochvalu a moc jim všem 

děkujeme za  vzornou reprezentaci školy. Jsou 

vzorem pro své kamarády.

Mgr. Ivana Pešťáková

Hudební léto Kuks
Od 23. června do 18. srpna 2018 se koná 

9. ročník mezinárodního festivalu Hudební 

léto Kuks, který nabídne celkem pět kon-

certů s předními interprety. Zahajovací kon-

cert se konal v kostele sv. Jana Křtitele ve 

Dvoře Králové nad Labem a šlo o slavnostní 

koncert ke 100. výročí založení ČSR. 

Následující koncerty budou tradičně v kos-

tele Nejsvětější Trojice v Kuksu, vždy od 

18:00 hod. V  sobotu 7. července vystoupí 

sopranistka Stanislava Mihalcová a  soubor 

Collegium Marianum s  programem sesta-

veným převážně z  děl 18. století. Koncert 

21. července nabídne přední české dechové 

kvinteto Belfi ato Quintet. Zazní hudba 

období klasicismu. Dne 4. srpna vystoupí 

dva přední světoví kytaristé – Ital Carlo 

Domeniconi, někdejší profesor na  Hoch-

schule der Künste v  Berlíně, a  Pavel Steidl, 

pedagog pražské AMU. Vrcholem koncertu 

bude světová premiéra kompozice Carla 

Domeniconiho Variace na Bonreposkou árii. 

Festival zakončí 18. srpna houslista Bohu-

slav Matoušek, profesor pražské HAMU. 

Spolu s  ním se představí varhaník a  peda-

gog teplické konzervatoře Přemysl Kšica. 

Na tomto koncertu bude mimo jiné připo-

menut odkaz Charlese Gounoda a dalších.

Festival pořádá Královédvorský chrámový 

sbor, z. s., spolu se správou hospitálu Kuks. 

Finančně jej podpořilo Ministerstvo kul-

tury, Královéhradecký kraj a  město Dvůr 

Králové nad Labem. Rezervace vstupenek 

možná na: rezervace@hudebniletokuks.cz.  

Více na www.hudebniletokuks.cz.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D. 
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Dobrá spolupráce se SŠIS
Domovu sv. Josefa v Žirči se podařilo navá-

zat spolupráci se Střední školou informa-

tiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem. 

Vedení školy je velmi vstřícné a  nabídlo 

spolupráci hned ve dvou oblastech. Absol-

venti oboru kadeřník a kosmetička budou 

docházet za  našimi klientkami. Někteří se 

zas stanou dobrovolníky a budou doprová-

zet klienty na kulturní akce. 

Zatím je za  námi první návštěva děvčat – 

kosmetiček. Klientky byly s nalíčením a cel-

kovým zkrášlením nadšené, „prokoukly“, 

slušelo jim to a  jejich zdravé sebevědomí 

přispělo k dobré náladě všech. Této spolu-

práce si velmi vážíme. Další návštěva bude 

probíhat ve  stejném duchu a  jako bonus 

děvčata připojí ukázku modelů s přednáš-

kou „Jak šel čas v dámské módě“.

Takže: jen tak dál, děkujeme!

Jitka Holcová

Fundraising a PR, Domov sv. Josefa

Dílny OČKO v Kutné Hoře 
v Galerii Středočeského kraje 

Jako tradičně jsme ke konci školního roku 

naplánovali naši další výpravu za uměním 

– do  GASK v  Kutné Hoře (Galerie Středo-

českého kraje). Zúčastnili jsme se dopro-

vodného programu, tentokrát mezigene-

račního, pro rodiče i děti, k vybraným dílům 

ze stálé expozice Stavy mysli/Za obrazem – 

obměny a intervence – Cesta za sny. 

Spolu s  lektorkami jsme se vydali do sno-

vých představ obrazů českých surrealistů 

Mikuláše Medka, Jindřicha Štýrského 

a  Toyen. Sami jsme byli překvapeni, kam 

nás naše představy a  fantazie zavedly, 

a opět jsme trochu blíž poznali nejen svět 

kolem nás, ale i sebe samé. 

