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Zveme na zasedání 
zastupitelstva
Zveme veřejnost na  21. zasedání Zastu-

pitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

které se uskuteční ve čtvrtek 6. září 2018 

od  15:00 hod. v  sále Hankova domu. 

Pokud se nemůžete zúčastnit, audiozáz-

nam ze zasedání bude s  odstupem něko-

lika dní k dispozici na webových stránkách 

města www.mudk.cz v sekci Město / Orgány 

města / Zastupitelstvo města. 

(mik)

Už je vás více než  2 500, 
děkujeme za vaši přízeň
Facebookový profi l města Dvůr Králové 

nad Labem má od  srpna letošního roku 

již více než 2 500 fanoušků. Vážíme si vaší 

přízně a  moc za  ni děkujeme. I  nadále 

vám budeme na  této stránce přinášet 

informace z  dění na  královédvorském 

městském úřadě nebo v  městských orga-

nizacích, fotogalerie z  akcí, ale i  důležité 

zprávy z  dopravy či odkazy na  články, 

které o Dvoře Králové nad Labem vycházejí 

v médiích. Zůstaňte s námi.

(mik)

facebook.com/
mestodknl

Stavba malé okružní křižovatky u oční školy pokračuje

Od července zaměstnanci společnosti Eurovia CS, a. s., pracují na stavbě malé okružní křižovatky u oční školy a navazující I. etapě rekonstrukce silnice II/300 v úseku od mostu přes Hartský 

potok v Legionářské ulici až k čerpací stanici v Krkonošské ulici. Jak pokračují stavební práce, si můžete prohlédnout na fotografi ích. Investorem akce za více než 65 mil. Kč je Královéhra-

decký kraj, město Dvůr Králové nad Labem zafi nancuje částkou 7,7 mil. Kč ze svého rozpočtu např. výstavbu chodníků, zárubních zdí, nové osvětlení, rekonstrukci vodovodu a přeložku 

kanalizace. Obsáhlou galerii, která je pravidelně aktualizována, najdete na www.mudk.cz a na facebookovém profi lu města Dvůr Králové nad Labem. Foto: Jan Skalický

Ještě před začátkem školního roku je v  ZŠ Schul-

zovy sady nezvykle rušno. Stavbaři zde totiž zahájí 

rekonstrukci budovy A. Jedná se o nejnákladnější 

stavební projekt letošního roku, který město Dvůr 

Králové nad Labem realizuje. Celková investice, jež 

bude rozložena do dvou let, je ve výši 73,7 mil. Kč, 

stavební práce provede fi rma Chládek a  Tintěra, 

a. s., Pardubice.

„K  budově A  bude přistavěna schodišťová věž 

s novým schodištěm a výtahem, která se napojí 

na  všechna stávající podlaží a  zajistí bezbarié-

rový přístup do  školy. V  podkrovním prostoru 

budovy vzniknou nové odborné učebny včetně 

zázemí a  v  prostorách nad tělocvičnou budou 

vybudována odborná školská pracoviště,“ popi-

suje hlavní stavební úpravy Jan Jarolím, starosta 

Dvora Králové nad Labem. Dále dojde k rekon-

strukci střechy, úpravě venkovních ploch školní 

zahrady a k rekonstrukci oplocení školy.

Stavba bude realizována za  provozu školy. 

Zatímco v suterénu, 1. a 2. nadzemním podlaží 

se bude i  nadále vyučovat, musí kvůli rekon-

strukci zůstat 3. nadzemní podlaží prázdné. Část 

žáků se tak přestěhuje do  náhradních prostor 

bývalé školy v Komenského ulici č. 795. Ve škol-

ním roce 2018/2019 zde naleznou své útočiště 

třídy 2. A, B, 3. A, B a 4. A, B.

„První den nového školního roku, tedy 3. září 

před 8. hodinou, budou čekat třídní učitelky 

na své žáky před budovou v Komenského ulici, 

aby společně vstoupili do nových prostor,“ říká 

Ivan Jugl, ředitel ZŠ Schulzovy sady, a  pokra-

čuje: „Škola ve  spolupráci se školní družinou 

a městskou policií vytvoří dobré podmínky pro 

bezpečnou cestu do  školy. Do  školní jídelny 

a  do  družiny budou děti chodit s  pedagogic-

kým doprovodem. S  řadou změn a  omezení 

se však po  dobu trvání stavby budou muset 

vypořádat také ostatní žáci a zaměstnanci školy, 

kteří budou trávit školní rok v  rekonstruované 

budově.“

Foto: archiv ZŠ Schulzovy sady

Pokračování na straně 3

Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady potrvá do 
příštího května. Některé třídy čeká stěhování
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50 let od invaze vojsk do Československa
V  letošním roce si připomínáme výročí několika 

významných mezníků našich novodobých dějin. 

Většina z  nich nepřinesla našemu národu nic 

dobrého a  nejinak tomu bylo i  v  případě invaze 

vojsk Varšavské smlouvy do Československa, která 

začala v noci z úterý 20. srpna na středu 21. srpna 

1968.

Kolony motorizovaných armád s  děly a  tanky 

proudily po komunikacích do naší vlasti v dopro-

vodu letectva. Také v  našem městě se usídlila 

„spřátelená“ jednotka a  vzbudila u  obyvatel 

města úžas, ohromení, též však pocit zklamání. 

V  ranních hodinách promluvil v  rozhlase k  oby-

vatelům města předseda MěstNV (Městského 

národního výboru) Škop: „V těchto těžkých chví-

lích se obracím na  vás – poctivé občany města 

– jménem svým i  jménem celého národního 

výboru ve  Dvoře Králové n. L. s  tímto prohláše-

ním: Pevně stojíme za presidentem Českosloven-

ské socialistické republiky, za ústředním výborem 

Národní fronty, za ústředním výborem Komunis-

tické strany Československa v  čele se s. Dubče-

kem, za  vládou republiky. Nesouhlasíme s  neu-

váženým obsazením republiky vojsky Varšavské 

smlouvy a  porušením suverenity a  nezávislosti 

našeho státu. Vyzýváme vás ke  klidu, pořádku 

a  důstojnosti, nezadejte příčinu k  násilnostem, 

zbytečným provokacím tak, aby nedošlo k  tra-

gickým událostem. Funkcionáři města zůstávají 

nadále ve svých funkcích, do kterých byli řádně 

zvoleni občany města, a  jsou odhodláni v  nich 

setrvat tak dlouho, dokud lidé sami nerozhod-

nou.“ Mimořádná rada MěstNV schválila toto 

prohlášení k občanům města a usnesla se zaslat 

rezoluci všem velvyslanectvím států, účastnících 

se na obsazení republiky.

Na  budově MěstNV a  dalších veřejných budo-

vách byly vyvěšeny státní vlajky na  půl žerdi, 

totéž se dělo po  celém městě, někde se obje-

vily i černé prapory. Celé město bylo zaplaveno 

spoustou transparentů v  ruském a  polském 

jazyce, vyzývající intervenční vojska k  návratu 

domů. Večer ve 20 hodin dne 21. srpna se konalo 

mimořádné plenární zasedání MěstNV. Před-

seda MěstNV informoval plénum o jednáních se 

zástupci sovětské a polské armády, jejíž část se 

zdržuje na  území města pod mlékárnou na  sil-

nici ke  Zboží. Se zástupci polské armády bylo 

dohodnuto, že nebude docházet k provokacím 

ani ze strany obyvatel města, ani ze strany pol-

ských vojáků. Dne 23. srpna v 9 hodin se dosta-

vila na radnici delegace polské jednotky s někte-

rými požadavky. Výsledek jednání byl pro město 

uspokojivý a velitel polské jednotky ustoupil ode 

všech dřívějších ultimativních požadavků, které 

při minulých jednáních předkládal. Na konec se 

usídlil malý strážní oddíl v tzv. okresním domě. 

Téhož dne se začaly podepisovat archy s násle-

dujícím textem: „My, občané Královédvorska, 

Vrchlabska a okolí, žádáme vyhlášení neutrality 

státu a  okamžitý odchod intervenčních vojsk.“ 

Od  12 do  13 hodin byla vyhlášena za  zvuku 

sirén CO a  místních podniků generální stávka 

na protest proti obsazení republiky, za propuš-

tění našich státníků a odchod vojsk. 

Veškeré naděje na změnu zhatil tzv. Moskevský 

protokol, který shrnul výsledek jednání mezi 

SSSR a  ČSSR probíhající od  23. do  26. srpna 

1968. Dne 31. srpna byl protokol přijat ústřed-

ním výborem Komunistické strany Českoslo-

venska. Sověty diktované body protokolu zna-

menaly ideové popření celého pražského jara, 

přijetí „pomoci SSSR“ a otevření cesty k budoucí 

normalizaci v naší zemi.

Polské vojenské jednotky opustily naše město 

2. září 1968. Ve  městě to však vřelo a „v  zájmu 

udržení dalšího pořádku“ požádalo vedení 

města ve  schůzi rady dne 11. září o  vojenskou 

pomoc. Do  města přijela 10členná skupina 

našich vojáků. Odvážná prohlášení vedení 

města vystřídalo uznání moskevských dohod 

jako jediné cesty k „normalizaci“ života...

Řada občanů Československa se se situací 

nesmířila a  podle svých možností, v  repub-

lice nebo v  zahraničí, se snažila narušit komu-

nistickou mašinérii. Cesta k  demokracii byla 

dlouhá. Až 80. léta 20. století přinesla uvolnění 

a následný pád komunistických vlád v Evropě.

Alexandra Jiřičková, místostarostka města

Čerpáno z Kroniky města Dvůr Králové nad Labem 1960–1980

Foto: Geislerova sbírka, Městské muzeum DKnL

Podzim ve Dvoře Králové nad Labem se ponese ve znamení 
oslav 100. výročí založení Československé republiky
V  říjnu letošního roku si připomeneme výročí 

100 let od  založení Československé republiky. 

Ve  Dvoře Králové nad Labem se můžete těšit 

na zajímavé výstavy, kulturní, hudební a vzpomín-

kové akce, které připravují rozličné organizace či 

spolky a na kterých město participuje.

Již od 7. září budete moci navštívit výstavu Ate-

liéru textilní tvorby Umělecko-průmyslového 

muzea Praha, jehož exponáty budou ilustro-

vat osudy významných podnikatelských rodin, 

které stály u  založení první republiky a  jsou 

propojeny se současnou uměleckou tvorbou. 

Naše město bude právem zastoupeno rodinou 

Sochorů, jednou ze zakladatelů místní textilní 

tradice. Výstava potrvá až do pátku 21. září.

Na  sobotu 8. září si místní skautské středisko 

Junáka – Zvičina připravilo den otevřených dveří 

ve  svém královédvorském sídle, „vile Zlatničce“ 

v ulici Plk. Švece 1278, se zajímavým doprovod-

ným programem.

V  neděli 16. září se uskuteční koncert Králo-

védvorského chrámového sboru se světovou 

premiérou skladby „A  to je ta krásná země“ 

skladatele a  pedagoga Pražské konzerva-

toře doc.  Eduarda Douši. Akce se bude konat 

od 16:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Účinkuje 

Královédvorský chrámový sbor, řídí Vít Havlíček.

Všechny hudební příznivce zveme ve středu 19. 

září do  sálu Hankova domu, kde se uskuteční 

představení opery Bedřicha Smetany Prodaná 

nevěsta. Klasickou operu na  slova Karla Sabiny 

nastudovali členové Spolku divadelních ochot-

níků Úpice.

Od 27. září si výstavou Osudové osmičky v krá-

lovédvorském městském muzeu připomeneme 

významné události, osobnosti a  proměny 

našeho města v  průběhu uplynulých sta let. 

Výstava ve  Špýcharu městského muzea potrvá 

do 11. listopadu 2018.

Chybět nemůže ani tradiční Svatováclavské posví-

cení, které se uskuteční v pátek 28. září. Letos se 

můžete těšit na  vystoupení Big Bandu Dvorský, 

pěvecký sbor Vítězňáček, balkánské rytmy od Cir-

cus Problem, rock´n´roll od  Crazy Dogs a  také 

na nestárnoucí Katapult, jehož zpěvák Olda Říha 

letos oslavil 70. narozeniny. Z doprovodného pro-

gramu můžeme zmínit vystoupení Táborských 

pouličníků s  jejich lidovými písněmi a  také Dět-

skou scénu v pasáži Dvoreček.

Součástí oslav výročí bude také program tradič-

ního Dne seniorů. Ve čtvrtek 4. října v sále Han-

kova domu vystoupí Sestry Havelkovy s vystou-

pením „Na  vlně první republiky“ – koncertem 

plným jazzové a taneční hudby 20., 30. a 40. let 

dvacátého století v aranžmá s patřičnou dávkou 

nostalgie a elegance.

Výstavu Poslední císař a  první prezident si 

pro královédvorskou veřejnost připravila Far-

nost sv. Jana Křtitele, Děkanství Dvůr Králové 

nad Labem a  spolek Klíč. Výstava se uskuteční 

od 18. do 28. října 2018.

Kulturní program věnovaný výročí repub-

liky, který připravují žáci a  pedagogové ZUŠ 

R. A. Dvorského, zpestří také předávání Cen 

města Dvůr Králové nad Labem v úterý 23. října 

od 18:00 hod. v Hankově domě.

V  říjnu nebude chybět ani slavnostní koncert 

Podkrkonošského symfonického orchestru ze 

Semil, který se uskuteční v sále Hankova domu 

v pátek 26. října. Zazní známé skladby českých 

skladatelů – Bedřicha Smetany, Antonína Dvo-

řáka, Josefa Suka a dalších.

Oslavy 100. výročí založení republiky vyvrcholí 

na  královédvorském náměstí Odboje v  neděli 

28. října vzpomínkovou akcí V  běhu dějin. 

Návštěvníci budou moci po úvodní pietě a pro-

jevech členů vedení města a  hostů zhlédnout 

pásmo „100 let našeho města v obrazech“ – vel-

koplošnou projekci dobových historických foto-

grafi í s doprovodným komentářem.

Oslavy v našem městě zakončí v úterý 30. října 

hudebně-historické vystoupení Hudba v  myš-

lenkách Masarykových. V  sále Hankova domu 

zazní skladby českých a  slovenských autorů 

od  19. století po  současnost, ale i  množství 

citátů a  významných životních momentů 

T. G. Masaryka. Hudební doprovod: Jitka Baštová 

– akordeon, Jiří Macek – loutna.

Jan Skalický
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Informační centrum na 
přehradě Les Království bude 
otevřeno do konce září

Ještě v září můžete při cestování regio-

nem zavítat do sezonního turistického 

informačního centra ve Štěrbově vile na 

přehradě Les Království, které zde provo-

zuje město Dvůr Králové nad Labem. Do 

neděle 16. září bude informační centrum 

v provozu denně od 10:00 do 17:00 hod. 

(polední pauza 13:00–13:30 hod.), do 

konce září poté již jen o víkendech se stej-

nou otevírací dobou. 

Návštěvníci zde získají turistické informace 

o Královédvorsku a mohou zde zakoupit 

drobné upomínkové předměty jako turis-

tické vizitky, medaile, deníky, hrnečky, 

magnety, pohledy, knížky, regionální pro-

dukty s motivem přehrady apod. 

(mik)

Vydařené Hudební léto 2018

Také v letošním roce se na náměstí Václava 

Hanky uskutečnilo tradiční Královédvorské 

hudební léto, které pořádá městské kul-

turní zařízení Hankův dům. 

