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Zveme občany na ustavující 
zasedání zastupitelstva
Zveme veřejnost na 1. zasedání Zastupi-

telstva města Dvůr Králové nad Labem 

v novém volebním období, tzv. ustavující, 

které se uskuteční 1. listopadu 2018 od 

16:00 hod. v sále Hankova domu.

Na tomto zastupitelstvu dojde k volbě 

vedení města, tedy starosty a místosta-

rostů, a také radních města. Pokud se 

nemůžete zúčastnit, audiozáznam ze 

zasedání bude s odstupem několika dní 

k dispozici na webových stránkách města 

www.mudk.cz v sekci Město/Orgány města/

Zastupitelstvo města.

(mik)

Veřejné projednávání plánu 
rozvoje sportu
Vedení města zve občany na veřejné pro-

jednávání Strategického plánu rozvoje 

sportu pro město Dvůr Králové nad Labem, 

které se uskuteční 19. listopadu 2018 od 

16:00 hod. v sále Špýcharu městského 

muzea. Více informací včetně dokumentu 

naleznete na www.mudk.cz v sekci Rozvoj/

Rozvoj města/Rozvoj sportu.

(red)

facebook.com/
mestodknl

Z významných investičních akcí ve Dvoře Králové nad Labem

Ve Dvoře Králové nad Labem se v současné době realizují dvě významné stavební akce. Společnost Eurovia CS, a. s., pokračuje ve stavbě malé okružní křižovatky u oční školy a v rekon-

strukci silnice II/300 v úseku od mostu přes Hartský potok v Legionářské ulici až k čerpací stanici v Krkonošské ulici, která zahrnuje i výstavbu chodníků, veřejného osvětlení atd. Zároveň 

pokračuje rekonstrukce budovy A ZŠ Schulzovy sady, kterou provádí společnost Chládek a Tintěra, a. s. Vybudovaná už je např. schodišťová věž pro bezbariérový přístup. Na této stavbě 

na konci září na základě podnětu kontrolovali pracovníci Krajské hygienické stanice Hradec Králové koncentraci minerálních a azbestových vláken v ovzduší ve vybraných učebnách 

rekonstruované budovy. Měření ukázala, že nedošlo k překročení přípustné limitní koncentrace, neboť hodnoty jsou pod hladinou měřitelnosti. Fotogalerie k oběma akcím, které jsou 

pravidelně aktualizovány, najdete na webových stránkách www.mudk.cz a na facebookovém profi lu města Dvůr Králové nad Labem.      Letecké foto: Ladislav Válek, ostatní: Jan Skalický

Volby do Zastupitelstva města Dvůr Králové nad 

Labem, které se konaly 5. a 6. října 2018, vyhrálo 

hnutí ANO 2011 s 42,43 % hlasů a získalo 10 man-

dátů. Na druhém místě skončila ODS (17,11 % – 

4 mandáty), třetí DKoalice (14,60 % – 3 mandáty). 

K volebním urnám ve městě zamířilo 5 112 voličů, 

volební účast byla 39,76 %. 

V Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem 

budou zasedat také zástupci následujících 

volebních stran: ČSSD (10,38 % – 2 mandáty), 

VÝCHODOČEŠI (8,17 % – 1 mandát) a Česká 

pirátská strana (7,31 % – 1 mandát).

Zvolení zastupitelé města
ANO 2011:

Ing. Jan Jarolím, Mgr. Alexandra Jiřičková, 

Ing. Jan Helbich, Ing. Jan Kříž, Jan Štípek, Jan 

Metelka, JUDr. Jana Špačková, Pavel Kraus, Vla-

dimír Gluz, Jaroslav Kratěna.

Občanská demokratická strana:

MUDr. Petr Hroneš, Jan Bém, Ing. Jakub Šrámek, 

MBA, Dana Bohutínská.

DKoalice:

Ing. Veronika Tomková, MUDr. Antonín Petráček, 

Mgr. Marta Pešková Staníková. 

Česká strana sociálně demokratická:

Mgr. Dušan Kubica, Luděk Krýza. 