Výprava do  tajů surrealistických krajin 

vyvrcholila v  ateliéru, kde jsme všichni 

dohromady, dospělí i  děti, vytvořili naši 

vlastní snovou krajinu – plnou stromů, 

travin vlajících ve  větru, větrných mlýnů 

i  dosud neznámých živočichů. Návštěvu 

jsme zakončili ve  vizuálních hernách lek-

torského centra, k  nelíčenému nadšení 

všech dětí. Děkujeme účastníkům výpravy 

za  tvůrčí nasazení a  GASK v  Kutné Hoře 

za  inspirativní doprovodný program! 

Další fotografi e jsou k vidění na stránkách 

www.dilnyocko.cz nebo na facebooku.

Zároveň bychom vás chtěli pozvat 

na výstavu děl dětí z OČKA, která probíhá 

v Městské knihovně Slavoj. Vystaveny jsou 

zejména naše grafi cké práce – linoryty 

a suché jehly. Chtěli bychom velmi poděko-

vat knihovně za  tuto příležitost... a dětem 

za inspirativní díla a celoroční práci!

Ing. arch. Kateřina Sedláčková

Výtvarné dílny OČKO, www.dilnyocko.cz

V pátek 4. května proběhla v Galerii výtvarného 

umění v  Náchodě slavnostní vernisáž výstavy 

malíře Miloše Petery ze Dvora Králové nad 

Labem. Zahájil ji úvodním slovem ředitel galerie 

Jan Kapusta a  k  dílu promluvila Zuzana Nová-

ková. Atmosféru vernisáže skvěle umocnil dívčí 

saxofonový kvartet Saxy Baby. 

Expozice v  zámecké jízdárně je bilancí celo-

životního díla jubilujícího autora představující 

průřez celou jeho tvorbou z  let 1964–2017.

Výstava je složena ze dvou částí. V přízemí gale-

rie se nachází obrazy a na ochozu jsou to frotáže, 

kresby a monotypy. 

Miloš Petera vstoupil na uměleckou dráhu výsta-

vou Skupiny mladých ve  výstavní síni králo-

védvorské Staré radnice v roce 1959. Od té doby 

uspořádal 35 samostatných výstav v  celé řadě 

měst ČR a  účastnil se několika desítek výstav 

skupinových. Jeho díla zhlédli příznivci výtvar-

ného umění ve Frankfurtu nad Mohanem, Cury-

chu, Varšavě, Budapešti, Helsinkách, Hannoveru, 

Brémách, Halmstadu a Lausanne. Je zastoupen 

v českých i zahraničních státních a soukromých 

sbírkách. V  roce 2006 obdržel státní ocenění 

„Pocta umělci“ v  Parlamentu České republiky, 

medaili švýcarského nakladatelství Huebners 

Verlag, medaili G. Bella, A. Einsteina a A. Clarka 

za  zastoupení ve  sbírce Českého Telecomu 

a  v  roce 2012 Cenu města Dvora Králové nad 

Labem. Významnému malíři a našemu občanovi 

přišli blahopřát starosta města Jan Jarolím a mís-

tostarostka Alexandra Jiřičková.

Bc. Dana Humlová

zastupující ředitelka Městského muzea ve Dvoře Králové n. L.

Foto: Mgr. Tomáš Vlk

Jubilující malíř Miloš Petera

První červnový den patřil nejen všem dětem, 

které slaví svůj svátek, ale také rytířům. V pražské 

Zrcadlové kapli Klementina se odehrálo vyvr-

cholení 11. ročníku projektu Kde končí svět? 

2017/2018 s podtitulem Já jsem tvůj člověk. Akce 

probíhá s  podporou Ministerstva kultury, orga-

nizuje ji Svaz knihovníků a informačních pracov-

níků ČR. Mezi nejlepších 10 dětí z celé ČR se pro-

bojoval se svým literárním příběhem Kdybych byl 

pejskem Štěpán Hroneš ze 2. třídy ZŠ 5. května. 

Štěpán po  svém pasování na  rytíře napsal: 

„Za  všechno vlastně vděčím našemu pejskovi, 

protože povídání o něm byla moje první povídka. 