První ze tří večerů byl ve středu 18. čer-

vence věnován rockovému minifestivalu. 

Publiku se představili Petra Börnerová 

trio, Smokie Revival Praha, Ina Urbanová 

& Band a Uriah Heep Revival. Druhý večer 

se nesl v rytmu folku a country. Před zapl-

něným náměstím Václava Hanky ve středu 

1. srpna zahrála královédvorská country 

legenda Wostruha, dále folkové trio Pavlína 

Jíšová a Bababand a večerní program svým 

vystoupením zakončili Malina Brothers. 

Na závěr Hudebního léta se Královédvorá-

kům ve středu 8. srpna představil holand-

ský mládežnický symfonický orchestr Ad 

Hoc. Čítá 65 amatérských i profesionálních 

muzikantů do 26 let a je každoročně sesta-

vován pouze na deset dní pro turné po 

Evropě. Během zhruba dvouhodinového 

koncertu pod otevřených nebem zazněly 

skladby různých hudebních žánrů od kla-

siky přes pop po jazz. 

(mik, foto: ska)

Od září bude městská doprava pro 
děti, studenty a seniory za 2 koruny
Rada města Dvůr Králové nad Labem souhlasila 

s poskytnutím slev v městské dopravě. Od 1. září 

2018 tak děti od 6 do 18 let, žáci a studenti od 

18 do 26 let a senioři nad 65 let zaplatí za cestu 

městským autobusem dvě koruny namísto dosa-

vadních deseti, nebo pěti korun v případě polo-

vičního jízdného. Náklady na kompenzaci slev, 

které bude město fi nancovat ze svého rozpočtu, se 

odhadují ročně na 160 tisíc Kč.

Dojde tak ke sjednocení cen jízdného v městské 

dopravě s celostátní a příměstskou dopravou. Od 

1. září začnou totiž platit celostátní slevy na jízd-

ném pro výše zmíněné skupiny cestujících. Sleva 

dosáhne minimálně 75 % z obyčejného jízdného.

„Chceme, aby pro cestující ve Dvoře Králové 

nad Labem platily rovné podmínky. A protože 

část města je obsluhována příměstskými spoji 

a městská veřejná doprava je součástí integrova-

ného dopravního systému IREDO, rozhodli jsme 

se s platností od září sjednotit tarifní podmínky 

a poskytnout tak slevy na jízdném, které v letoš-

ním roce schválila vláda, v plném rozsahu,“ říká 

starosta města Jan Jarolím a dodává: „I nadále 

budou bezplatně městskou dopravou jezdit děti 

do 6 let, občané nad 70 let a držitelé průkazů 

ZTP a ZTP-P včetně průvodce a psa. Nezmění se 

ani základní jízdné, které zůstane 10 korun.“

Ostatní ceny jsou stanoveny podle tarifních 

podmínek městské dopravy nebo IREDO. Aktu-

alizované tarifní podmínky a další informace 

o autobusové dopravě jsou na: www.mudk.cz 

v sekci Město/Autobusová doprava.

Miroslava Kameníková 

Dokončení ze strany 1:

Město Dvůr Králové nad Labem získalo 

na  rekonstrukci budovy A  ZŠ Schulzovy sady 

dotaci ve výši 61,2 mil. Kč z Integrovaného regio-

nálního operačního programu. Podle podmínek 

dotačního programu je však třeba projekt před-

fi nancovat, protože prostředky budou připsány 

na účet města až po dokončení akce. V rozpočtu 

města na rok 2018 je na část rekonstrukce vyčle-

něna částka v součtu 43 mil. Kč.

Na  královédvorském městském úřadu již byla 

podepsána smlouva o  dílo. Zatímco za  město 

Dvůr Králové nad Labem ji signoval starosta Jan 

Jarolím, za  protistranu prokurista společnosti 

a  zároveň ředitel divize Pozemní stavby Jan 

Zavrtálek. Termín dokončení rekonstrukce je 

na konci května 2019.

„Přípravy této významné investiční akce byly 

velmi náročné a  ne vždy jednoduché. Podařilo 

se nám však vysoutěžit zhotovitele a  jsem pře-

svědčen o  tom, že vybraná fi rma realizuje sta-

vební práce tak, jak jsme si stanovili, a  dodrží 

harmonogram stavby. Rekonstrukce budovy 

A ZŠ Schulzovy sady je opravdu nezbytná, proto 

věřím, že chystané změny ve výuce, k nimž škola 

v  nadcházejícím školním roce musí přistoupit, 

se u  rodičů, dětí i  pracovníků školy setkají 

s  pochopením,“ podotýká starosta Jan Jarolím 

a dodává: „Je třeba, aby měli žáci pro své vzdě-

lávání a  učitelé pro svou práci odpovídající 

podmínky. Moderní vybavení přispěje k rozvoji 

školy, díky novým odborným učebnám se zvýší 

kvalita formálního vzdělávání cizích jazyků nebo 

přírodních věd. A  bezbariérový vstup pro lepší 

dostupnost je v dnešní době již samozřejmostí. 

Zrekonstruované prostory navíc budou moci 

ke  svému vzdělávání využívat od  dalšího škol-

ního roku i  žáci školských zařízení z  okolních 

obcí a  také děti a  mládež, které sem docházejí 

v rámci mimoškolních aktivit.“

Miroslava Kameníková

Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady potrvá do 
příštího května. Některé třídy čeká stěhování

Přijměte pozvání na bezplatný 
konzultační den pro podnikatele
Zástupci regionálních kanceláří CzechInvest

a API zvou na konzultační den, jehož cílem jsou 

individuální konzultace podnikatelských záměrů 

v rámci podpory pro začínající i stávající podni-

katele, programů z OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost či konzultace k podpoře 

exportu a služeb CzechInvestu. Akce se uskuteční 

ve čtvrtek 20. září 2018 od 9:00 do 15:00 hod. 

v zasedací místnosti starosty města na Městském 

úřadě Dvůr Králové nad Labem.

Podnikatelé a fi rmy z Královédvorska tak mohou 

využít služeb státních agentur CzechInvest, 

CzechTrade a API, informovat se o aktuálně 

vypsaných dotacích a možných formách státní 

pomoci v jejich dalším podnikání a konzultovat 

své podnikatelské plány s pracovníky regionál-

ních kanceláří výše zmíněných agentur. Konzul-

tace jsou bezplatné. Přijďte se poradit s náku-

pem nových strojů, rozšiřování výroby, koupí 

a rekonstrukcí objektů, či exportu zboží do 

zahraničí. Individuální konzultace se zaměří na 

vaše konkrétní požadavky, aby cíleně pomohly.

Závaznou registraci je možné učinit nej-

později do 18. září e-mailem na adresu:

hradeckralove@czechinvest.org či telefonicky na 

číslo: 296 342 951. V e-mailové registraci prosím 

uveďte jméno, název společnosti a kontakt na 

vás. Konkrétní hodina konzultace bude potvr-

zena ze strany regionální kanceláře.

Mgr. Tomáš Tázlar

regionální kancelář agentury CzechInvest 
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – červen, červenec 2018

Druh zásahu červen 2018 

BESIP přestupky  56

Dopravní nehody 2

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 26

Veřejný pořádek (přestupek) 11

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 3

OZV o volném pohybu psů 2

Občanské soužití (přestupek)  1

Majetek (přestupek) 9

Doručení písemnosti (šetření) 7

Odchyt zvířete (opatření) 6

Ztráty a nálezy 6

Trestný čin 2

Celkem přestupků:  138

Moderní technologie:

BESIP – MKDS (předáno na ODP) 14

BESIP – úsekové měření rychlosti (předáno 

na ODP)  2 602

Pokuty v blokovém řízení:  66

Na místě nezaplacených bl. pokut: 4

Předáno Policii ČR 3

Předáno na správní odbor MěÚ:  4

Druh zásahu červenec 2018 

BESIP přestupky  23

Dopravní nehody 3

Veřejný pořádek (přestupek) 6

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 3

OZV o volném pohybu psů 1

Občanské soužití (přestupek)  6

Majetek (přestupek) 10

Prevence (opatření a úkony) 2

Doručení písemnosti 5

Odchyt zvířete (opatření) 10

Ztráty a nálezy 9

Trestný čin 1

Celkem přestupků:  82

Moderní technologie:

BESIP – MKDS (předáno na ODP) 10

BESIP – úsekové měření rychlosti (předáno 

na ODP)  2 842

Pokuty v blokovém řízení:  17

Na místě nezaplacených bl. pokut: 5

Předáno Policii ČR 3

Předáno na správní odbor MěÚ:  2

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

První pomoc nebo dopravní výchova. 
I to jsou preventivní akce městské policie
Jednou z  aktivit, které se strážníci 

Městské policie Dvůr Králové nad 

Labem (MPDK) věnují, je prevence. 

Činnosti s  tím spojené má ve  své 

kompetenci Skupina prevence MPDK, 

která mimo jiné organizuje a zajišťuje 

přednášky, besedy a ukázky na různá 

témata. Strážníci letos absolvovali 

již řadu těchto akcí a  s  příchodem 

nového školního roku připravují další.

„Přednášky a  besedy ale nejsou 

jedinými preventivními aktivitami, 

které zajišťujeme. K  těm dalším patří hlídková 

činnost strážníků, a  to 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu. Dále se jedná o provozování městského 

kamerového dohlížecího systému, který dopl-

ňuje hlídkovou činnost, pochůzkovou činnost, 

dohled nad vybranými lokalitami asistenty pre-

vence kriminality a také, kromě prázdnin, každo-

denní zajištění bezpečnosti na přechodech pro 

chodce v  blízkosti škol,“ vypočítává aktivity 

strážníků Jan Štípek, ředitel MPDK.

V první polovině roku strážníci uspořádali před-

nášky a ukázky se zaměřením na osobní bezpečí, 

první pomoc, práci městské policie, dopravu 

a  spolupráci s  BESIPem. „Cílili jsme při tom 

na  nejrizikovější skupiny, tedy děti v  předškol-

ním a nižším školním věku,“ říká Jan Štípek, který 

je také jedním ze tří certifi kovaných instruktorů 

MPDK s akreditací Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy.

MPDK při preventivních akcích spolupracuje 

s  královédvorskými mateřskými a  základními 

školami. „Jako školitelé z praxe se účastníme jed-

notlivých preventivních programů těchto škol 

a  školek. Dále spolupracujeme s  Policií ČR, 

o  některá témata se takzvaně dělíme, někte-

rých akcí se účastníme společně. S  DDM Jed-

nička spolupracujeme na  dopravní výchově 

dětí a  mládeže, a  to hlavně malých cyklistů, 

a  s  BESIPem se podílíme na  dopravní výchově, 

zejména na  akcích zaměřených na  získání zna-

lostí dopravních pravidel pro mladé chodce 

a cyklisty,“ vysvětluje Jan Štípek.

Podle jeho slov se MPDK kromě stávajících pro-

jektů připravuje na základě požadavků škol pre-

ventivně zaměřené akce rozšířit na mládež a při-

pravit přednášky na  téma šikana a  kyberšikana 

nebo ukázky základů sebeobrany a její výuku 

ve  vybraných základních školách. „Znovu také 

chceme ve spolupráci s BESIPem oprášit projekt 

městské policie ´Průkaz chodce´,“ podotýká Jan 

Štípek a dodává: „V budoucnu by se preventivní 

skupina MPDK měla zaměřit také na další riziko-

vou skupinu obyvatel – seniory a osoby se zdra-

votním hendikepem. Ti jsou mnohdy snadným 

cílem různých podvodníků, a proto bude u této 

cílové skupiny hlavním tématem osobní bezpečí.“

Miroslava Kameníková

Foto: archiv MPDK 

Další šance zažádat o „kotlíkovou dotaci“ 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje připravil 

další výzvu tzv. „kotlíkové dotace“, jež si klade za 

cíl snížit emise z lokálního vytápění domácností. 

Příjem žádostí o podporu z tohoto dotačního 

programu bude zahájen ve středu 19. září 2018 

v 10:00 hod. a v jeho rámci budete mít možnost 

zažádat o příspěvek ve výši až 127.500 Kč. 

Předmětem podpory je výměna zdrojů tepla 

– kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 

za plynový kondenzační kotel, kotel na pevná 

paliva, tepelné čerpadlo:

• v případě pořízení kombinovaného automa-

tického kotle (uhlí + biomasa) je výše dotace 

75 %, nejvýše však 75.000 Kč ze skutečně vyna-

ložených výdajů na výměnu zdroje vytápění;

• v případě plynového kondenzačního kotle 

je výše dotace 75 %, nejvýše však 95.000 Kč;

• v případě kotle spalujícího pouze biomasu 

s ručním přikládáním je výše dotace 80 %, 

nejvýše však 100.000 Kč;

• tepelné čerpadlo nebo automatický kotel 

spalující pouze biomasu – dotace až 80 %, 

nejvýše však 120.000 Kč, ze skutečně vyna-

ložených výdajů na výměnu zdroje vytápění. 

Podpora bude navýšena o 5 % v případě, že je 

výměna kotle realizována ve správním území 

obce, která byla Střednědobou strategií ochrany 

ovzduší označena jako prioritní území z hlediska 

ochrany ovzduší – tato možnost se týká i Dvora 

Králové nad Labem.

Bližší informace naleznete na webových strán-

kách www.kr-kralovehradecky.cz v odkazu „kotlí-

kové dotace“ nebo na informačním semináři pro 

veřejnost, který pořádá Krajský úřad Královéhra-

deckého kraje ve středu 12. září 2018 od 17:00 

hod. v Hankově domě ve Dvoře Králové nad 

Labem. Všichni zájemci o tuto problematiku 

jsou srdečně zváni!

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Zvýšení frekvence svozu plastů
Město Dvůr Králové nad Labem v srpnu letoš-

ního roku rozšířilo svoz plastů na 3 krát týdně, 

a to na stanovištích tříděného odpadu, kde 

docházelo k přeplňování kontejnerů.

Plasty budou na vybraných stanovištích sváženy 

v pondělí, čtvrtek a nově také v sobotu. Pokud 

se ve vašem okolí vyskytuje stanoviště, na 

kterém je objem kontejnerů na plasty rovněž 

nedostatečný, kontaktujte prosím odbor život-

ního prostředí, e-mail: sirkova.eva@mudk.cz,

tel.: 499 318 289. 

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Zimní stadion Dvůr Králové n. L.

ZÁŘÍ 2018

Sobota 15. 9. 2018 13:30–15:00 hod.

Neděle 16. 9. 2018 13:30–15:00 hod.

Neděle 23. 9. 2018 13:30–15:00 hod.

Pátek 28. 9. 2018 13:30–15:00 hod.

Sobota 29. 9. 2018 13:30–15:00 hod.

Neděle 30. 9. 2018 13:30–15:00 hod.

Bruslení s hokejkami

Sobota 15. 9. 2018 11:00–12:15 hod.

Neděle 16. 9. 2018 11:00–12:15 hod.

Neděle 23. 9. 2018 11:00–12:15 hod.

Sobota 29. 9. 2018 11:00–12:15 hod.

Neděle 30. 9. 2018 11:00–12:15 hod.