VÝCHODOČEŠI:

Ing. Vítězslav Šturma, DiS.

Česká pirátská strana:

Ing. arch. Ota Černý. 

Vyjádření lídrů jednotlivých kandidátek voleb-

ních stran k volbám najdete na straně 2.

Miroslava Kameníková

Volby do zastupitelstva ve Dvoře Králové 
nad Labem vyhrálo hnutí ANO 2011
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Vyjádření lídrů volebních stran ve Dvoře Králové nad Labem k volbám
Ing. Jan Jarolím  

(ANO 2011): „Děkuji 

všem voličům, kteří 

šli k  volbám, ať už 

hlasovali jakkoliv. Pro 

nás je výsledek voleb 

především velkým 

závazkem, abychom 

i  nadále pracovali 

na  rozvoji města. To 

znamená, abychom dokončili projekty, které 

jsme v minulém volebním období zahájili, a záro-

veň začali pracovat na projektech nových, které 

výrazně přispějí ke spokojenému životu občanů 

ve  Dvoře Králové nad Labem. Věřím, že nové 

zastupitelstvo bude konstruktivní, iniciativní 

a nebude se zbytečně utápět v malichernostech.“

MUDr.  Petr Hro-

neš (ODS): „Vážení 

spoluobčané. Prožili 

jsme spolu 3 měsíce 

intenzivní komuni-

kace. Chtěl bych vám 

za  sebe i  celou naši 

kandidátní listinu 

ODS poděkovat, že 

jste věnovali svůj čas 

seznámení se s naším programem a dali nám svůj 

hlas. Vážíme si vaší důvěry. Vzhledem k výsledku 

voleb budeme i  nadále opoziční strana se 

zastoupením 4 křesel v  zastupitelstvu města. 

Získali jsme o  dvě křesla více než ve  volbách 

minulých. Budeme pozitivní opozice a věřím, že 

přispějeme k  dalšímu rozvoji města a  vaší spo-

kojenosti. Budeme se snažit prosadit i  některé 

body z našeho programu po dohodě s ostatními 

demokratickými stranami. Budeme se ucházet 

o místa v kontrolním a fi nančním výboru. Děkuji 

všem členům ODS, kteří se na  volební kampani 

podíleli a bez nichž by nebyla úspěšná.“

 

Ing.  Veronika Tom-

ková (DKoalice): 

„DKoalice, která je 

spojením TOP 09, KDU-

ČSL, Strany Zelených 

a  nezávislých kandi-

dátů, získala v  komu-

nálních volbách 14,6 % 

hlasů. Do  zastupitel-

stva města občané 

zvolili Ing.  Veroniku Tomkovou, radní (TOP 09) 