Díky ní jsem se podíval do Prahy. Bylo to tam moc 

hezké. Slavnost se konala v Zrcadlové kapli Kle-

mentina. Tam pak přišla králova družina a  jeho 

rytíř Tadeáš mě spolu s  dalšími dětmi pasoval 

na  rytíře Řádu krásného slova. Když vyslovili 

mé jméno, tak jsem k  nim přišel, musel jsem 

pokleknout a složit přísahu. Napůl jsem se těšil, 

ale napůl i styděl. Dostal jsem plyšového dráčka 

Librosaura, který mi bude tuto chvíli připomí-

nat. Není to normální drak, on totiž princezny 

nejí, ale hraje si s písmenky a vytváří z nich slova. 

Moc jsem se na tento okamžik těšil a nikdy na něj 

nezapomenu.“                    (teď už rytíř) Štěpán Hroneš

Rytíři Štěpánovi gratulujeme a věříme, že dostojí 

svému slibu, bude mít v  úctě slovo, ochraňovat 

knížky a bít se za vše dobré, co je v nich psáno.

Mgr. Marta Staníková, ředitelka Městské knihovny Slavoj

Štěpán Hroneš – rytíř Řádu krásného slova

V rámci čtrnáctidenního bloku jsme se s dětmi 

ze všech pracovišť MŠ Drtinova věnovali řemes-

lům a profesím, o kterých jsme si nejen povídali.

Nejvíce přínosná pro berušky a  vlaštovičky 

z MŠ Dvořákova byla návštěva dílny ZŠ 5. května, 

kde jsme měli možnost vidět a vyzkoušet si práci 

s  pilou, vrtačkou, svěrákem i  kladívkem. Děku-

jeme panu učiteli Flídrovi za trpělivost, se kterou 

se nám věnoval, a za to, že se svými žáky vyrobil 

na naši zahradu „Hmyzí hotel“. Neméně zajímavá 

byla i  návštěva stavebnin, kde nás s  veškerým 

stavebním materiálem i  nářadím seznamovala 

paní Nechanická – maminka Kubíčka, které 

velmi děkujeme. Tematický blok jsme zakončili 

tím, že jsme se díky programu „Malý stavitel“, 

který nám zprostředkovala „Malá technická uni-

verzita,“ skutečně stavět nejen domy naučili.

Lvíčata a  papoušci z  MŠ Roháčova vyrazili 

na exkurzi do Pravých hořických trubiček, s. r. o., 

v Miletíně. Dozvěděli se o historii trubiček, jejich 

výrobě, jak se tvoří a míchá těsto, na jakých pán-

vích se pečou oplatky a co se s nimi děje poté. 

Každé z dětí si mohlo vyzkoušet, jak se z takové 

oplatky sroluje trubička a nechyběla ani ochut-

návka. Panu Klůzovi a jeho týmu děkujeme.

Ježečkové z MŠ Drtinova navštívili tiskárnu Arpa 

ve  Dvoře Králové nad Labem, aby se dozvěděli 

o výrobě a tisku knih. Zaujaly je moderní tiskařské 

stroje, tisk na  kovolisty, lepení knih, počítačové 

studio a  další. Zaměstnanci tiskárny byli velice 

milí a  trpěliví a  vše dětem ukázali a  vysvětlili. 

Děti si odnesli domů reklamní předměty a velké 

kalendáře s foty celé třídy. Děkujeme manželům 

Janečkovým za exkurzi a čas, který nám věnovali.

Polytechnická výchova je nedílnou součástí 

vzdělávání dětí již v mateřské škole, a proto se jí 

i nadále budeme intenzivně věnovat.

Pedagogický tým MŠ Drtinova

Každý má své povolání čili zaměstnání aneb 
o nevšední návštěvě nejen ZŠ 5. května
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MŠ Elišky Krásnohorské 
netradičně v zoo

Dne 4. června se děti z  oddělení žabiček 

MŠ E. Krásnohorské vydaly na  netradiční 

prohlídku královédvorské zoo. Děti ve věku 

3 až 4 roky navštívily pavilony opic, slonů

a hrochů. Prošly ptačí i  vodní svět, ale 

hlavně měly možnost krmit, hladit a drbat 

za  ušima nosorožce. Velké díky za  zpro-

středkování milé návštěvy patří tatínkovi 

jedné z  našich žabiček. Návštěvu jsme si 

opravdu užili. 