Změna vyhrazena, sledujte prosím web www.tsdvur.cz
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Chodník v Legionářské ulici 
je směrem do centra uzavřen, 
náhradní trasa vede přes park
Upozorňujeme občany, že v souvis-

losti se stavbou malé okružní křižovatky 

u oční školy nebude až do konce září prů-

chozí chodník v Legionářské ulici směrem 

k ZŠ Schulzovy sady a poště. Nejkratší 

náhradní trasa pro pěší vede přes sídliště 

Nad Parkem, park Schulzovy sady a ulici 

Školní, případně ulicí R. A. Dvorského, dále 

parkem Schulzovy sady a opět ulicí Školní.

Zároveň upozorňujeme, že na objízdné 

trase, která je pro dopravu stanovena kvůli 

stavebním pracím, očekáváme se začátkem 

školního roku zvýšený provoz. Prosíme tedy 

řidiče o ohleduplnost a chodce o opatrnost. 

Dohled nad klíčovými místy a jejich bezpeč-

nost bude zajišťovat městská policie.

(mik)

V okolí Dvora Králové nad
Labem se opravují krajské silnice
Královéhradecký kraj v letošním roce inves-

tuje na  Královédvorsku desítky milionů 

korun do oprav komunikací ve svém vlast-

nictví. Kvůli dopravním uzavírkám řidiči 

jezdí po stanovených objízdných trasách. 

Na začátku července stavbaři začali praco-

vat na rozsáhlé rekonstrukci krajské silnice 

II/325 v úseku Bílá Třemešná – Dolní Brus-

nice. Stavební práce potrvají do října a jsou 

rozděleny do  několika etap. V  současné 

době je pro dopravu zcela uzavřen úsek 

Dolní Brusnice – Bílá Třemešná.

Stavbaři rekonstruují na  krajské silnici 

II/325 také úsek Velký Vřešťov – Sedlec, 

který bude uzavřený až do 2. září. Stavební 

práce by měly pokračovat dalším úsekem 

směrem na Lanžov. 

Kvůli kompletní rekonstrukci je dále zcela 

uzavřena krajská silnice III/3008 v  Tře-

bihošti, a  to v  úseku od  křižovatky U  Lípy 

po výjezd z obce směrem na Zvičinu. Sta-

vební práce zde potrvají do 30. září. 

Více než dva měsíce bude pro dopravu uza-

vřena také silnice III/30014 do Kohoutova. 

Důvodem je kompletní rekonstrukce asfal-

tobetonového povrchu vozovky. Stavební 

práce potrvají do konce října a jsou rozdě-

leny na dvě etapy. V  I. etapě, která potrvá 

do  7. října, dojde k  rekonstrukci úseku 

od  silnice I/37 k  Obecnímu úřadu Kohou-

tov, ve II. etapě do 31. října k rekonstrukci 

úseku od obecního úřadu po část Kladruby. 

Podrobnosti ke  stavebním akcím včetně 

objízdných tras a výlukových jízdních řádů 

autobusové dopravy najdete na stránkách 

www.mudk.cz v  sekci Radnice / Dopravní 

omezení / Ostatní dopravní omezení. 

(mik)

Od  srpna loň-

ského roku, 

kdy MAS Králo-

védvorsko vyhlá-

sila vůbec první 

výzvu k  podá-

vání projektových žádostí, se podařilo do dneš-

ního dne rozdělit mezi jednotlivé subjekty 

(obce, fi rmy, fyzické osoby, OSVČ) částku blížící 

se ke 40 milionům Kč. Za rok se podařilo vyhlásit 

14 výzev, jejichž zacílení bylo různé.

Jednalo se o  výzvy týkající se jak infrastruktury, 

kde podpora směřovala do opravy chodníků, sil-

nic, zastávek, ale také do sociálních služeb, soci-

álního bydlení či vzdělávání. Ve třech ZŠ se aktu-

álně budují odborné učebny, v obcích se budují 

nové chodníky, pečovatelská služba využívá 

ke svým poskytovaným službám nový automobil.

Převis žadatelů byl zaznamenán i v rámci výzev, 

které se týkaly podpory zaměstnanosti v  regi-

onu. Dvě ZŠ získaly fi nanční prostředky na pro-

voz školních klubů, realizuje se také série pří-

městských táborů. 

Místní podnikatelé zase využili možnosti 

příspěvku na mzdové výdaje svým zaměstnan-

cům či pořízení vybavení svých provozoven. 

Zemědělským podnikatelům poskytnutá dotace 

částečně zafi nancovala tolik potřebné stroje. 

Podařil se i nákup traktoru sloužící primárně pro 

lesní hospodářství. 

Realizovat se budou také 3 naučné stezky v lese, 

konkrétně v Horní Brusnici směrem na Zvičinu, 

v Dolní Brusnici a v našem městě povede nová 

stezka údolím Hartského potoka. 

Jedná se celkem o 40 projektových žádostí, které 

díky MAS jsou či budou moci být realizovány. 

Vyhlašování výzev probíhá v  průběhu roku 

neustále. Aktuálně jsou vyhlášené výzvy týka-

jící se sociálního podnikání, plánuje se výzva 

na podporu infrastruktury cílená do zájmového, 

neformálního, celoživotního či předškolního 

vzdělávání. 

Veškeré informace je možné nalézt na  webo-

vých stránkách MAS Královédvorsko 

www.maskd.cz. Možná je samozřejmě i  osobní 

konzultace v kanceláři MAS. 

Ing. Lenka Křížová, DiS. 

ředitelka kanceláře MAS Královédvorsko

Na Královédvorsku se daří čerpat dotace

Během letních prázdnin se v  královédvorských 

školách a  školkách intenzivně pracovalo. Kromě 

vybudování odborných učeben na  ZŠ Strž

a ZŠ 5. května se stavbaři zaměřili na rekonstrukce, 

drobné opravy či úpravy. Investiční akce v součtu 

za téměř 5 mil. Kč připravili pracovníci odboru roz-

voje, investic a  správy majetku Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

V  červenci začala přestavba vybraných tříd

ZŠ Strž a  ZŠ 5. května na  odborné učebny. 

Zatímco na  ZŠ 5. května vznikne učebna pro 

výuku fyziky a chemie, na ZŠ Strž se bude jed-

nat o odbornou učebnu zaměřenou na přírodní 

vědy, tedy fyziku, chemii, zeměpis a přírodopis.

Za  stavební práce a  za  nákup vybavení zaplatí 

město Dvůr Králové nad Labem téměř 3,2 mil. 

Kč, na akci požádalo prostřednictvím MAS Krá-

lovédvorsko o  dotaci. Stavební práce provádí 

společnost Stavhaus, s. r. o., Dvůr Králové nad 

Labem, dodávku a montáž interiérového vyba-

vení učeben zajistí společnost KXN CZ, s. r. o., 

Hradec Králové. Učebny včetně jejich vybavení 

by měly být dokončeny na  začátku školního 

roku.

Stavbaři pracovali také v  dalších zařízeních:

v  MŠ Elišky Krásnohorské rekonstruovali šatny 

a  sociální zařízení, v  MŠ Roháčova vybudovali 

novou výdejnu jídel a v polovině října bude zpro-

vozněn nákladní výtah z  kuchyně do  výdejny. 

V  MŠ Slunečná vyměnili svítidla v  ložnicích, 

v  MŠ Drtinova a  MŠ Dvořákova koberce ve  tří-

dách. Ve druhé polovině srpna pak byla dokon-

čena rekonstrukce sociálního zařízení ve  školní 

jídelně ve  Školní ulici. Město Dvůr Králové nad 

Labem za  tyto menší stavební akce zaplatí ze 

svého rozpočtu v součtu téměř 1,5 mil. Kč.

Již na jaře byla dokončena rekonstrukce venkov-

ního hřiště u ZŠ Strž (na snímku), které se nyní 

pyšní novým povrchem z umělé trávy, bylo pro-

vedeno odvodnění drenážním systémem a reali-

zováno nové oplocení. Hřiště slouží pro potřeby 

školy a sportovním klubům, např. volejbalistům.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Přes prázdniny panoval ve školách 
a školkách čilý stavební ruch

Anketu o námět instalace na okružní křižovatce ovládl motiv zoo
V současné době stavbaři pracují na stavbě nové 

okružní křižovatky u oční školy. Vedení města 

Dvůr Králové nad Labem na křižovatku plánuje 

umístit uměleckou instalaci, stejně jako je tomu 

již na „okružkách“ v Legionářské ulici nebo na 

Denisově náměstí. Ke spolupráci byla vyzvána 

také veřejnost, která mohla o námětu instalace 

hlasovat v anketě. S velkým náskokem vyhrál 

motiv zoo či zvířete ze zoo.

Zatímco v prvním kole hlasování občané zasí-

lali nejrůznější návrhy, ve druhém kole ankety 

vybírali ze čtyř konkrétních možností: motiv zoo 

či zvířete ze zoo, motiv vánočních ozdob, znak 

města, okrasná zeleň. Hlasování bylo možné 

buď na internetových stránkách města, nebo 

prostřednictvím papírových kuponů.

Výsledky ankety po sečtení hlasů:

1. Motiv zoo nebo zvířete ze zoo 394 hlasů (345 

web + 49 papírový kupon)

2. Znak města 146 hlasů (141 + 5)

3. Motiv vánočních ozdob 56 hlasů (47 + 9)

4. Okrasná zeleň 47 hlasů (43 + 4)

„Chtěl bych poděkovat všem Královédvorá-

kům, kteří se do hlasování zapojili. Jejich názor 

při výběru konečné podoby instalace budeme 

respektovat,“ uvedl starosta města Jan Jarolím. 

Miroslava Kameníková
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Výuka lidového tance nebo nové webové stránky. I to jsou 
chystané novinky na královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského
Základní umělecká škola R. A. Dvorského ve Dvoře 

Králové nad Labem má od  1. srpna 2018 novou 

ředitelku. Rada města do  této pozice jmenovala 

Vladimíru MATUŠKOVOU (na snímku), která má 

s výukou na královédvorské ZUŠ a s chodem školy 

mnohaleté zkušenosti. 

Pracuje zde totiž od  roku 2001. Dosud vyučo-

vala hru na  žesťové nástroje, vedla hudební 

soubor Crazy Band a od roku 2013 působila jako 

vedoucí hudebního oboru.

Jak velkou změnou pro vás znamená přechod 

do  funkce ředitelky školy? Přece jen poslední 

čtyři roky jste působila i  jako zástupkyně dosa-

vadní paní ředitelky Ivany Černé, takže chod 

školy máte dobře zmapovaný... 

Tím, že jsem byla zástupkyní, školu znám velmi 

dobře, což je výhoda. Ale i  přesto je to samo-

zřejmě změna velká. Už jen to, že rozhodujete 

úplně o  všem a  za  vše jste zodpovědná. Další 

velkou změnou je to, že jako ředitelka bohužel 

vyučuji méně hodin. Což je mi trošku líto, pro-

tože práce s žáky mě baví a doslova mě nabíjí. 

O  to víc si budu užívat výuku souborové hry 

s  mým Crazy Bandem a  Mini Bandem, které 

několik let vedu. Není nic lepšího, když se vám 

poštěstí v životě dělat práci, která vás baví. Já to 

štěstí mám. 

Jaké novinky připravujete pro nadcházející 

školní rok, ať už co se týká oborů, předmětů 

nebo počtu žáků? 

Určitě bych chtěla zajistit nabídku výuky v  co 

největším možném rozsahu. Samozřejmě, bude 

záležet i  na  poptávce. Aktuálními novinkami 

od  září je výuka lidového tance v  tanečním 

oboru a rozšířená výuka hry na bicí nástroje. Při-

jala jsem kvalifi kovaného pedagoga hry na bicí, 

který povede i  nový soubor bicích nástrojů. 

Bohužel, zatím nemáme vhodnou učebnu pro 

tyto účely, ale budu se snažit tuto situaci co 

nejrychleji vyřešit. S  kolegy budeme pracovat 

na dalších nabídkách výuky, a to nejen v taneč-

ním a hudebním oboru, ale i ve výtvarném a lite-

rárně-dramatickém. Určitě se všichni můžou 

těšit na novinky v příštím školním roce.

Budou i nadále pokračovat výstavní akce v gale-

rii Otto Gutfreunda? 

Určitě. Nyní skončí velmi úspěšná prázdninová 

výstava našich žáků a na středu 13. září je naplá-

novaná další vernisáž k nové výstavě. Školní gale-

rie Otto Gutfreunda je výstavní síní nejen pro 

naše žáky, ale díky bývalé paní ředitelce Ivaně 

Černé k nám do města zavítalo mnoho známých 

osobností, a byla by škoda v tomto nepokračovat. 

Pro naše žáky to je také obrovská inspirace.

Kdy a  kde se letos na  podzim můžeme těšit 

na vystoupení žáků ZUŠ?

Významnou plánovanou akcí je pro nás vystou-

pení v  Hankově domě u  příležitosti předávání 

Cen města 23. října. Skladby českých sklada-

telů zahraje soubor PlechBand, školní orchestr, 

zatančí žákyně tanečního oboru, uslyšíte 

i  sólová vystoupení. Rozhodně budeme pokra-

čovat v  pravidelných koncertech žáků, výsta-

vách ve  školní galerii, naši žáci budou i  nadále 

vystupovat u  příležitosti vítání občánků atd. 

Těch akcí je naplánováno nejen na podzim, ale 

na celý školní rok opravdu hodně a doufám, že si 

každý vybere podle svého gusta. 

Všechny plánované akce naleznete na  našich 

stránkách školy www.zusdk.cz, které budou mít 

od září novou podobu.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Turistická hra je ve své třetině, blíží 
se první losování o hodnotné ceny 

Vyšlo třetí Vlastivědné čtení 
o Královédvorsku
Vyšlo 3. číslo časopisu Vlastivědné čtení 

o Královédvorsku, ve kterém se řada autorů 

věnuje „osmičkovým výročím“, která byla 

pro naši zem často osudová. Najdete v něm 

texty k pobytu J. A. Komenského na Králo-

védvorsku, článek 300 let od vzniku pous-

teven u  Braunova Betléma, sérii textů 

o  předválečném soužití Čechů a  Němců 

v našem regionu, dále Dějiny královédvor-

ského trampingu II., Revoluce 1848: zrušení 

roboty a další. Vlastivědné čtení je za 50 Kč 

k dostání v městském informačním centru 

na náměstí T. G. Masaryka a v také v měst-

ské knihovně Slavoj a městském muzeu.

(ska)

Máte doma fotky či dokumenty 
k příchodu Řeků do města? 
Zapůjčte je muzeu na výstavu 
V  příštím roce si připomeneme 70. výročí 

příchodu občanů řecké národnosti do Čes-

koslovenska a  také do  Dvora Králové 

nad Labem. Městské muzeum ve  spolu-

práci s  příslušníky královédvorské řecké 

komunity připravuje výstavu k  tomuto 

výročí. Proto se na vás obracíme s žádostí 

o  pomoc při sběru dobových fotografi í 

a dalších materiálů, které by nám pomohly 

podrobně popsat historii královédvorské 

menšiny. Zajímají nás fotografi e a  doku-

menty ze všech oblastí života, např. práce 

(fotografi e ze závodů), volný čas (fotografi e 

z  řeckých zábav, oslav) atd. Předem všem 

děkujeme za spolupráci.

Alexandra Jiřičková, Sofi a Hladíková,

Irini Romášková, e-mail: rekove1949@seznam.cz

Se začátkem letošní letní sezony spustilo 

město Dvůr Králové nad Labem turistickou hru

s názvem Toulky nejen Královédvorskem. Ta má 

podpořit cestovní ruch a díky ní turisté zavítají 

na atraktivní místa regionu i za jeho hranicemi. 