a  projektovou manažerku v  Revitalizaci KUKS, 

o. p.  s., Mgr.  Martu Peškovou Staníkovou, ředi-

telku Městské knihovny Slavoj a MUDr. Antonína 

Petráčka, lékaře. Velmi si vážíme hlasů, které jsme 

obdrželi. V  práci pro občany města nebudeme 

hledat výmluvy, ale nacházet řešení.“ 

Mgr.  Edita Vaňková 

(ČSSD): „Jménem 

místní organizace 

ČSSD děkuji voličům, 

kteří se zúčastnili 

komunálních voleb 

2018 a  přispěli svým 

hlasem našim kandi-

dátům. Poděkování 

patří také všem čle-

nům naší kandidátní listiny, kteří byli ochotni 

podpořit náš program. Z  našich řad do  zastu-

pitelstva města byli zvoleni dva zástupci – 

Mgr. Dušan Kubica a Luděk Krýza. Jejich snahou 

během čtyřletého mandátu bude pracovat spo-

lečnými silami pro rozvoj města.“ 

Ing. Vítězslav Štur-

ma, DiS. (Východo-

češi): „Východočeši 

obhájili v letošním 

roce jeden man-

dát v  zastupitelstvu 

města. S tímto výsled-

kem nejsme příliš spo-

kojeni, naším zámě-

rem bylo získat tyto 

mandáty minimálně dva. Přesto velmi děkuji 

všem občanům, kteří nám dali svůj hlas a svoji 

důvěru. Doufám, že ji nezklamu. V rámci povo-

lebních vyjednávání jsem získal nabídku podí-

let se na vedení města v  rámci koalice, kam se 

Východočeši přesunou z řad opozičních zastupi-

telů. Doufám, že jako koaličnímu partnerovi se 

mi budou lépe prosazovat body našeho voleb-

ního programu.“

Bc. Jiří Prouza (Česká 

pirátská strana): 

„Vážení voliči, touto 

cestou bychom vám 

chtěli poděkovat 

za  podporu, kterou 

jste nám v  komunál-

ních volbách proje-

vili. Již pracujeme 

na  tom, abychom 

mohli realizovat náš program a snažíme se najít 

programovou shodu s ostatními uskupeními. Ať 

už budeme v koalici či opozici, budeme prosa-

zovat naše cíle a  podporovat rozumné nápady 

ostatních uskupení. Náš zastupitel Ing.  arch. 

Ota Černý jistě zúročí svoje profesní zkuše-

nosti a zaměří se v zastupitelstvu na problémy 

s územním plánem a výstavbou jako takovou.“

Svatováclavskému posvícení 
přálo počasí

V  pátek 28. září zaplnilo náměstí 

T. G. Masaryka ve  Dvoře Králové nad 

Labem tradiční Svatováclavské posvícení. 

Bohatý celodenní program přilákal stovky 

lidí. Na  úvod zatančily členky Sokola Lip-

nice Českou besedu, zahrál oblíbený 

královédvorský orchestr Big Band Dvor-

ský, s  pásmem Žijeme hudbou vystoupil 

pěvecký sbor Vítězňáček a  následovaly 

koncerty kapel Circus Problem s  hudbou 

ve  stylu balkan, gipsy a  klezmer a  Crazy 

Dog´s s  chytlavým rock´n´rollem 50. a  60. 

let. Program zakončil večerní koncert sku-

piny Katapult, jejíž frontman Olda Říha 

letos oslavil 70. narozeniny. Během dne 

zahráli a zazpívali jarmareční písně i Tábor-

ští pouličníci, na  pohádky lákala Dětská 

scéna v  pasáži Dvoreček, na  náměstí 

Odboje byl tradiční lunapark a  nechybělo 

ani občerstvení a stánkový prodej.        (mik)

Město Dvůr Králové nad Labem již téměř dvě 

desítky let udržuje v rámci tzv. žumeláže partner-

ské vztahy s italským městem Piegaro a francouz-

ským Verneuil-en-Halatte. Každoročně se zástupci 

měst setkávají, aby spolu strávili několik dní 

a  vyměnili si zkušenosti z  různých oblastí. Účast-

níci jsou ubytovaní v  rodinách, takže se za  dobu 

trvání partnerství vytvořila také četná přátelství.

Tentokrát účastníci zavítali od pátku 21. do pon-

dělí 24. září do Dvora Králové nad Labem. „Přiví-

tali jsme třináct hostů z Itálie a dvanáct z Francie. 

Jednali mezi sebou jak zástupci radnic, tak čle-

nové spolku,“ uvedla Zuzana Čermáková, před-

sedkyně Spolku pro spolupráci se zahraničím.

Po příletu francouzské a italské výpravy a krátké 

prohlídce Prahy všichni účastníci dorazili 

do Dvora Králové nad Labem, kde se ubytovali 

v  rodinách. „V sobotu jsme jeli na výlet do Tře-

bechovického muzea betlémů, ze kterého byli 

všichni nadšeni. Poté jsme navštívili Podorlický 

skanzen Krňovice. Odpoledne jsme si prohlédli 

Divadlo Drak, měli jsme možnost projít zákulisí, 

šatny, kostymérnu nebo vlásenkárnu a prohléd-

nout si Labyrint. Poslední naše zastávka byla 

v  Gallery Petrof, kde si naši hosté pochutnali 

na  dobré kávě a  obdivovali vystavené klavíry. 