Mgr. Tereza Lagutinová, učitelka MŠ E. Krásnohorské

Stále je co poznávat
A  to je cílem společ-

ných výprav Klubu 

důchodců v  Sadové. 

Před prázdninami 

se uskutečnily dva 

výlety. V Průhonicích 

jsme obdivovali pes-

trobarevné záhony 

květin a na Letišti Praha si zblízka prohlédli 

největší letadlo, které přistává v ČR. Airbus 

společnosti Emirates nás svými rozměry 

ohromil. Navštívili jsme přehradu Dlouhé 

stráně a  v  její blízkosti přečerpávací elek-

trárnu. Zajímavá byla exkurze do  výrobny 

ručního papíru ve Velkých Losinách, která 

vznikla v  16. století. Jedná se o  nejstarší 

papírenskou manufakturu ve  střední 

Evropě. Navštívili jsme i hasičské slavnosti 

v  Dubenci. Před měsíčními prázdninami 

nechybělo příjemné posezení při živé 

hudbě a zavzpomínání na společně prožitý 

čas v tomto pololetí. 

Pokud jste v seniorském věku a chcete se 

zúčastnit různých akcí a  výletů, přijďte 

mezi nás do Klubu seniorů Sadová i Strž. 

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

Okresní kolo soutěže Poznávání 
přírodnin
V prvním červnovém týdnu se do 

ZŠ Schulzovy sady sjela více než stovka žáků. 

Poměřili zde své znalosti z oblasti botaniky 

a zoologie. Určit správné názvy 50 rostlin 

a 50 živočichů nebyl rozhodně lehký úkol, 

a proto jen ti nejlepší právem získali oce-

nění a postup do krajského kola. Díky 

obětavosti a mnoha hodinám příprav paní 

profesorky Dobrorukové z Gymnázia Dvůr 

Králové nad Labem, paní učitelky Fléglové 

ze ZŠ Schulzovy sady a paní Černíkové 

– velké znalkyni všeho, co roste a kvete, 

byly přírodniny všeho druhu připraveny 

opravdu na profesionální úrovni. Akci 

fi nančně podpořil dotací Královéhradecký 

kraj. Velice děkujeme všem, bez kterých by-

chom tento ročník okresního kola pozná-

vání přírodnin připravovali jen velmi těžko.

Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička

Osobnost Jana Zdeňka Bartoše připomíná 
pamětní deska na jeho rodném domě
Nenápadný rodinný dům v Hlávkově ulici č. 839 

až dosud ničím nepřipomínal, že se v něm naro-

dil významný občan Dvora Králové nad Labem, 

respektovaný skladatel a  dlouholetý pedagog 

Pražské konzervatoře, Jan Zdeněk Bartoš (1908–

1981). Jeho právě proběhlé 110. výročí narození 

bylo podnětem myšlenky na  instalaci pamětní 

desky na  jeho rodný dům, která byla odhalena 

10. června 2018 a  kterou inicioval Vít Havlíček, 

v  současné době vedoucí Oddělení hudebně 

teoretických disciplín na HAMU v Praze. 

Zároveň tím bylo připomenuto i 50. výročí udě-

lení titulu „Čestný občan města Dvůr Králové nad 

Labem“ tomuto skladateli. Slavnostního odhalení 

pamětní desky podle návrhu ak. mal. Daniela 

Václavíka se kromě představitelů města zúčastnili 

i dva žáci J. Z. Bartoše, významní současní sklada-

telé Juraj Filas (profesor AMU v Praze) a Jiří Gem-

rot (profesor Pražské konzervatoře). Oba při této 

příležitosti vystoupili s krátkou neformální osobní 

vzpomínkou na svého učitele, na kterého dodnes 

s  vděkem vzpomínají. Dalším významným Bar-

tošovým žákem byl i nedávno zesnulý skladatel 

a  dlouholetý profesor AMU Otomar Kvěch. Pří-

tomni byli rovněž skladatelův syn a dcera, dodnes 

aktivní učitelka zpěvu v pražské ZUŠ. 