Návštěvníci mají možnost zapojit se do tzv. 

malé nebo velké hry. Ti, kteří se rozhodli hrát 

velkou hru o zajímavé ceny, jako jsou let leta-

dlem, víkendové pobyty na Kuksu, v Safari Parku 

Dvůr Králové nebo v bělohradských slatinných 

lázních, dále poukazy do kaváren a restaurací 

apod., budou po odevzdání vyplněné hrací karty 

či po jejím odeslání na adresu městského infor-

mačního centra (náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr 

Králové nad Labem) zařazeni do slosování. To se 

poprvé uskuteční 28. září 2018 v rámci tradič-

ního Svatováclavského posvícení. Poslední den 

pro odevzdání či zaslání vyplněné hrací karty 

do tohoto kola losování je 15. září 2018, takže 

pokud soutěžíte a máte vyplněno, neváhejte. 

Toulky nejen Královédvorskem ale nekončí, hra 

bude pokračovat až do roku 2020, turisté tak 

mohou i nadále soutěžit, buď průběžně o drobné 

ceny (svačinový box, plyšák, cyklolahev, batoh), 

nebo o hodnotné ceny v dalších kolech losování, 

které se uskuteční v září 2019 a září 2020. 

S turistickou hrou Toulky nejen Královédvorskem 

a jejími pravidly se můžete blíže seznámit na 

turistickém portálu města www.dvurkralove.cz

a nově je hra publikována i na portálu Kudy

z nudy, viz www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/

aktivity/toulky-nejen-kralovedvorskem.aspx.

Miroslava Kameníková

Nenechte si ujít akce k Týdnu pěstounství 
Královéhradecký kraj pořádá ve  dnech 24. až 

29. září 2018 ve  spolupráci s  městskými úřady 

a  neziskovými organizacemi na  podporu 

náhradní rodinné péče Týden pěstounství Králo-

véhradeckého kraje. 

Cílem je zvýšit povědomí o  náhradní rodinné 

péči, aby se lidé blíže seznámili s tím, co to zna-

mená být náhradním rodičem, samozřejmostí je 

i setkání pěstounů, kteří si budou moci vyměnit 

své zkušenosti.

V průběhu týdne se budou konat setkání veřej-

nosti s odborníky, rozhovory s pěstouny, výstavy 

či workshopy. Celá akce vyvrcholí Dnem pěs-

tounství, který se uskuteční v  sobotu 29. září 

u Divadla Drak v Hradci Králové.

Ve  Dvoře Králové nad Labem zve Farní charita 

ve  středu 26. září od  17:00 hod. do  městské 

knihovny Slavoj na besedu o náhradní rodinné 

péči pro všechny, kterým děti příliš rychle 

vyrostly a  osamostatnily se, nebo mají doma 

příliš ticho a prázdno. Součástí bude také promí-

tání cyklu Rodiče napořád, povídání s pěstouny 

a  vernisáž výstavy fotografi í s  tématem pěs-

tounství. Další materiály najdete na panelech ve 

2. patře hlavní budovy královédvorského měst-

ského úřadu na nám. T. G. Masaryka 38. 

Více na www.stansenahradnimrodicem.cz.

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
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Otevřená radnice – heslo současné koalice
I  když mám možná víc informací než běžný 

občan, protože se po nich pídím, a také z opozič-

ních zdrojů, přesto bych kvůli občanům našeho 

města chtěla znát spoustu odpovědí.

Co takhle uspořádat besedu s  občany? Myslím 

tím politiky, kteří naše město řídí uplynulé čtyři 

roky. Ne s panem Hlavatým a Babišem za zády.

Určitě by se lidé chtěli pana starosty zeptat, jak 

je to s výstavbou Karsitu? Kde to vázne a co se 

stane, když výroba nezačne včas? Jaké nám 

z  případného nedodržení vzájemné smlouvy 

plynou sankce?

Také by bylo dobré lidem vysvětlit, co bude 

v  budově spořitelny a  v  tržnici. Neříkejte, že 

úředníci. Město má v  majetku dost dalších 

budov, kde už mohli být úředníci dávno pře-

místěni místo drahého pronájmu. Jaká byla 

cena těchto dvou transakcí, kde jsme na to vzali 

a kolik ještě budeme muset dát do rekonstrukcí 

těchto budov?

Neustále se také vedou diskuse kvůli cyklistům, 

chodcům a  dalšímu provozu na  cyklostezkách 

na nábřeží E. Beneše. Jak to tedy vlastně je? Když 

jedu na  kole u  vody, nejsem si jistá, kdo tam 

vlastně patří? Cyklisté oběma směry, chodci, 

maminky s kočárky a dětmi, pejskaři, lidé čeka-

jící na zastávkách autobusu. Není to nějak moc 

na tak úzký chodník? 

Co se týká nábřeží, napadá mě ještě otázka už 

na bývalého místostarostu pana Ing. D. Sedláčka 

za zelené z koalice Šance pro Dvůr. Zahleděl se 

někdy poslední dobou do  korun lip lemujících 

tuto komunikaci? Je to dost tristní podívaná. 

Spousta z tzv. zachráněných lip je suchá. To, co 

stála ochrana těchto mrtvých stromů, by čás-

tečně uhradilo náklady na  stromy nové. Mohli 

jsme budoucím generacím vysadit krásné nové 

stromořadí, bohužel se tak nestalo.

A co nová čistírna odpadních vod? Jak dopadla 

žádost o dotaci na její výstavbu, když tu minulou 

jsme díky liknavosti nechali propadnout? Bude, 

nebo nebude?

A už technické služby vyčistily kašnu před Han-

kovým domem a co jeho oprava? Další divadelní 

sezona v lešení? Jak probíhá dohled nad staveb-

ními pracemi, které se donekonečna protahují?

Bylo by toho ještě hodně.  Možná dávám koalici 

nápad na vstřícnou komunikaci v předvolebním 

klání, ale jde o prospěch všech, co tady žijeme. 

A  zároveň vyzývám občany, aby se zajímali 

a na případné besedy chodili. Na Facebooku to 

neovlivníme.

Libuše Vonková

členka MS ODS ve Dvoře Králové nad Labem

V  roce 1990 mě upoutala televizní reportáž ze 

západní Evropy na  kanálu OK3, která zabírala 

pracovníka údržby komunikací, který vkleče 

zažehloval asi patnáctikilovou žehličkou okraje 

opravené asfaltové vozovky. Tenkrát jsem si 

pomyslel: Co ho k  tomu vede, že mu záleží 

na  dokonalém výsledku, když nám k  této čin-

nosti stačí lopata?

Teď by mohla přijet nějaká televize do  našeho 

města a  natočit také reportáž, jak jsme se již 

naučili, za pomocí strojů, opravovat komunikace 

tak, že to nemá chybu. Nejlépe, kdyby v ní byly 

záběry z minulosti a současnosti.

Nevím, jestli mám děkovat? Děkuji. Anebo být 

rozladěný z toho, že někdy smazání rozdílu v pří-

stupu k práci trvá na časové ose 28 let. Někteří 

lidé kritizují z  různých důvodů Evropskou unii. 

Napadlo mě, koho by kritizovali, kdybychom žili 

v době, ve které stavěli Číňané Velkou zeď?

Pavel Vatuňa

V posledním čísle Novin královédvorské radnice 

je otištěný článek pod názvem „Městské lesy 

i do budoucnosti bez přístupové cesty a ve dvou 

areálech“.

Je nám zde zastupitelem Kiriakovským vysvět-

leno, proč sídlo Městských lesů zůstává ostro-

vem v okolí pozemků jiných majitelů. A vyčítáno 

zastupitelům města, že neschválili navrhovanou 

směnu pozemků mezi fi rmou Epos (vlastník pan 

Kiriakovský) a městem Dvůr Králové nad Labem 

tak, jak ji doporučili členové rady města a před-

ložili zastupitelstvu.

Směna se měla týkat cca 3100 m2. 

1. Pozemek ulice Seifertova po  pravé straně 

komunikace (3100 m2). Vlastník město Dvůr Krá-

lové nad Labem. 

V roce 2016 požádala fi rma Epos o změnu územ-

ního plánu na využití tohoto pozemku zjedno-

dušeně z  louky na  stavební parcelu. Není to 

standardní, ale je to přípustné, aby cizí subjekt 

požádal o změnu na pozemku, který nevlastní. 

Zastupitelstvo města na svém 16. zasedání tuto 

změnu územního plánu schválilo. Tím se cena 

pozemku změnila dle vnitřního předpisu města 

Dvůr Králové nad Labem z  200 Kč na 600 Kč 

za metr čtverečný. Pozemek, na jehož okraji jsou 

veškeré sítě. 

2. Firma Epos nabízí ke směně pozemky o stejné 

výměře. Jen kvalita těchto pozemků je diame-

trálně odlišná. Svažitý terén kolem sídla Měst-

ských lesů, zaplevelený nálety, dále smysluplně 

nevyužitelný pro potřeby Městských lesů. Jen 

jako přístupová cesta a scelení pozemků. Zastu-

pitelé s  podmínkami této směny nesouhlasili 

a bod byl z jednání stažen. 

Možná řešení: 

a) Směna a  doplatek ceny jako rozdíl cen 

pozemků, na  základě znaleckých posudků 

na oba pozemky. 

b) Odkoupení pozemků (cca 3100 m2) městem 

od fi rmy Epos za cenu znaleckého posudku. 

c) Prodej lukrativního stavebního pozemku 

po  jeho parcelizaci v  ulici Seifertova. Za  cenu 

600 Kč/m2 (cca 3100 m2). To by znamenalo pří-

jem do městské pokladny cca 2 mil. Kč. 

Domnívám se, že se větší část členů zastupitel-

stva města Dvůr Králové nad Labem, na  rozdíl 

od  členů rady města, kteří tuto bezúplatnou 

směnu doporučili ke schválení, zachovalo s péčí 

řádného hospodáře. Děkuji a přeji hezký den.

MUDr. Petr Hroneš

zastupitel (ODS)

Proč něco dlouho trvá?

Reakce na článek týkající se směny 
pozemků pro potřeby Městských lesů

Letos si připomínáme také smutné 80. výročí 

mnichovské dohody a  okupace naší vlasti hitle-

rovským Německem v  září 1938. Už v  polovině 

měsíce přijímali občané Dvora stovky uprchlíků ze 

sousedního Trutnova. Z denního tisku se občané 

města 21. září dozvěděli o záměru Západu nespl-

nit své spojenecké závazky. Z  tlampače rádia 

v Revoluční ulici nad radioobchodem U Veselých 

pak zaznělo oznámení o  postoupení sudetského 

území. Občané města se scházeli k  mohutným 

demonstracím. Večer 23. září vyhlásil čs. rozhlas 

mobilizaci. O  výsledku mnichovské konference 

se Královédvoráci dozvěděli 30. září. Od  násle-

dujícího dne probíhala okupace pohraničního 

území Německem. Město ztratilo území vlakového 

nádraží, které bylo obsazeno německým vojskem, 

a Sylvárov. Spojení s vnitrozemím umožňovala jen 

silnice do Miletína, železniční doprava byla znovu 

obnovena až koncem listopadu. Ve městě byl zří-

zen výbor pro pomoc uprchlíkům ze Sudet.

Přestože se jedná pouze o střípek dějin našeho 

města, právě během 100. výročí vzniku naší 

svobodné republiky je důležité se na  okamžik 

zastavit. Vzpomenout na  osudy našich předků, 

kteří už 20 let od vzniku republiky znovu bojo-

vali za  její svobodu. Vzpomenout bychom měli 

i  na  tehdejšího starostu Jaroslava Bilinu – také 

jeho zásluhou se naše město nestalo součástí 

obsazených Sudet a  zůstalo československé. 

Čest jeho památce.

Ing. Veronika Tomková, radní (TOP 09) 

Co zažilo naše město 
před 80 lety?

Kdo sleduje města dění,

vidí, jak se tady všechno mění,

vše, co se tu vybuduje, 

to je města jmění.

Máme pěkný stadion, fotbalové hřiště,

mnozí závidí nám Tyršovo koupaliště,

velký bazén, dětské brouzdaliště.

Nové silnice a náměstí,

za pasáží Dvoreček,

který oživuje nejeden stromeček,

kde si může posedět a pojíst,

dospělý i chlapeček.

V plánu je toho ještě dost,

najednou vše nejde,

teď zas máme nový most,

co z kritiků za blábol zas vzejde.

Vždy se najde někdo, 

kdo všechno jen kritizuje,

co se v městě buduje,

ani to ještě nevidí,

místo na vycházku do marketu,

ať do města zabloudí.

Po městě se projde

a otevře oči,

pak mu to snad dojde,

co nám jiní závidí.

Dvůr Králové je pěkné město,

já v něm žiju rád,

jsem patriot královédvorský,

ať se vracím odkudkoli,

vždy se vracím rád.

Ladislav Mitiska

Patriot
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Vážení občané, rozhodl jsem se po dvou letech 

jednoznačně potvrdit skutečnost, že mám stále 

dost síly, abych příslib, který jsem dal představi-

telům města, vlastním zaměstnancům i význam-

ným zákazníkům, především koncernům VW 

a Škoda, splnil.

Jsem nesmírně rád, když slyším, že veřejné 

mínění je jednoznačně na  straně fi rmy Karsit 

Automotive, která je součástí skupiny Karsit 

Group. Známí stěžovatelé začínají v  této době 

ztrácet. První stížnost – změnit vjezd do továrny 

– odvolací nadřízený krajský orgán odmítl a brzy 

budou zahájeny práce na  budování příjezdové 

komunikace do  areálu. Karsit sice ztratil hro-

madu zakázek, snížil se počet připravovaných 

pracovních míst, takže závod se bude rozjíždět 

pomaleji, než jsme předpokládali, ale vždy 

je nutné mít záložní řešení. Věřím, že výrobní 

závod pod vedením pana Ing. Kříže, za pomoci 

fi rmy BAK, s  většinou zaměstnanců Dvoráků 

rychle dohoní ztrátu. Věřte mi, i kdybych počítal 

se vším, tak s alternativou, že se odvolá společ-

nost JUTA, jsem nepočítal. 

Věřím, že nový moderní závod, který bude 

v následujících 2 letech budován, bude velkým 

příslibem k rozvoji města, zaměstnanosti, vytvo-

ření vysoce kvalifi kovaných pracovních míst 

– strojařů a nakonec se nám podaří zase získat 

zpět zakázky, o které jsme přišli. Naše alternativy 

pro podobný případ se realizují, někdy i za cenu 

vyšších nákladů, bohužel. Ale to už nechme 

těm, kdo budou zjišťovat, zda je, nebo není 

právo takovouto investici blokovat. Předali jsme 

celý případ státní správě a jsem přesvědčen, že 

ve smyslu zákona vše vyřeší. 