Od  sobotního večera až do  neděle pak měli 

účastníci individuální program, který pro ně 

připravili jejich královédvorští hostitelé,“ řekla 

k programu Zuzana Čermáková.

Třídenní setkání zakončilo nedělní posezení 

s hudbou v restauraci Hankova domu. „Zároveň 

jsme absolvovali schůzku, na níž jsme si nastínili 

možnou budoucnost další spolupráce. V  další 

práci se chce především francouzská strana 

zaměřit na  mladé, konkrétně na  studenty. Ital-

ská strana má v  plánu rozšířit své působení 

na  další spádové obce v  okolí Piegara,“ dodala 

Zuzana Čermáková.

Další setkání je naplánováno na příští rok tento-

krát ve francouzském Verneuil-en-Halatte.

Miroslava Kameníková

Foto: Marcel Šádek

Po dvou letech se účastníci žumeláže opět 
vrátili do Dvora Králové nad Labem
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Známe výherce turistické hry 
Toulky nejen Královédvorskem
Neseďte u telky, vydejte se na toulky! To je 

heslo turistické hry, která zavede návštěv-

níky na zajímavá místa ve Dvoře Králové 

nad Labem a okolí. Pokud se do ní zapo-

jíte, procestujete region, podpoříte ces-

tovní ruch a služby s ním spojené a můžete 

vyhrát ceny v malé a velké hře. 

První slosování výherců z tzv. velké hry se 

uskutečnilo v pátek 28. září 2018 během 

tradičního Svatováclavského posvícení. 

Jména výherců naleznete buď na webu 

města www.mudk.cz, nebo na turistic-

kém portálu www.dvurkralove.cz, kde jsou 

i podrobná pravidla soutěže. 

Vylosovaní výherci se mohou těšit např. na 

let letadlem, víkendové pobyty na Kuksu, 

v Safari Parku Dvůr Králové nebo v bělo-

hradských slatinných lázních, dále na pou-

kazy do kaváren a restaurací apod. Zkrátka 

nepřijdou ani soutěžící v malé hře, kde se 

hraje o batoh, cyklolahev, plyšáka, frisbee 

nebo svačinový box.

Toulky nejen Královédvorskem budou 

pokračovat, další losování se uskuteční 

v září 2019 a září 2020.                               (mik)

Obsahem memoranda, které zástupci jednotli-

vých stran podepsali v úterý 2. října 2018, je stvr-

zení úzké spolupráce a  koordinace jednotlivých 

kroků při realizaci projektu včetně fi nancování, 

závazku UPM k bezplatné zápůjčce sbírek a fungo-

vání muzea v budoucnu. 

SŠIS tak např. zajistí vypsání veřejné zakázky 

na  stavební úpravy prostoru pro chystanou 

expozici, město Dvůr Králové nad Labem jed-

nak alokuje fi nanční prostředky na  zhotovení 

expozice, na  mzdy nových zaměstnanců měst-

ského muzea a na převoz sbírkových předmětů 

z  České Skalice do  Dvora Králové nad Labem, 

jednak zajistí vypsání veřejné zakázky na vlastní 

expozici. UPM zase připraví smlouvy o výpůjčce 

pro městské muzeum a  stejně jako Národní 

technické muzeum (NTM) se bude podílet 

na instalaci expozice atd.

Memorandum bylo slavnostně podepsáno 

v úterý 2. října 2018 v prostorách SŠIS, kde bude 

umístěna expozice textilního tisku. Za  město 

Dvůr Králové nad Labem memorandum signo-

val starosta Jan Jarolím, za  městské muzeum 

zastupující ředitelka Dana Humlová, za  SŠIS 

ředitel Petr Vojtěch, za  UPM ředitelka Helena 

Koenigsmarková a za NTM ředitel Karel Ksandr. 