Organizátorem odhalení pamětní desky byl 

Královédvorský chrámový sbor, z. s., ve  spolu-

práci s Městským muzeem ve Dvoře Králové nad 

Labem za fi nanční podpory města Dvůr Králové 

nad Labem. Uvedení hosté pak měli příležitost 

prohlédnout si pozůstalost po  J. Z. Bartošovi 

uloženou v  městském muzeu. Závěrem násle-

dovalo milé neformální posezení s oběma žáky 

a  potomky J. Z. Bartoše, který by se rozhodně 

neměl vytratit z  našeho povědomí. Snad tomu 

přispěje i právě odhalená pamětní deska.

Petr Mádle 

  „V pátek 25. května jdeme do kostela,“ povídám 

a ještě upřesním, „v noci.“ A už musím vysvětlit: 

„Hrají tam děti se smyčcovým orchestrem ze 

ZUŠ Dvůr Králové nad Labem a  Jaroměř pod 

vedením paní učitelky Jany Kovářové.“ Zúčast-

níme se tedy celorepublikové akce nazvané Noc 

kostelů. Letos se milovníci hudby sešli v kostele 

sv. Anny v Žirči. Mladí muzikanti si tam dali sraz 

už hodinu předem, aby se ještě sehráli a naladili 

se. Nervozita vrcholí a je to tady! Kostel je napl-

něn, diváci sedí v lavicích a netrpělivě očekávají 

nástup smyčců. Přichází houslisti, violisti, violon-

cellistky, cembalista a  samozřejmě dirigentka 

a vedoucí souboru, paní učitelka. 

První tóny ohromují diváky svou plností, danou 

zdejší akustikou, a  také krásou, lahodící uším. 

Slyšíme skladby Batalia, Dioclecian, Fairytale, 

March, Rondo a  další. Mezi nimi i  Hallelujah, 

která je známá všem přítomným. Děti jsou 

absolutně soustředěné a  ukázněné. Některé se 

usmívají. Těšily se na vystoupení a  teď zúročují 

několikatýdenní dřinu, kdy musely překonávat 

samy sebe. Čerpají energii, kterou je kostel napl-

něn. Jsou odměňovány hlasitým potleskem. 

A  je tu závěrečná úklona, poděkování, květiny, 

úsměvy i slzy. Stálo to za to, docházet na hodiny, 

přehrávat doma, prát se s notami, a dokázaly, že 

to má smysl.

Chtěla bych poděkovat paní učitelce Janě Ková-

řové. Dotáhnout věci do  konce, jak se říká, je 

skvělé a  chvályhodné. S  rodiči jsme se shodli, 

že je velmi statečná. Poděkování patří organizá-

torovi akce a také všem zúčastněným a v nepo-

slední řadě všem rodičům, kteří své děti podpo-

rují v uměleckém snažení.

Mgr. Jitka Baudischová

Noc kostelů se smyčcovým orchestrem

První červen je tradičně dnem, který patří všem 

dětem, a nejinak tomu bylo ve Dvoře Králové nad 

Labem i letos. Na Tyršově koupališti bylo od rána 

slunečno a  také rušno. Do  ofi ciálního zahájení 

prošlo branami přes 800 dětí a  další přicházely. 

Program s  aktivitami probíhal v  celém prostoru 

koupaliště a na jeho zajištění se podílela více než 

stovka organizátorů, pomocníků a dobrovolníků.

Program zahájily mažoretky Tweety z  DDM 

Jednička a  po  nich vystoupili žongléři ze sku-

piny OOPS, kteří předvedli jednoduché triky 

i  cirkusová čísla. V  interaktivní ukázce s  názvem 

Dotkni se křídel se účastníci mohli blíže seznámit 

s cvičenými dravci nebo si pohladit mládě kuny. 

Milovníci zvířat si letos opravdu přišli na  své, 

protože si mohli vyzkoušet také canicross nebo 

králičí HOP. Ukázky sebeobrany i policejní práce, 

výstroje a výzbroje mohly děti vidět na stanovišti 

královédvorské městské policie a  Self Defence 

Teamu DK. Zajímavými aktivitami byly také lanové 

překážky, malování na obličej a  tetování, kadeř-

nický salon, výroba domácí limonády, IQ koutek, 

bublinárium, skákací hrad, šlapací auta, výroba 

odznaků nebo stanoviště historického šermu. 