Utěšuje mě i skutečnost, že od samého začátku 

velice dobře spolupracujeme se zastupiteli, 

radou města a  především s  panem starostou 

Jarolímem. Než jsem se rozhodl pro Dvůr Krá-

lové, jednal jsem i  jinde. Karsit Automotive má 

dlouhodobou smlouvu s  fi rmou Škoda i  kon-

cernem VW a  investice především do  moder-

ních technologií mají dobrou návratnost. Byl 

jsem zástupce jediné české fi rmy, který byl loni 

pozván na  aktiv do  Berlína za  účasti cca 200 

šéfů VW z  celého světa, kde nám bylo jasně 

řečeno: rozvíjíme se, rosteme a vy, co jste dnes 

tady, musíte dělat to samé, pak s vámi budeme 

počítat. A  Karsit to dělá. Jsem i  na  straně těch, 

kteří fandí 4. technické revoluci, tzn. globální 

nasazení robotů do  výrobního procesu přede-

vším robotizovaných pracovišť. Myslím si, že 

z  tohoto pohledu může v  příštích málo letech 

odejít z  automobilového průmyslu v  Česku až 

20 % zaměstnanců. Přístup vašich zastupitelů 

a  jejich vstřícnost při jednáních byl pro mě to, 

co rozhodlo. Když se vrátím o  dva roky zpět, 

samozřejmě moje první kroky pro realizaci vedly 

na příslušná místa za tehdejším panem senáto-

rem, panem starostou a všude jsem byl pocho-

pen. Mohu upřímně říct, že jsem za celoživotní 

kariéru nepotkal člověka, jako je pan starosta 

Jarolím, který by s  takovou silou, oddaností 

a loajálností k městu, které řídí, i  jeho obyvate-

lům, se mnou jednal tak, aby do  Dvora sehnal 

investora a  nového zaměstnavatele. A  to jsou 

dvě moje jistoty, proto neustoupím. A  s  vaší 

podporou to zvládneme. Naprostou důvěru 

mám i k dalším, kteří záměr podporují: výkonný 

ředitel Karsit Automotive pan Ing. Kříž, výrobní 

ředitel BAKu pan Karel Laš, zastupitel města pan 

Kiriakovský a mnoho dalších.

Je známé moje vyjádření: „Dvoráci, budete 

stavět největší továrnu nejen mého života, 

ale i  v  oblasti fi rem, které mají své závody 

na  území českého státu. Moje poslední roz-

hodnutí uveďte proto do  života.“ A  na  tom 

se nic nemění. Moderní strojírenský podnik 

v  prvé etapě nákladu 2 mld. a  v  druhé dalších 

1,5 mld. Kč bude okrasou českého dodavatel-

ského průmyslu v  oblasti automobilů a  věřte 

mi, že společnými silami to zvládneme. Pomozte 

nám vy všichni. Jde o nová pracovní místa pro 

lidi s  vysokými kvalifi kacemi, ale i  operátory. 

Budeme vstřícní, např. chceme přímo v továrně 

pro matky-zaměstnankyně vybudovat školku, 

máme zájem vycházet se všemi sousedy, ať se 

na nás dnes zlobí, nebo se proti nám odvolávají.

Myslím si, že jsem zkušený technik, strojař, pro-

jektový manažer, který ví, co dělá, a nenechá se 

vlákat do léčky. Vždycky je důležité kolem sebe 

mít slušné, kvalifi kované a  oddané pracovníky 

pro svou věc. Myslím si, že to se mi léta ve fi rmě 

dařilo, a  jsem přesvědčen, že společně s  vaší 

podporou to bude tak i ve Dvoře Králové.

Dejme se tedy do  práce, dotáhněme to tak, 

jak bylo v  plánu, buďme k  sobě slušní, vstřícní 

a nakonec se za čas na vše zapomene a budeme 

vycházet jako dobří sousedé.

Ještě jednou: děkuji vám za  pomoc, za  pozor-

nost a  za  psychickou podporu. Nechci žádné 

války, ale svou fi rmu budu tvrdě bránit proti 

všem, kteří náš pozitivní záměr poškozují.

František Řípa

předseda představenstva KARSIT GROUP SE

Továrna Karsit ve Dvoře Králové stát bude, svůj příslib splním

Vše končí a vše opět začíná
Život pádí jako splašený kůň a konec volebního 

období je tady. Jen týdny už nás dělí od letošních 

komunálních voleb, které opět rozdají pomyslné 

„personální karty”, kdo bude stát v čele našeho 

města a  kdo bude v  řadách zastupitelů. Tyto 

volby osobně považuji z pohledu občana města 

a jeho potřeb za jedny z nejdůležitějších.

I  já bych mohl hodnotit na  této stránce, co se 

radnici nepovedlo. Co mohlo být a  není. Co se 

nepodařilo udělat, postavit, opravit nebo vyřešit 

či ukončit a který potřebný proces se nepodařilo 

ani nastartovat.

Chci-li být ale objektivní, musím uznat, že se 

naopak za to uplynulé volební období přece jen 

něco na  radnici dařilo po  určitou dobu měnit. 

Radnice, a  zejména její politické vedení, se 

po  mnoha letech pozitivně „pootevřela” lidem 

i s jiným názorem na věc. To se bohužel ale nedá 

říci o  více než „stohlavé městské byrokracii”, 

která dokazuje, jak dokáže významně, v dobrém 

i ve špatném, ovlivňovat vše, co navolení zastu-

pitelé vymyslí nebo navrhnou.

Pracovní poměr úředníka uzavřený na dobu ne-

určitou jsou v našem městě už mnoho let přece 

jenom „více” než přání a  požadavky zastupitelů 

s časově omezeným mandátem na čtyři roky!

I  přesto se podařilo v  našem městě něco málo 

postavit, opravit, koupit, nekoupit, vyřešit, 

vyjednat, popřípadě dohodnout.

A  nebylo to jen a  jen zásluhou samotného 

vedení města, ale bylo to i na základě iniciativy, 

podnětu či návrhu jednotlivých zastupitelů. 

Tento pozitivní trend, kdy nebylo důležité, který 

ze zastupitelů (je-li z  řad vládnoucí koalice, či 

patří k opozici) s nápadem či návrhem řešení při-

chází, byl patrný zejména v prvních dvou letech 

volebního období. Bohužel poslední rok a půl už 

tomu tak není. Osobně se ptám, proč? Asi proto, 

že i samotné vedení města prošlo personálními 

změnami na  úrovni dvou místostarostů. Koa-

liční partneři ANO se tak doslova a do písmene 

postupně „vypařili” z  vedení města. Vše tak 

ovládnul jen jeden subjekt koalice, tedy ANO.

Je to určitě velká škoda, že jednobarevné vedení 

města od  výše uvedeného trendu nyní ustu-

puje a  prosazuje pouze vlastní názory. Názory 

a  návrhy ostatních zastupitelů jsou tak, jak 

tomu bylo i  v  minulých volebních obdobích, 

opět opomíjeny a není snaha o nich především 

mezi zastupiteli ani věcně diskutovat. Naopak se 

vrcholní představitelé města vrátili k praxi minu-

lých „vládců“, a  to uchylovat se „konzultovat“ 

věci veřejné s velmi kontroverzní obcí podnika-

telskou, která je schopna bez problému zneu-

žívat jimi poskytnuté informace ve  svůj osobní 

prospěch. Určitě bych proto nechtěl, aby naše 

radnice připomínala „Loutkové divadlo“, kde 

pouze spekulujeme, kdo loutku ovládá.

Nechci a  nebudu rozdávat tak zvané „knížecí 

rady“, ale jedno vím jistě, jedině častá společná, 

veřejnosti přístupná diskuzní fóra všech zastu-

pitelů za  účasti skutečných odborníků o  všech 

významných problémech, které sužují naše 

město, mohou přinést zásadní návrhy řešení 

tak, aby se v našem městě začaly věci skutečně 

k dobrému měnit a město se tak konečně stalo 

tím hrdým atraktivním regionálním centrem, 

které je schopno a zejména ochotno nabídnout 

svým obyvatelům vše, co je potřeba pro spoko-

jený a úspěšný život v 21. století. 

V  opačném případě budou očekávaná řešení 

stále zůstávat v nedohlednu.

A možná se tak plní i něčí představa o  tom, že 

čím je ve Dvoře hůř, tím je pro někoho líp. Dá se 

to taky trefně vyjádřit příslovím: „Mezi slepými 

jednooký králem.“

Osobně z  těchto důvodů velmi vážně zvažuji 

svoji případnou budoucí kandidaturu, protože 

nechci být v  zastupitelstvu pouze do  počtu 

a  bez podstatného vlivu na  řešení problémů, 

které naše město má.

Nechci také, aby moje názory, návrhy nebo vize 

končily v koších na úřadě města a já byl nedob-

rovolně odsouzen do role „snaživého, řadového 

zastupitele“, jinými slovy „užitečného idiota“. To 

není můj cíl.

Závěrem, možná mého posledního příspěvku 

v  NKR, bych chtěl všem, co mi dali svůj hlas 

v  minulých volbách, především moc a  moc 

poděkovat, že mi svojí svobodnou volbou 

umožnili, abych mohl čtyři roky pozitivně zasa-

hovat do  dění v  našem městě. Snažil jsem se 

naplňovat volební program Východočechů, jak 

jen to šlo. Ostatním spoluobčanům a čtenářům 

bych chtěl také poděkovat za  jejich trpělivost 

a pochopení, s jakými přijímali mé příspěvky.

PS: Stále věřím, že se najde dostatek slušných, 

pracovitých a  poctivých lidí, kteří budou chtít, 

aby bylo v  našem městě líp, a  zároveň budou 

ochotni pro to něco dělat.

Nasik Kiriakovský

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

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

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

TENIS, VOLEJBAL, NOHEJBAL, PING-PONG

Pondělí – Neděle: 6–24 hod. / 100Kč/hod.

Objednávky haly – tel.: 605 388 122

PRONÁJMY PROSTOR

VÝROBNÍCH, SKLADOVÝCH – 350 Kč/m2/rok

KANCELÁŘSKÝCH – 550 Kč/m2/rok

Objednávky pronájmů – tel.: 603 703 001

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

NOVĚ PRODEJ:

BRIKET, PELET, PÍSKU, ŠTĚRKU, KAMENIVA

Informace – tel.: 777 086 085, 777 082 083

Po–Pá: 7:00–16:00 hod. / So: 07:00–12:00 hod.

www.slovany.cz

inzerce:

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.

Místní lídři, půso-

bící v  rámci Míst-

ního akčního plánu 

vzdělávání (MAP 

II), projektu reali-

zovaném na  území 

ORP Dvůr Králové nad Labem, chystají na  září 

zajímavé semináře a workshopy pro pedagogy.

Na  základě požadavků shromážděných pře-

vážně od pedagogů věnujících se předškolnímu 

vzdělávání proběhne seminář na  téma Právní 

legislativa v  mateřských školách, určený pro 

vedoucí pracovníky. Uskuteční se 18. září 2018 

od 15:00 hod. a hostem tohoto semináře bude 

Mgr.  Iveta Lukešová z  oddělení primárního 

a zájmového vzdělávání Krajského úřadu Králo-

véhradeckého kraje. 

Na  svůj první workshop se mohou těšit také 

pedagogové základních škol. Ten se bude týkat 

Kritického myšlení. Pořádán bude 26. září 2018 

od  14:00 hod. Na  navazující workshop ke  stej-

nému tématu se pak podařilo domluvit osobní 

účast odbornice na dané téma, lektorky kritic-

kého myšlení, Mgr.  Niny Rutové. Obě tyto záři-

jové akce (seminář a 1. workshop) se uskuteční 

v prostorách hotelu Safari ve Dvoře Králové.

Aktuálně plánujeme také workshop se škol-

ním psychologem katedry psychologie Filozo-

fi cké fakulty Univerzity Karlovy, PhDr. Davidem 

Čápem, Ph.D. Ruku v ruce s odbornými tématy 

plánujeme neméně důležité neformální setkání 

subjektů, které působí v  oblasti zájmového 

vzdělávání. Účelem tohoto setkání je navázání 

spolupráce a zjištění jejich potřeb. To vše a mno-

hem více se děje a plánuje nejen díky projektu 

MAP II, ale především díky lidem, kterým není 

budoucnost vzdělávání lhostejná, kteří mají co 

říci, jejich nápadům a  hlavně díky jejich vzá-

jemné spolupráci.

Ing. Lenka Křížová, DiS.

ředitelka kanceláře MAS Královédvorsko

MAP připravuje vzdělávací workshopy a semináře pro pedagogy

Inzerce v Novinách 

královédvorské 

radnice:

Řádková inzerce již 

od 150 Kč

Plošná inzerce 

od 700 Kč

Více na:

www.mudk.cz/cs/

radnice/noviny-radnice

Tel.: 499 318 258

Co se skrývá pod pojmem terén v SASce?
Sociálně aktivizační služba (SAS) pro rodiny 

s  dětmi Klub Labyrint má jak ambulantní, tak 

terénní formu služby.

A  co si představit pod pojmem terén?  Veli-

kou škálu aktivit, které se odehrávají výhradně 

mimo prostory ambulance. Nejčastější podobou 

terénu je návštěva rodin v jejich přirozeném pro-

středí, tudíž u nich v domácnosti. Další podobou 

může být doprovod, který lze uskutečnit dopro-

vázením dětí do škol, dospělých na úřady, k sou-

dům, na  pojišťovnu nebo třeba k  lékaři. Klienti 

si často sami nevědí rady například s vyplněním 

formulářů nebo chtějí podpořit při komunikaci.

Co také určitě patří do  terénu, je účast sociál-

ních pracovníků na  případových konferencích, 

výchovných komisích nebo kulatých stolech. Zde 

nejčastěji probíhá koordinace všech zaintereso-

vaných subjektů v práci s rodinou. Dochází k pře-

dání informací, na čem je s rodinou pracováno, co 

funguje, kde jsou silné a slabé stránky a co ještě 

se pro řešení nepříznivé sociální situace nabízí. 

V  různé míře jsou zainteresovány i  samotné 

rodiny, např. při případových konferencích jsou 

důležitými a neodmyslitelnými partnery. 

Jako zpestření práce v  terénu je monitoring 

okolí. Sociální pracovníci zaznamenávají zají-

mavá i  netradiční místa, ulice, rozdávají letáky 

a snaží se oslovovat kolemjdoucí chodce a infor-

movat je o  službě. Sociální pracovníky občas 

oslovují i  sami lidé a prosí o radu. Sociální pra-

covník posoudí, zda tazatel spadá do cílové sku-

piny služby a případně ho odkáže na dostupnou 

službu, kde mu pomohou s řešením situace.

Aktivita je součástí individuálního projektu 

„Služby sociální prevence v  Královéhradeckém 

kraji IV“, který je fi nancován z  prostředků ESF 

prostřednictvím Operačního programu Zaměst-

nanost a státního rozpočtu ČR.

Bc. Marcela Zálišová 

sociální pracovnice, SAS Klub Labyrint

Novou ředitelkou Gymnázia 
Dvůr Králové nad Labem se 
stala Mgr. Martina Kubíková
V čele Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

je od 1. srpna 2018 Mgr. Martina Kubíková. 

Do funkce ředitelky ji na  základě výběro-

vého řízení jmenovala Rada Královéhra-

deckého kraje. Nahradila tak dosavadního 

ředitele PhDr. Ing. Petra Mináře, Ph.D. et 

Ph.D., jemuž na konci července skončilo 

šestileté funkční období. Mgr.  Martina 

Kubíková dosud pracovala jako peda-

gožka na Střední škole informatiky a služeb 

ve Dvoře Králové nad Labem.

Rada Královéhradeckého kraje jmenovala 

také novou ředitelku Základní školy a Prak-

tické školy ve  Dvoře Králové nad Labem. 

Školu nově povede Mgr.  Jana Vojtě-

chová, dosavadní ředitelkou byla Mgr. Eva 

Hynková.