Přítomni byli také místostarostka města Alexan-

dra Jiřičková a Josef Jiránek, bývalý ředitel pod-

niku Tiba, který na  přípravě expozice aktivně 

spolupracuje.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Memorandum o spolupráci při realizaci 
expozice textilního tisku podepsáno

Publikum v Hankově domě tleskalo novým laureátům Ceny města

Noví držitelé Ceny města Dvůr Králové nad Labem (zleva): Jaroslav Kratěna, Marcela Hauke, Filip Pýcha, Martin Laul, Jan Dušek, Helena Seitlová, Jaromír Bek a za Josefa Němce, který cenu 

obdržel in memoriam, ocenění převzal jeho syn Jiří. Z akce se omluvil Josef Tomáš. Hostem večera byl královédvorský rodák, režisér Jiří Adamec s manželkou Janou.                    Foto: Jan Skalický

V  úterý 23. října 2018 byly v sále Hankova domu 

slavnostně předány Ceny města Dvůr Králové nad 

Labem. 

Od  začátku letošního roku mohla veřejnost 

podávat své návrhy na  možné laureáty ceny 

města, a to ve dvou kategoriích: za mimořádný 

výkon, nebo za celoživotní dílo. Své návrhy při-

pojili také členové sportovní a  kulturní komise 

rady města a zastupitelé na červnovém zasedání 

schválili devět nových držitelů.

Držiteli Ceny města Dvůr Králové nad Labem 

se stali: Jaromír Bek za  trenérskou činnost; 

Mgr.  Helena Seitlová za  trenérskou činnost; 

Josef Němec in memoriam za  celoživotní pří-

nos v oblasti sportu; Josef Tomáš za sportovní 

úspěchy; Jan Dušek za absolvování Svatojakub-

ské cesty (600 km) v  roce 2017 na  invalidním 

vozíku; Jaroslav Kratěna za  celoživotní přínos

v literární oblasti; Martin Laul v hudební oblasti; 

Mgr.  Marcela Hauke za  autorství knihy Když 

do života vstoupí demence: aneb Praktický prů-

vodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím 

prostředí a Filip Pýcha za převyprávění a nakres-

lení Rukopisu královédvorského v komiksu. 

Ocenění obdrželi stříbrnou pamětní minci, dár-

kový koš s  regionálními produkty, pamětní list 

a  podepsali se do  Pamětní knihy města Dvůr 

Králové nad Labem. Ceny předával starosta Jan 

Jarolím, místostarostové Alexandra Jiřičková 

a Jan Helbich a radní Pavel Kraus, Jan Kříž, Josef 

Pojezdný a Veronika Tomková. Za Josefa Němce, 

který cenu obdržel in memoriam, ocenění pře-

vzal jeho syn Jiří, z akce se omluvil Josef Tomáš.

Jako tradičně byl hostem ceremoniálu slavný krá-

lovédvorský rodák. Letos přijal pozvání úspěšný 

český režisér Jiří Adamec, který do Dvora Králové 

nad Labem dorazil i  s  manželkou Janou, zná-

mou televizní moderátorkou, a  dětmi. Během 

odpoledne navštívil v doprovodu starosty Jana 

Jarolíma místa svého dětství včetně Tyršova 

koupaliště, „své“ školky „U  andělíčků“, základní 

školy 5. května a „Mandlovek“, kde rodina pana 

režiséra bydlela. V rozhovoru na pódiu pak pro-

zradil, že má ke Dvoru Králové nad Labem vřelý 

vztah, podělil se o  některé úsměvné příběhy 

z dětství a také se zapojil do předávání cen. 

V  doprovodném programu zatančily členky 

Sokola Lipnice Českou Besedu. Žáci a  pedago-

gové ZUŠ R. A. Dvorského zase svými vystou-

peními připomněli 100. výročí vzniku samo-

statného Československa. V  podání školního 

orchestru zazněly např. úryvky Smetanovy sym-

fonické básně Vltava, Dvořákovy Novosvětské, 

PlechBand zpestřil večer vystoupením ve  foyer 

a také slavnostními fanfárami, žákyně tanečního 

oboru zatančily Jiřinkovou polku, a Tereza Dede-

rová zahrála na klarinet za klavírního doprovodu 

Milady Petrášové Fibichovu Selanku.