Chybět nemohly ani soutěžní stanoviště, kde děti 

sbíraly razítka, jež poté směnily za drobné ceny. 

Jednoznačně nejoblíbenějšími byla střelba z luku 

mezi kulisami z příběhu Robina Hooda, oblíbení 

Angry Birds nebo minigolf, za jehož zpřístupnění 

děkujeme technickým službám. Těm také patří 

poděkování za zapůjčení areálu koupaliště, které 

bylo skvěle připraveno a upraveno. 

Za  spolupráci rovněž děkujeme SŠIS Dvůr Krá-

lové nad Labem, která z výuky uvolnila bezmála 

60 žáků, jež vypomáhali na  stanovištích. Den 

dětí pro děti z  královédvorských škol a  školek 

zorganizoval DDM Jednička a  město Dvůr Krá-

lové nad Labem. A podle všech slov se ta letošní 

oslava opravdu vydařila.

Mgr. Iveta Hanušová, DDM Jednička

Tradiční Den dětí 
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Stomatologická pohotovost
červenec a srpen 2018
30. 6. a 1. 7.: MUDr. Jana Kacetlová, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 495;

5. a  6. 7.: MUDr.  Rudolf Dušánek, Rohá-

čova 2968, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

603 994 436;

7. a  8. 7.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464;

14. a  15. 7.: MUDr.  Miroslava Landová, 

Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 321 931;

21. a  22. 7.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

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

1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

4. a 5. 8.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

11. a  12. 8.: MDDr.  Petra Andrlová, 

Zubní ordinace čp. 31, Bílá Třemešná, tel.: 

732 580 139;

18. a  19. 8.: Soukromá stomatolog. ordi-

nace, s. r. o. – MUDr.  Jiřina Klustová, Pres-

lova 446, Dvůr Králové nad Labem, tel.:

499 622 560;

25. a  26. 8.: MUDr.  Jiří Záplata, zub. 

ord. čp. 42, Choustníkovo Hradiště, tel.: 

499 392 811;

1. a  2. 9.: Stom-Gyn, s. r. o. – MUDr. Hana 

Šujáková, Rooseveltova 474, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 499 621 423.

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Spolupráce MŠ Roháčova se 
Safari Parkem pokračuje
V únorovém čísle jsme informovali o tom, 

že MŠ Roháčova navázala užší spolupráci 

s  královédvorským Safari Parkem. Projekt 

jsme nazvali „Zemědělcem v Africe“. Spolu-

práce je velmi úspěšná a  příjemně pokra-

čuje. Děti na  záhoncích vysely a  zasázely 

dýně, batáty, zeleninu a  africké obiloviny. 

Záhonky se nám krásně zelenají. Pracov-

níci Safari Parku nám postavili domeček, 

který si děti pomalovaly a  mají v  něm 

zázemí. Samy si popsaly cedule, aby i náv-

štěvníci z  jiných míst republiky věděli, jak 

„papoušci“ a  „lvíčata“ obhospodařují tak 

vzácnou půdu. 

To vše je možné díky práci vzdělávacího 

oddělení, technikům a  zahradníkům, kteří 

našim dětem vycházejí vstříc a  umožňují 

jim zažít pocit z  dobře odvedené a  pro-

spěšné práce.

M. Kvochová

MŠ Roháčova

Skautské středisko hlásí

O  víkendu 18. a  20. května proběhlo krajské 

kolo Závodu vlčat a  světlušek, jehož se zúčast-

nila i naše hlídka světlušek, která zvítězila v kole 

okresním. Závod proběhl v  Novém Městě nad 

Metují. Motivem bylo 100 let od založení našeho 

státu. V  kategorii světlušek bylo celkem 12 hlí-

dek. Ty plnily úkoly ze zdravovědy, poznávání 

přírody, logického myšlení, orientace v  terénu, 

řešily problémové situace, změřily fyzickou 

zdatnost, svou zručnost a  schopnost vyhledá-

vat informace. Úkoly byly ale o  poznání nároč-

nější než v okresním kole. Naše hlídka světlušek 

– Volavky – se umístila na vynikajícím 3. místě. 