Zdroj: Královéhradecký kraj
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ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ 

NAŠEHO NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉHO

KOUPELNOVÉHO STUDIA

NA ADRESE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - VERDEK 38

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

OBKLADY, DLAŽBY, KOUPELNOVÉ VYBAVENÍ,

 S DŮRAZEM NA KVALITU, DESIGN A DOBROU CENU.

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

NA ADRESE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – VERDEK 38,

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

SVĚŘTE SVŮJ NEJVĚTŠÍ ŽIVOTNÍ KROK SILNÉMU PARTNEROVI.

LÉKÁRNA U ZLATÉ KORUNY
v HOSTINNÉM

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

Kontakt:
Mgr. Jana Machková
Tel.: +420 604 896 032
E-mail: uzlatekoruny@email.cz
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V  červnu se narodilo 14 občánků našeho města – 6 chlapců a  8 děvčat, 

v červenci pak 13 občánků – 5 chlapců a 8 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V červnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 26 lidí, z toho bylo 14 králo-

védvorských občanů, 7 mužů a 7 žen. 

V červenci zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 22 lidí, z toho bylo 15 krá-

lovédvorských občanů, 8 mužů a 7 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v  červnu 15 občanů 

s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 3 páry zlatou svatbu a 7 párů 

stříbrnou svatbu. 

V červenci pak navštívili 31 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období 

oslavily 2 páry diamantovou svatbu, 9 párů zlatou svatbu a 6 párů stříbrnou 

svatbu.

Barbora Bezrová, Komise pro občanské záležitosti

Sňatky
V červnu a červenci uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito 

snoubenci:

Jan Kuhn a Nikola Vonková    – 2. 6. 2018

Milan Kučerák a Alena Vavreková   – 5. 6. 2018

Tomáš Marczi a Lenka Vítová    – 9. 6. 2018

Miroslav Klepáček a Ljudmila Anatoljevna Laščuk  – 15. 6. 2018

Pavel Pek a Petra Kapičková    – 15. 6. 2018

Petr Hepnar a Lenka Krajčová    – 16. 6. 2018

Tomáš Hlaváček a Ivana Černá    – 16. 6. 2018

Dušan Čtvrtečka a Pavlína Janíčková   – 16. 6. 2018

Taizhu Liang a Anita Šturmová    – 22. 6. 2018

Vladimír Čedík a Adéla Ulmanová   – 30. 6. 2018

Martin Otradovský a Jana Ballová   – 30. 6. 2018

Jan Vodička a Jana Vágnerová    – 30. 6. 2018

Pavel Rezek a Lucie Vonková    – 13. 7. 2018

Martin Píša a Petra Binková    – 13. 7. 2018

Pavel Vihan a Renáta Lamačová    – 14. 7. 2018

Petr Stejskal a Petra Čtvrtečková   – 27. 7. 2018

Jiří Svoboda a Adéla Valdes    – 27. 7. 2018

Bronislav Valoušek a Eliška Valoušková   – 27. 7. 2018

Pavel Beránek a Michaela Štilcová   – 28. 7. 2018

Rostislav Mühl a Lucie Víchová    – 28. 7. 2018

 

V obci Kuks uzavřeli v červnu a červenci manželství tito snoubenci:

Jan Jandík a Jana Doubalová    – 1. 6. 2018

Jan Horký a Kristýna Térová    – 9. 6. 2018

Petr Celba a Lucie Jiroutová    – 22. 6. 2018

David Rezek a Petra Antošová    – 22. 6. 2018

Daniel Moravec a Tereza Hamáková   – 22. 6. 2018

Petr Jirků a Karolína Janská    – 23. 6. 2018

Tomáš Čekal a Nikola Doležalová   – 23. 6. 2018

Jakub Tesař a Šárka Kučerová    – 23. 6. 2018

Vojtěch Krátký a Markéta Sýsová   – 23. 6. 2018

Gabriel Ferčák a Denisa Tlapáková   – 7. 7. 2018

Filip Kováč a Marie Kubelková    – 7. 7. 2018

Miroslav Stolín a Jana Klosová    – 7. 7. 2018

Vojtěch Holec a Tereza Dymáková   – 21. 7. 2018

V  obci Choustníkovo Hradiště uzavřeli v  červenci manželství tito 

snoubenci:

Pavel Vaidl a Romana Marková    – 28. 7. 2018

Údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců. 

Simona Vykouřilová, matrika

Vzpomínka
Dne 10. srpna 2018 uplynuly dva smutné roky od úmrtí pana Václava Dou-

bice ze Zboží. Stále vzpomíná manželka Jiřina a děti s rodinami. Děkujeme 

všem, kdo mu věnují tichou vzpomínku.

Iveta Beranová

Vzpomínka
Dne 1. září tomu bude 25 let, kdy nás opustila naše maminka, paní Věra 

Měšťanová, učitelka, která učila na  ZŠ 5. května a  vychovávala něko-

lik generací žáků. Zároveň oznamujeme pamětníkům, že nám v  červnu 

zemřela sestra Milica (87 let), která žila v Německu. Kdo jste je znali, vzpo-

meňte s námi.

Eva Sychrová, Jan Ivo Měšťan a Věra Faktorová

Poděkování 
Děkujeme mnohokrát za pomoc s nalezením a navrácením našeho zaběh-

lého pejska paní Zdeně Škopové a strážníkům Městské policie Dvůr Králové 

nad Labem Petru Karbanovi a Janu Zumrovi. Díky jejich rychlé reakci jsme 

se s naším pejskem po krátké době opět radostně přivítali. 

Texlovi 

Poděkování za pomoc a podporu
Rádi bychom touto ces-

tou poděkovali všem, kdo 

podporují činnost Sociálně 

terapeutické dílny Sluneč-

nice při Farní charitě Dvůr 

Králové nad Labem, kde 

se klienti s  lehkým nebo 

středně těžkým mentálním 

postižením učí běžným pra-

covním návykům a  doved-

nostem. Děkujeme všem 

dárcům za fi nanční a mate-

riální podporu, kterou nám poskytli. Díky pořadu České televize byla naše 

služba v lednu 2018 v rámci Tříkrálové sbírky prezentována i v médiích, což 

výrazně zvýšilo povědomí o  naší činnosti. Veškerého zájmu široké veřej-

nosti si velice vážíme. Každá zpětná vazba je pro nás velkým povzbuzením.

Mgr. Kateřina Hlaváčková, vedoucí a sociální pracovnice STD Slunečnice

Přestože se říká, že je neslušné 

hovořit o  ženách a  jejich věku, 

určitě stojí za  to si připomenout 

životní jubileum nejstarší občanky 

Dvora Králové nad Labem, paní 

Věry Holičové, která v červenci osla-

vila své 101. narozeniny. 

Jubileum oslavila doma, kde žije 

spolu se synem a snachou, ve spo-

lečnosti široké rodiny a přátel. „Před 

78 lety jsem překročila práh našeho 

domu jako nevěsta a od těch dob tu 

žiju,“ říká milá dáma, která se kromě 

horšího sluchu jinak těší skvělému 

zdraví a čile se zajímá o dění kolem sebe.

K  početným gratulantům se v  pondělí 30. čer-

vence připojili také starosta města Jan Jarolím 

a  Ladislav Matras, člen Komise pro občanské 

záležitosti. Oba paní Holičové popřáli pevné 

zdraví, přetrvávající optimismus a mnoho rado-

sti ze života.

Text a foto: Jan Skalický

Paní Věra Holičová oslavila 101. narozeniny

Srdečně 

zveme 

všechny 

spolu-

občany 

v sobotu 

29. září 

od 10:00

do 14:00 hod. na Den pořádaný pro veřejnost 

v Dětské ozdravovně Království. Rádi vás u nás 

přivítáme, abyste poznali, co je pro děti v areálu 

nového a  jaké máme u  nás nádherné přírodní 

krásy. Těšíme se na  posezení u  ohně, chybět 

nebude ani možnost opékání špekáčků. 

Bc. Vladimíra Zilvarová, sociální pracovnice

Dětská ozdravovna Království

Přijďte se podívat do 
ozdravovny Království
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Školní rok 2017/2018 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Jako každý rok proběhl i  letos první dva týdny 

v  červenci přírodovědný tábor Klubu NATURA, 

fi nančně podpořený, jako obvykle, městem Dvůr 

Králové nad Labem a Královéhradeckým krajem. 

Tento rok se tábor pro změnu přenesl za hranice 

až na chorvatský ostrov Krk, aby účastníci mohli 

poznat také faunu a fl óru Jaderského moře a jeho 

pobřeží. Ty podrobně sledovali v  rámci prací 

zaměřených na  různé skupiny živočichů nebo 

rostlin, které si vybrali z  nabídky: ostnokožci, 

aromatické rostliny, mravenci zrnojedi, mořská 

fauna příbřežní zóny, mořská fauna příbojové 

zóny. Jejich výzkum poté vyústil ve vypracování 

a obhájení odborných prací, čímž se děti připra-

vují na budoucí psaní seminárních, bakalářských 

nebo magisterských prací. Když se zrovna nepra-

covalo na projektech, probíhaly přednášky, napří-

klad o vývoji života na Zemi, systému obratlovců 

nebo o národních parcích v severní Indii. 

Podívali jsme se i  do  historického města Krk 

a  lodí jsme přejeli do  Crikvenice, kde jsme 

v akváriu s mořskou faunou našli živočichy, které 

jsme již předtím pozorovali v moři, ale i mnoho 

dalších. Starší účastníci navštívili ve  městě Krk 

střední školu a  dověděli se o  jejích aktivitách. 

Samozřejmou součástí tábora bylo pozná-

vání rostlin a  živočichů jak na  každodenních 

exkurzích pod vedením odborných lektorů, 

tak na  vytvořené výstavce. Načerpané znalosti 

byly zúročeny poslední den tábora v biologické 

soutěži o hodnotné ceny. Kromě zkoumání pří-

rody ale také samozřejmě došlo k častému kou-

pání a opalování na pláži, hraní her a diskotéce.

Celkově byl tedy tábor velmi povedený, za  což 

vděčíme profesorce Dobrorukové a  všem 

vedoucím a lektorům, bez kterých by ho nebylo 

možné uskutečnit. Těšíme se na příští rok!

Jáchym Pojezdný (5. C), praktikant

Tábor Klubu NATURA v Chorvatsku

Ve  školním roce 2017/18 proběhlo 

v  rámci projektu Implementace Kraj-

ského akčního plánu rozvoje vzdělá-

vání v Královéhradeckém kraji i druhé 

vícedenní soustředění našeho poly-

technického kroužku, který tentokrát 

navštívil NP České Švýcarsko.

Skupina 43 účastníků z našeho gymná-

zia i z partnerské ZŠ a MŠ Bílá Třemešná 

byla ubytována v  terénní základně 

ČSOP Tilia Česká Lípa – v Krásném Buku 

u Krásné Lípy. Opět nám až neskutečně 

vyšlo počasí. Po oba dny nás obětavě 

provázela i  se svými dvěma malými 

dětmi bývalá absolventka našeho 

gymnázia paní Iva Marková, která nám poskytla 

zajímavé informace a  věnovala se i  místní fl óře. 

Faunu jsme měli opět možnost pozorovat dale-

kohledy, drobné bezobratlé naši „lovci“ chytali 

do průhledných nádobek a předkládali lektorovi 

– zoologu Mgr. Josefovi Hotovému k určení. A pak 

jsme všichni utvořili kruh a nádobky s živočichy 

putovaly dokola, doprovázeny podrobnostmi 

ze života těchto živočichů. 

V  sobotu jsme šli po  toku říčky Křinice. Nej-

prve jsme procházeli říční nivou, ve  které říčka 

vytváří velké meandry. Neušla nám ani činnost 

divokých prasat, která louku silně rozryla. Dále 

jsme pokračovali krásným kyjovským údolím 

až k Turistickému mostu. Zpáteční cestu jsme si 

zpestřili po  stezce mezi pískovcovými skalami, 

šplhali jsme nahoru a zase dolů, protahovali se 

úzkými průrvami. 

V  neděli jsme šli 

po  toku říčky Jetři-

chovická Bělá, která nás dovedla až k Dolskému 

mlýnu, kde se natáčely různé pohádky, např. 

Peklo s princeznou. Na zpáteční cestě jsme opět 

prolézali skalními soutěskami. Večer čekalo 

všechny nejprve poznávání částečně vylisova-

ných listů dřevin a  několika kvetoucích rostlin 

a pak přišla na řadu již tradiční soutěž, která pro-

věřila na exkurzi nabyté znalosti účastníků. 

V  pondělí jsme po  pořádném úklidu ubyto-

vacího zařízení vyrazili nejprve do  informač-

ního centra Českého Švýcarska v  Krásné Lípě 

pro různé materiály a  upomínky a  pak již nás 

čekala zpáteční cesta se zastávkou na  Bez-

dězu. Po  výstupu z  autobusu jsme se rozdělili 

do skupin vždy s dospělým vedoucím a vyrazili 

na hrad. Kochali jsme se nádherným výhledem 

na  Máchovo jezero a  jeho okolí, prošli jsme 

si jednotlivé hradní prostory a  po  zastávce 

na občerstvení jsme se vydali k domovu. 

A další exkurze nás 6.–9. září zavede do západ-

ních Čech.

RNDr. Jana Dobroruková

Exkurze polytechnického kroužku do Českého Švýcarska

Výměnný projekt s německým Cloppenburgem
Partnerství Cloppen-

burgu a Dvora Králové 

nad Labem si i  tento 

rok na  svou pažbu 

přivodilo další zásek 

(s  novou nejmeno-

vanou krví možná 

i závrt). 

Tradiční výměnný 

pobyt studentů 

z  našeho gymnázia 

a  studentů ze střední 

školy v  severoněmec-

kém Cloppenburgu 

se odehrál už tolikrát, že ani nikteraký student 

v  dohledu nepamatuje, kolikráte vůbec, což 

není způsobeno nepozorností při symbolickém 

přivítání hostů starostou na  městském úřadě, 

prohlídkou školy a  následným vnořením se 

do malé Afriky v srdci Evropy (zoo), nýbrž tím, že 

je již jen velmi málo osob, které všechny pobyty 

pamatují, a ani jedna z nich nepíše tento článek. 

Do  našeho prostředí nejprve přicházejí 

němečtí studenti v  doprovodu dvojice učitelů. 

Ti touto dobou již doma přemýšlejí, jak by 

trumfl i například pro mnohé vražedný výstup 

na  Sněžku, který provrtal kulturní předsudek 

o  Němcích – Alpenlieberech (pro informaci, 

jódlovat neuměl ani jeden). 

Studenti jsou ubytováni v rodinách, což přináší 

ohromnou zkušenost a přes svou mnohdy hek-

tičnost také prvotřídní jazykový kurz a kolektivní 

tmelení napříč národy.

Program, který byl na  takměř každý den per-

fektně organizován pedagogy z řad výuky něm-

činy či historie a zaštítěn na naší škole tehdejším 

panem ředitelem Petrem Minářem, ve  večer-

ních hodinách a  během „rodinné“ neděle 

často pokračoval a dalo by práci najít studenta 

z Německa, který by se ve Dvoře a okolí nudil. 

Mezi další destinace vyhodnocené jako pro 

zahraniční přátele nezanedbatelné patří kláš-

ter Broumov, naše hlavní město Praha (kde 

jsme zaujali vedle Pražského hradu i  plavbou 

po  Vltavě) a  rovněž obce v  okolí Dvora umož-

ňující pátrat po stopách naší společné minulosti 

v  dobách osídlování i  vysídlování Sudet. Tento 

projekt jak pro české, tak pro německé studenty 

připravila paní inženýrka Kazmirowská. Celý 

program byl podpořen fi nančním příspěvkem 

Česko-německého fondu budoucnosti.

V září čeká týden plný poznávání nového tento-

krát českou výpravu, již nyní se každý účastník 

převelice těší a brousí svou němčinu.

Ondřej Vaněk (5. C)
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Více než dvacítka vystupujících v  dobových 

kostýmech připomněla v sobotu 18. srpna 2018 

návštěvníkům Braunova Betléma, co vše se zde 

dělo na začátku jeho existence – před 300 lety. 

Obyvatelé nově vzniklých pousteven vyprávěli 

o věcech, které se do knih nevešly. Sám slavný 

sochař Matyáš Bernard Braun roz-

jímal se svými příbuznými spo-

lupracovníky přímo v  areálu nad 

podobou kamenného betléma. 

Na  svých pozemcích Nového lesa 

se samozřejmě ukázal i sám hrabě

F. A. Špork, aby vysvětlil Krakono-

šovi svůj výstup na Sněžku souvi-

sející s  výstavbou místní křížové 

cesty.

Organizaci této velmi náročné 

akce zaštítil zapsaný spolek Brau-

nův Betlém v čele s Leošem Pryšin-

gerem a Petra Hrdinová z Půjčovny 

kostýmů ve Dvoře Králové nad Labem. Scénář již 

tradičně ušil akci na míru Filip Pýcha. 

Poděkování patří sponzorům, organizátorům, 

vystupujícím i návštěvníkům, kteří v tento parný 

letní den přišli a podpořili věhlas a záchranu této 

výjimečné přírodní galerie. 

Ing. Kateřina Sekyrková, Královédvorsko.cz

Foto: Pavel Kratochvíl

Děti se na příměstském táboře ZŠ Podharť učily anglicky

Vloni v listopadu jsem byl osloven hlavním tre-

nérem softbalové reprezentace mužů a  juni-

orů Jaroslavem Korčákem, zda bych měl zájem 

pomoci týmu reprezentace juniorů do  19 let 

v  přípravě na  Mistrovství světa v  Kanadě. Mé 

dlouholeté zkušenosti na  klubové i  reprezen-

tační úrovni v kategorii žákyň, kadetek a junio-

rek byly dobrou průpravou. Příprava probíhala 

v  ČR v  halách a  na  venkovních hřištích, hráli 

jsme přípravná utkání s extraligovými mužskými 

týmy a od března se připravovali v zahraničí. 

Snahou vedení týmu bylo získat co nejvíce 

praktických zkušeností v  zemích mistrů světa 

v Argentině a v Japonsku. Zjistili jsme, že za svě-

tem ještě český softbal zaostává, ale díky těmto 

akcím se v těchto kategoriích přibližujeme.

Cílem týmu bylo uspět na  Mistrovství světa 

juniorů, které letos v červenci hostilo kanad-

ské město Princ Albert. Na  šampionát se kva-

lifi kovalo 14 týmů z  celého světa. Nepřijel jen 

tým Venezuely, který nedostal víza do  Kanady. 

Třináct účastníků bylo rozděleno podle světo-

vého žebříčku do  dvou skupin. Český tým byl 

po týdenním herním soustředění v místě konání 

dobře připraven. Za  sebou měl vyhrané pří-

pravné zápasy nad místním celkem Astros Princ 

Albert 5:0 a Jihoafrickou republikou 15:4. 

Cílem bylo postoupit do  čtvrtfi nálových bojů. 

Skupina byla sice těžká, ale hratelná. Postupně 

jsme dokázali porazit tým Guatemaly 6:0, 

Hong Kongu 13:0 a  především USA 6:5. I  přes 

prohry s  Kanadou 1:8 a  Novým Zélandem 1:8 

jsme poprvé v  historii postoupili ze třetího 

místa do bojů v play-off . Bohužel náš čtvrtfi ná-

lový soupeř Mexiko nás hned v  úvodu zápasu 

zaskočil. I  přes vyrovnání v  5. směně rozhodlo 

v  6. směně Mexiko homerunem. Po  konečném 

výsledku 2:4 se český tým umístil na  konečné 

7. příčce. Jedná se o  vyrovnání nejlepšího 

výsledku týmu juniorů v historii na MS. Vítězem 

turnaje se stala Austrálie před Japonskem a No-

vým Zélandem. 

Účast na  soustředěních, zahraničních akcích 

a  na mistrovství světa hodnotím jako skvělou 

zkušenost a  rozšíření si nejen cestovatelských 

obzorů. Především ale sportovní zážitky nám 

ukázaly, co máme zlepšovat, abychom se svě-

tové špičce v softbalu přiblížili.

Alan Výborný

Softball club Dvůr Králové nad Labem 

Zkušenosti v roli trenéra softbalové reprezentace juniorů do 19 let

Žáci vyrobili altán, kde mohou 
relaxovat pacienti nemocnice
Pacientům nejen oddělení následné péče a náv-

štěvníkům Městské nemocnice, a. s., Dvůr Krá-

lové nad Labem bude pro chvíle odpočinku 

sloužit nový altán, který vymysleli a vytvořili žáci 

7. A naší školy v rámci projektu Extra třída.

Předání altánu se uskutečnilo ve  středu 

27. června a pásku slavnostně 

přestřihl ředitel nemocnice 

Ing. Miroslav Vávra.

Žáci na oddělení následné 

péče chodili již v  rámci etic-

kého projektu a  zajišťovali 

kulturní program pro klienty. 

Asi tehdy se jim zrodil v hlavě 

nápad, že by pro ně a  pro 

ostatní pacienty nemocnice 

mohli vytvořit oddychový 

koutek. 

Oslovili jsme proto pana 

ředitele nemocnice, který byl 

nápadu nakloněn a  umož-

nil jej dětem zrealizovat. Při 

symbolickém předání ocenil jednání jejich i paní 

učitelky, která dětskou snahu koordinovala. 

Chtěla bych poděkovat nejen žákům, ale i spon-

zorům projektu, paní učitelce Červinkové a také 

rodičům žáků, hlavně panu Žižkovi a  panu 

Ing. Křížovi, bez jejichž pomoci by tento projekt 

nebyl uskutečněn. 

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Příměstský tábor s angličtinou
Ve dnech 9.–13. 7. 2018 proběhl na ZŠ Podharť 

v  rámci šablon z  OPVV, které fi nancuje EU, pří-

městský tábor s výukou anglického jazyka. 

Příležitosti využilo 28 dětí naší školy z  1. až

4. třídy. V  dopoledních hodinách probíhala hra-

vou formou výuka angličtiny, která zahrnovala 

různá témata. Děti si procvičily slovní zásobu 

i  gramatické jevy. V  rámci tábora měla zejména 

úspěch návštěva místní zoologické zahrady, kde 

společně doplňovaly pracovní listy zaměřené 

na  slovní zásobu týkající se zvířat žijících v  zoo. 

Odpoledne trávily děti převážně venku, pod 

vedením vychovatelů se vydávaly do nedalekých 

lesů podnikat dobrodružné hry nebo závodily 

na  sportovišti. Soutěživou i  nesoutěživou čin-

ností si tak prověřily spoustu dovedností, byly 

přitom neustále na  zdravém vzduchu a  jeden 

den se podílely zábavnou formou též na  úklidu 

části lesa. Děti se dobře bavily, počasí také přálo, 

a tak možná vznikla v prázdninovém týdnu i nová 

přátelství. Poděkování patří všem, kteří se na pří-

pravě i realizaci letního tábora podíleli.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Do Braunova Betléma přijel také Krakonoš
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Ze života ZO SPCCH Dvůr 
Králové nad Labem
Rok se přesunul do druhé poloviny a před 

členy Svazu postižených civilizačními 

chorobami ve Dvoře Králové nad Labem 

je mnoho akcí, na  které zveme i naše pří-

znivce. Naši členové se zúčastní rekondič-

ního pobytu v Bělči od 2. do 9. září. Tento 

pobyt je již plně obsazený. Stejně jako kurz 

Zdravé výživy v  Sola Fide Janské Lázně 

od 15. do 19. října. Oba pořádá OV svazu. 

Ve  středu 12. září začínáme plavat v  Hoři-

cích. Odjezd je vždy ve 12:30 hod.  od gym-

názia. Cena 20 Kč, vedoucí Alena Jahnát-

ková. Další každotýdenní akcí je cvičení 

v  knihovně Slavoj, které začíná ve čtvrtek 

13. září v  9:00 hod. Cvičení vede Stáňa 

Lokvencová. 

Nejbližší jednodenní akce jsou: výlet 

do  botanické zahrady v  Liberci v  úterý 

18. září s odjezdem v 8:30 hod. K 15. srpnu 

byla ještě volná čtyři místa. Cena 200 Kč, 

vede Květa Perunová.  

V  roce 2018 probíhá již 5. ročník celore-

publikové akce SPCCH v ČR, z. s., s názvem 

Rozchodíme CIVILKY, která je zaměřena 

na pravidelnou chůzi a chůzi se správným 

využitím holí pro nordic walking. Jejím 

cílem je zapojit a  motivovat k  pravidelné 

chůzi co nejvíce lidí s civilizačním onemoc-

něním a  seniory. Do  akce se zapojili také 

účastníci ze Dvora Králové nad Labem. 

A v  pondělí 24. září s  oblíbenými „Civil-

kami“ pokračujeme. Vyjedeme autobu-

sem v 10:16 hod. od  kostela na  Výšinku 

a vydáme se do Záboří k „Silverovi“. 

Na  4. října máme zajištěné vstupenky 

na Den seniorů, na kterém vystoupí Sestry 

Havelkovy. Více se dozvíte každé úterý 

v cukrárně „Dostaveníčko“.

Miloslav Tykal

předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Ve  sportovním areálu 

na  Zábřezí se první srp-

novou sobotu konal již 

8. ročník triatlonu. 

Přestože panovalo úmorné 

počasí, sešlo se na  startu 

sedmnáct závodníků 

(včetně dvou žen), kteří 

byli připraveni absolvovat 

náročný závod. Vzhledem 

tomu, že se teplota vzdu-

chu pohybovala nad hranicí

30 °C, si účastníci před star-

tem odhlasovali zkrácení jednotlivých disciplín 

o  třetinu tradičních olympijských parametrů. 

Plavání tak činilo 1km, kolo 28 km a běh 6,6 km. 

Zkrácenou verzi závodu nejrychleji absolvoval 

nováček Jan Šeberka v čase 1:43:14 hod., za ním 

se na  stupních vítězů seřadili tradiční účastník 

Lukáš Fejk v  čase 1:46:55 hod. a  další nováček 

Michal Egert v čase 1:50:16 hod.

Poklona patří všem zúčastněným závodníkům, 

kteří závod v náročných podmínkách dokončili, 

a poděkování několika desítkám fanoušků, kteří 

vytrvale povzbuzovali.

za organizátory Ondřej Samek

Foto: Lenka Vobořilová

Na Zábřezí se v srpnu konal již 
8. ročník Zábřečického triatlonu

Do Bradavic na Běluni se slétli hned na začátku 

prázdnin první učni, a  to letos po třicáté pod 

vedením hlavní vedoucí Jany. Dva týdny okupo-

vali stanové městečko – v  přírodních podmín-

kách se učili kouzlům a magii pod širým nebem. 

Nechyběl samozřejmě ani nadaný učeň Harry 

Potter, který o  svých přednostech na  samém 

začátku neměl ani potuchy. 

Nástupištěm 9 a ¾ ovšem řada učňů chtěla pro-

jít načerno. Ani svět kouzel ale černé pasažéry 

neuznává. A  tak, kdo svoji jízdenku zapomněl 

a  chtěl se kouzlům naučit, musel si jízdenku 

do Bradavic obstarat.

Nakonec sloupem prošli všichni zájemci letního 

kurzu. Po ortelu chytrého klobouku se rozdělili 

do  studentských kolejí – Kočkodráp, Hadirod, 

Vlčimor, Bulvovran, Kozihnát a  Konimříž, kde 

museli samozřejmě dodržovat učňovská pravi-

dla. Základem byl samozřejmě kouzelný pořá-

dek na každé cimře – v tomto případě tedy spíš 

v  každém stanu s  podsadou. Bodování bylo 

ne-úprosné, občas se na  některém „chlívku“ 

objevilo opět prase. Úkol číslo jedna zněl: zbavit 

se rodičovských zásob – řízky musely zmizet – 

Kouzlo mňamozus zafungovalo.

V příštích dnech se o hladové učňovské pupky 

starali mistři s tajemstvím gurmános. Do Brada-

vic tak během čtrnácti dnů importovali například 

polívkos vývaros, buchtos 

sladkost nebo cihlo sýros 

s  chlebos i  knedlo zelo 

čuníkos.

I  když léto u  nás bylo 

hlavně parné, učni oku-

sili při svém letním kurzu 

v  českých Bradavicích 

také pořádnou „kosu“. 

Párkrát se teploměr dotkl 

nuly, ráno ale zase šplhal 

po zásahu kouzelných hů-

lek pěkně k výškám. Turnaj 

ve famfrpálu byl napínavý 

až do samého konce. Stejně tak se učni naučili 

ovládat i  svá nezbedná košťata nebo hrát kou-

zelnické šachy – po našem Živou dámu. 

Mezi oblíbenými předměty nechyběly ale ani 

bylinkářství, kouzelné formule, lektvary, péče 

o vzácné tvory nebo muzikologie. Z  té skládali 

všichni zkoušku hned několikrát u místního pot-

terovského ohně. Noty vepsané do  tradičních 

Řevníků rozvášnili Harryho, Rona, Hermionu 

i  celý učitelský sbor. Vše, co potřebuje správný 

kouzelník, bylo k  dostání samozřejmě v  Příčné 

ulici a fi nance v Gringottově bance. A kouzelné 

hůlky? Ty si každý vyrobil pomocí klacíků a sád-

rových obvazů. Celí špinaví, ale s  vlastnoručně 

vyrobenou hůlkou jsme zvládali všechny vyučo-

vací předměty a kouzla. V závěru letošního kurzu 

získal každý účastník vysvědčení a  pamětní 

medaili. Nezbývalo než zatančit si poslední 

tanec a  usednout k  závěrečnému táborovému 

ohni. Opět máme na  co vzpomínat. Tak ahóój 

a brzy zase na Běluni!

A jak to vypadalo na Běluni po celé prázdniny? 

Za naší královédvorskou pionýrskou skupinu se 

vystřídalo 209 dětí, 15 instruktorů a  57 oběta-

vých dospěláků. Velké díky patří všem, kteří čtyři 

běhy táborů připravili.

za účastníky Jakub V. a Jana Paulusová Fišerová

Foto: Marcel Paulus

Bradavice na Běluni. Potter strávil léto v Česku

Říká se, že zvyk je železná košile. To ovšem 

neplatí pro výrobu košilovin v  La Linea. Krá-

lovédvorská textilní tiskárna La Linea totiž 

úspěšně navazuje na tradici, která byla pro náš 

region charakteristická a zachovává i nadále tex-

tilní průmysl v našem městě. Po krůčcích šplhala 

k vrcholu a postupně se začíná prosazovat i mezi 

světovými lídry.

Veletrh Fiera Unica Milano, to je svět módy a tex-

tilu. Letos v červenci se v italském městě módy – 

Miláně konal další ročník této prestižní události. 