Děvčatům a vedoucím patří velký dík za repre-

zentaci našeho střediska Zvičina.

Dvanáct členů 5. oddílu vodních skautů a  šest 

vodních skautů z  Mostku 

se zúčastnilo od  7. do  10. 

června celostátního 

setkání Navigamus v Lipně 

nad Vltavou, které se koná 

od  roku 1994 každé tři 

roky. Posláním je setkávání 

a navázání nových kontaktů a přátelství s dalšími 

skauty z  Česka i  zahraničí. Letos se Navigamu 

zúčastnilo 1 350 vodních skautů a skautek. Námě-

tem bylo 600. výročí od plaveb legendárního čín-

ského admirála Čeng Che, který byl jedním z nej-

významnějších mořeplavců středověku a podnikl 

sedm plaveb po Indickém oceánu i Pacifi ku. Děti 

stihly během setkání splout část Vltavy z Vyššího 

Brodu, zahrály si velkou hromadnou hru a zúčast-

nily se bohatého doprovodného programu. 

Začínají naše tábory. Prvním je tábor rodinného 

skuatingu na  Kateřině, na  který navazuje tábor 

světlušek s vlčaty a skautkami. Skautky již budou 

mít za sebou týdenní putovní tábor v Krkonoších. 

Počátkem srpna proběhne v Kalu u Pecky tábor 

3. oddílu skautů a  8. oddílu skautek. Posledním 

bude tábor 7. oddílu vlčat na Ježkově u Zábřezí. 

Tábor je pro děti završením celoroční oddílové 

práce a zažívají zde na vlastní kůži dobrodružství 

– spí ve stanech, hlídají v noci svůj tábor, pomá-

hají v kuchyni i samy si vaří, hrají hry.

Ing. Martin Stránský

Kočky v královédvorském depozitu
Královédvorský depozit Další 

šance, z. s., by rád poděkoval 

všem, kteří přispěli k  realizaci nově vzniklých 

prostor pro opuštěné kočky, přispívají nám pra-

videlně na úhradu nájmu a podporují naši snahu 

v  péči o  kočičí svěřence. Doufáme, že najdou 

nové domovy i kočky člověkem zavržené, které si 

svůj osud nevybraly. Přijďte si vybrat do depozita 

– útulku v  domácím prostředí, nezapomínejte 

ale, že je to závazek na celý život. 

Armi – čtyřletý 

očkovaný a  kastro-

vaný fešák perského 

původu. Byl zvyklý žít 

v bytě, po smrti maji-

tele byl zdevastovaný 

hlavně psychicky. 

Když poznal, že se 

nemá čeho bát, stal se z  něj nekonfl iktní mazel 

a dobrý společník pro ostatní kočičí spolubydlící. 

Mia – mourovatá asi půl-

roční kočička. Je zdravá, 

kastrovaná, očkovaná 

a  čipovaná. Je vděčná 

za  každé pohlazení 

a  pozornost, vhodná 

i k malým dětem.

Micina – urostlá asi 

čtyřletá kočička, která 

skončila v  útulku 

po  smrti majitele. 

Kastrovaná a  očko-

vaná. Letos se musela 

podrobit vážné ope-

raci Achillovy šlachy, nyní je ale zdravá. Nevy-

žaduje neustálé mazlení, ale i  tak je kontaktní 

a mazlivá. Uvítala by domov s bezpečným výbě-

hem na zahradu bez přítomnosti jiných zvířat. 

Hledáme majitele 

celorezavého mla-

dého nekastrova-

ného kocourka, který 

byl odchycen poblíž 

Vorlecha. Pokud ho 

někdo od  12. června 

hledáte, volejte nebo pište SMS na 605 751 717. 

Brzy nás najdete v  nových prostorách na  nám. 

Republiky. Uvítáme každou fi nanční pomoc, 

kočky potřebují krmivo i  dobrou veterinární 

péči. Číslo trans. účtu: 2400810343/2010, VS 248.  

Více na: www.facebook.com/KockyDvurKralove,  

www.dalsisance.cz, tel.: 605 751 717.

Beatriz Motalová

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