La Linea byla vybrána a  jako jediný zástupce 

z České republiky dostala příležitost prezentovat 

kolekce svých látek pro výrobu košil mezi dva-

ceti nejúspěšnějšími světovými výrobci na  tak-

zvané „Shirt Avenue“.

La Linea své kolekce pečlivě připravuje spolu 

s italskými designéry podle nejnovějších trendů, 

a to je spolu s tvrdou prací výsledkem takového 

úspěchu. Účast na tomto veletrhu otevřela tex-

tilní tiskárně ze Strže nové dveře ve světě módy 

a  textilu a  pro Královédvoráky je velkou moti-

vací, aby i dále v budoucnu mohli usilovně pra-

covat na dalších trendech a byli stále připraveni 

na změny a nové výzvy v tomto odvětví.

Jakub Labský, La Linea

La Linea na nejprestižnějším veletrhu 
ve světě módy a textilu – Fiera Unica Milano



8/2018 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

15www.mudk.cz

Život Srdcem přispěl Kapce 
Naděje dalšími 120.985 Kč

Velmi úspěšný byl 4. ročník charitativního 

pochodu Život Srdcem 2018 s podtitulem 

„Z  pohádky do  pohádky“, který se konal 

v sobotu 23. června a vedl z DDM Jednička 

na přehradu Les Království. Na pomoc onko-

logicky nemocným dětem se mezi více než 

pětistovkou účastníků ze Dvora Králové 

nad Labem a okolí vybralo 120.985 Kč. Šek 

v plné výši určený pro Nadační fond Kapky 

Naděje převzala z rukou organizátora akce 

Michala Karadzose prezidentka fondu Ven-

dula Pizingerová (viz foto). Peníze popu-

tují do  dětského onkologického centra 

Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

„Je prima vědět, že Královédvorákům 

a lidem z blízkého, ale i dalekého okolí není 

pomoc těm, co mají v  životě méně štěstí, 

lhostejná. Už dnes se moc těšíme na pátý, 

jubilejní ročník v  roce 2019,“ poděkoval 

všem účastníkům Michal Karadzos, který 

připomněl, že během předchozích ročníků 

se již podařilo dětskému onkologickému 

centru ve FN Hradec Králové darovat v plné 

výši téměř 300 tisíc Kč.

Život Srdcem, z. s., www.zivotsrdcem.cz

Ohlédnutí za devátým ročníkem festivalu Hudební léto Kuks
Čas letní nám velice zpříjemnil festival Hudební 

léto Kuks, který se konal již podeváté. Letošní 

ročník otevřela 23. června Severočeská fi lhar-

monie Teplice pod vedením dirigenta Marka 

Šedivého cyklem symfonických básní Má vlast 

od  Bedřicha Smetany v  královedvorském kos-

tele sv. Jana Křtitele. Tento umělecky výjimečný 

koncert byl také oslavou stého výročí založení 

ČSR a zajisté dostál svého poslání. 

Na perfektní výkon Teplické fi lharmonie navázaly 

koncerty již tradičně v kostele Nejsvětější Trojice 

v  Kuksu. Pod jeho klenbou jsme měli možnost 

slyšet novodobou premiéru barokní skladby 

Ave Regina in A  v  podání Stanislavy Mihalcové 

a souboru Collegium Marianum, či dechové kvin-

teto Belfi ato Quintet, které nám otevřelo dveře 

do doby klasicismu. Dále jsme byli svědky vystou-

pení dvou předních světových kytaristů Carla 

Domenicioniho a Pavla Steidla, profesora pražské 

AMU. Vrcholem jejich představení byla Variace 

na Bonreposkou árii, která je inspirována jednou 

ze šporkovských árií, v podání pro dvě kytary.

To, že byl ročník plný nových zážitků, emocí 

a  především hudby, nám 

potvrdil vítěz soutěže 

houslistů Pražského jara 

a  profesor HAMU Bohu-

slav Matoušek. Představil 

se nám na  závěrečném 

koncertu 18. srpna spolu 

s  varhaníkem a  pedago-

gem teplické konzerva-

toře Přemyslem Kšicou. 

Vedle houslových skladeb 

A. Dvořáka zazněla 

skladba Hymnus ke sv. 

Cecílii od  Charlese Gou-

noda (tímto kusem oslavili 

200 let od jeho narození), 

či varhanní skladby z  pera Johanna Sebastiana 

Bacha. Jejich koncert a celý festival zakončila Cia-

ccona g moll, jejímž autorem je Tomaso Vitali. 

Poděkování patří všem účinkujícím, panu Vítu 

Havlíčkovi za  dramaturgii festivalu, pořádají-

címu spolku Královédvorský chrámový sbor 

i  všem sponzorům a  partnerům. Festival je 

důkazem, že kvalitní hudba v podání mistrných 

interpretů žije stále mezi námi a každoročně při-

láká své příznivce do  překrásných prostor kos-

tela Nejsvětější Trojice v Kuksu. Přejeme mnoho 

zdaru a hudebních zážitků v příštím, již jubilej-

ním desátém ročníku.

Daniel Václavík

Prázdniny v Jedničce
V  letošním roce DDM Jednička nabídl celkem 

osm příměstských táborů, tři pobytové tábory 

a  také dva zahraniční pobyty. Z  pobytových 

táborů na  děti čekala Jívka v  říši divů, spor-

tovní tábor na  Pecce, turistický tábor po  zná-

mých místech Hruboskalska nebo druhý ročník 

stanového tábora – tentokrát s  Cestou kolem 

světa. Pro zájemce byly připraveny také dva 

zahraniční pobyty. V Itálii na děti čekali Trollové 

na cestách a v chorvatském Zaostrogu se mohli 

účastníci těšit na  dobrodružství s Viannou. Pro 

ty děti, které chtěly trávit večery doma, byl 

téměř každý týden připraven příměstský tábor. 

V  červenci jsme léto odstartovali Šikovnými 

ručičkami nebo dobrodružným příměstským 

táborem S koltem u pasu. V srpnu na děti čekal 

tradiční animační tábor, tanečně-divadelní 

tábor Hýbej se na  jevišti nebo Týden s  Disney 

Pixar. V letošním roce se také prvně uskutečnila 

dvě soustředění našich kroužků, a to Mažoretek 

Tweety a  také fl orbalistů, ke  kterým se mohly 

přidat i děti z veřejnosti. Doufáme, že jste si léto 

s  námi užili, a  těšíme se na  kroužcích a  akcích, 

které jsme pro vás připravili na nový školní rok!

Bc. Veronika Málková, DDM Jednička

V srpnu 2018 po dlouhých měsících příprav začala 

rekonstrukce budovy A ZŠ Schulzovy sady. Škola 

by měla během roku získat nové odborné učebny 

a další prostory v podkroví nad hlavní budovou 

i  nad tělocvičnou a  jejich kompletní vybavení, 

novou střechu, výtahovou věž k zajištění bezbari-

érovosti, novou konektivitu (připojení k internetu 

a základ moderní počítačové sítě). 

Proto musíme udělat některé organizační 

změny, abychom umožnili stavební práce 

a zároveň zajistili výuku v bezpečném prostředí. 

Z tohoto důvodu stěhujeme třídy 2. A, B, 3. A, B 

a 4. A, B ve školním roce 2018/2019 na nové pra-

coviště v  bývalé základní škole v  Komenského 

ulici č. 795. V  první den nového školního roku

3. září před 8:00 hod. budou čekat třídní učitelky 

na své žáky před budovou v Komenského ulici, 

aby společně vstoupili do nových prostor. 

Škola ve  spolupráci se školní družinou a  měst-

skou policií vytvoří dobré podmínky pro bezpeč-

nou cestu do školy. Do školní jídelny a do družiny 

budou děti chodit s pedagogickým doprovodem. 

S  řadou změn a  omezení se po  dobu trvání 

stavby budou muset vypořádat také ostatní žáci 

a zaměstnanci školy, kteří budou trávit školní rok 

v rekonstruované budově.

Věříme, že k těmto nezbytným změnám přistoupí 

žáci, jejich rodiče i pracovníci školy s pochopením 

a podpoří vznik lepších podmínek pro vzdělávání, 

které v budoucnu budou sami využívat.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Foto: archiv ZŠ Schulzovy sady  

Na školáky v ZŠ Schulzovy sady čekají 
kvůli rekonstrukci budovy A změny
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Stomatologická pohotovost
září 2018
1. a  2. 9.: Stom-Gyn s. r. o., MUDr.  Hana 

Šujáková, Rooseveltova 474, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 499 621 423;

8. a 9. 9.: MUDr. Petra Šípková, s. r. o., Roo-

seveltova 474, Dvůr Králové nad Labem, 

tel.: 499 621 425;

15. a 16. 9.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

22. a  23. 9. MUDr.  Gustav Hrabý, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

28. 9.: MUDr. Věra Hrabyová, Fügnerova 519, 

Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499 320 795;

29. a 30. 9.: MUDr. Jana Kacetlová, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 495.

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Rybáři uklízeli na přehradě 
Les Království

Český rybářský svaz, MO Dvůr Králové 

nad Labem, za  podpory organizace 

Povodí Labe, v  sobotu 28. července 2018 

odpoledne prováděl úklid na březích pře-

hrady Les Království. Tento úklid spočíval 

ve  sběru odpadků, například plastů, skla 

a plechovek. Celá akce vznikla z vlastní ini-

ciativy členů výboru rybářské organizace, 

kteří se jí také zúčastnili. Na  pomoc přišli 

dobrovolníci z řad místní rybářské organi-

zace, rybářská stráž a dokonce i jeden člen 

rybářské organizace Hostinné a  Miletín. 

Všem zúčastněným za jejich ochotu děku-

jeme. Zvláštní poděkování patří Jiřímu 

Klennerovi za  poskytnuté občerstvení 

a  spolupráci při svozu odpadků jeho lodí. 

Na závěr je dobré podotknout, že u proble-

matiky ohledně dodržování pořádku je sice 

důležitá osvěta, ale všichni víme, že i přes 

informovanost a vydávané zákazy je občas 

nutné přiložit ruku k  dílu a  napravit cho-

vání neukázněných spoluobčanů vlastní 

silou.

Filip Tomš, vedoucí rybářské stráže

 www.rybaridk.cz

Skautské středisko hlásí

Zveme všechny příznivce dne 1. září od 11 hod. 

na  návštěvu prezentace našeho skautského 

střediska na  akci Den všech v  Žirči v  zahradě 

Domova Sv. Josefa. Zveme také na Den otevře-

ných dveří dne 8. září od 14:00 do 17:00 hod. 

u příležitosti oslav 100. výročí založení republiky 

na  naši skautskou vilu v  ulici Plk.  Švece 1278. 

Pro děti budou připraveny hry a rukodělky, čeká 

vás také prohlídka našich kluboven. Vítání jsou 

všichni, malí i velcí.

Letošní léto bylo ve skautském středisku Zvičina 

bohaté na  oddílové tábory. Tábor na  Kateřině 

začal týdenním pobytem nejmenších skau-

tíků s  rodiči. Celý tábor byly hry motivovány 

ochranou přírody. Děti se jako kouzelné bytosti 

snažily zachránit kouzelný strom, jeho sílu. 

Pátý oddíl vodácký uspořádal v  druhém čer-

vencovém týdnu pro své členy vodácký tábor 

na  Orlici. Vodáci vyráželi denně z  Kostelce nad 

Orlicí, aby si spluli sjízdné úseky jak Tiché, tak 

Divoké Orlice. Motivem tábora bylo potopení 

Titaniku.

Skautky vyrazily v  červenci na  putovní tábor 

po  Krkonoších. Jedno ráno si velmi časně 

přivstaly, aby stihly východ slunce na  Sněžce. 

Doputovaly až na  tábor 

na  Kateřině, kde strávily 

druhý týden. Děvčata se 

zde rozdělila do  dvou 

skupin, které mezi sebou 

soupeřily při celotáborové 

hře Kdo přežije. Společně 

se skautkami byly na táboře i světlušky z 1. roje. 

Během celotáborové hry se z  nich staly sta-

rověké Řekyně, které se musely vypořádávat 

s  nástrahami bohů. Tři skupiny světlušek puto-

valy po  řeckých ostrovech a  vyvrcholením hry 

byl výstup na Olymp, kde se z nejlepších Řekyň 

staly bohyně. 

Vlčata z 1. smečky na táboře na Kateřině zažila 

Boj o  hlavolam, celotáborovou hru motivova-

nou knihou J. Foglara. Děti hledaly vontskou 

kroniku, plán létajícího kola. Celá hra vyvrcholila 

získáním ježka v kleci v boji se Širokem. 

Na  přelomu července a  srpna probíhal tábor 

v Kalu. Skauti třetího oddílu se přenesli do roku 

1318. Hry a celá táborová činnost byla v duchu 

středověké rytířské cti a  čestnosti. Zpestřením 

byla návštěva šermířské skupiny Legenda aurea. 

Během tábora se vydali starší skauti do Českého 

ráje a mladší na hrad Pecka. Celotáborovou hrou 

pro skautky osmého oddílu v  Kalu byli méně 

známí hrdinové 2. světové války. Každý den byl 

zasvěcen jinému hrdinovi. Během tábora usku-

tečnila děvčata putovní výpravu do Lidic.

Všechny tábory se velmi vydařily díky obětavým 

vedoucím, kteří již několik měsíců před prázd-

ninami připravují jejich program. Za  bezpro-

blémový průběh všech táborů jim patří velké 

poděkování.

Ing. Martin Stránský

Kočky v královédvorském depozitu
V  červenci 2018 došlo 

ke  změně sídla Další šance, 

z. s., která pečuje o opuštěně a nalezené kočky 

na  území Dvora Králové nad Labem. Sídlíme 

nyní v prostorách na náměstí Republiky, kde se 

našim kočičím svěřencům líbí. Tímto děkujeme 

všem, kteří nám přispívají pravidelně na úhradu 

nájmu, bez této pomoci bychom tu být nemohli.

Během krátké doby se stav navýšil o  23 opuš-

těných koťat, kterým akutně hledáme nové 

domovy. Přijďte si vybrat zdravé, očkované, 

otestované a  popř. čipované kotě či jinou 

dospělou kočku. Pomůžete nejen najít domov 

opuštěnému jedinci, ale zároveň dáte šanci další 

opuštěné kočce, pro kterou již není jediné volné 

místečko. Ani ty nejlepší podmínky nikdy nena-

hradí skutečný trvalý domov, na  který tu čeká 

mnoho koťat i dospělých koček. 

Vzhledem k velkým fi nančním výdajům za krmivo 

a  veterinární péči spojenou s  velkým příjmem 

nových zvířat uvítáme sebemenší fi nanční či 

materiální pomoc. Přispět můžete na naše ban-

kovní účty: č. ú. 236897918/0300, VS 248 nebo 

č. ú. 2400810343/2010, VS 248.

Více info na: www.facebook.com/KockyDvurKra-

love, www.dalsisance.cz, tel.: 605 751 717.

V současné době také hledáme ztracené kočky:

Meff  (ztracena 

v  ulici R. A. Dvor-

ského) a  Agátka 

(ztracena v  ulici 

Vrchlického).

Prohledejte, pro-

sím, sklepy, garáže 

a  kůlny, kde 

bývají kočky často 

uvězněné.

Beatriz Motalová

Další šance, z. s., Dvůr 

Králové nad Labem