Miroslava Kameníková
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – září 2018

Druh zásahu září 2018 

BESIP přestupky  54

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 19

Dopravní nehoda 1

Veřejný pořádek (přestupek) 3

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 1

OZV o volném pohybu psů 1

Občanské soužití (přestupek)  4

Majetek (přestupek) 6

Ztráty a nálezy 7

Doručení písemnosti (šetření) 5

Odchyt zvířete (opatření) 4

Trestný čin 1

Celkem přestupků:  111

Moderní technologie:

BESIP – MKDS (předáno na ODP) 14

BESIP – úsekové měření rychlosti (předáno 

na ODP)  2 202

Pokuty v blokovém řízení:  41

Na místě nezaplacených bl. pokut: 6

Předáno Policii ČR  1

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Novým starostou studentského 
zastupitelstva se stal Lukáš Rejl

Již čtvrtým rokem se na Městském úřadě 

ve Dvoře Králové nad Labem schází v rámci 

projektu Města vzdělávání studentské 

zastupitelstvo, složené z žáků královédvor-

ských základních a středních škol.

Na prvním setkání ve čtvrtek 11. října 2018 

si studentští zastupitelé za přítomnosti sta-

rosty města Jana Jarolíma a místostarostky 

Alexandry Jiřičkové zvolili své vedení. Sta-

rostou se stal Lukáš Rejl (SŠIS), místosta-

rosty Michaela Matoušová (ZŠ Strž) a Jiří 

Kňákal (ZŠ 5. května). Zapisovatelkou stu-

dentského zastupitelstva, které má celkem 

28 členů, je Nikola Rapáčová (Gymnázium).

„Polovina studentských zastupitelů je zcela 

nová a v předchozích ročnících se projektu 

neúčastnila,“ podotkla místostarostka 

Alexandra Jiřičková a dodala: „Na prvním 

setkání kromě volby starosty a místosta-

rostů studentští zastupitelé navrhovali 

možná témata své činnosti na dobu svého 

působení. Objevily se náměty jako zlep-

šení mezilidských vtahů, úprava hřiště na 

´Bajráku´, vylepšení vybrané části města, 

výročí sametové revoluce a další. Na příští 

schůzce, která se uskuteční ve čtvrtek 1. lis-

topadu, pak vyberou jedno téma, kterému 

se budou aktivně věnovat.“

(mik), foto: Jan Skalický

Město Dvůr Králové nad Labem si již podeváté 

připomnělo Den seniorů, který připadá na první 

říjnový den. Slavnostní odpoledne se konalo 

4. října v Hankově domě.

Před zahájením kulturního programu, kterým 

bylo vystoupení Sester Havelkových, převzaly 

z  rukou místostarostky města Alexandry Jiřič-

kové a Kateřiny Pištorové, vedoucí odboru škol-

ství, kultury a sociálních věcí, poděkování Kate-

řina Hojná, ředitelka Farní charity Dvůr Králové 

nad Labem, za  dlouholeté vedení farní charity 

a rozvoj sociálních služeb a také Jaroslava Malá, 

předsedkyně Svazu diabetiků ČR, pobočného 

spolku Dvůr Králové nad Labem, za dlouholeté 

vedení a  práci ve  svazu. Obě byly též oceněny 

Cenou sociálních služeb, kterou každoročně 

předává Královéhradecký kraj za přínos v sociál-

ních službách. 

Závěr programu okořenila svými vzpomínkami 

herečka Zdenka Procházková. 

Návštěvníci měli příležitost se v  předsálí Han-

kova domu seznámit s nabídkou profesionálních 

sociálních a volnočasových služeb souvisejících 

se sociální oblastí, které město Dvůr Králové 

nad Labem dlouhodobě podporuje. Nechyběly 

tak prezentace Pečovatelské služby Města Dvůr 

Králové nad Labem, Farní charity Dvůr Králové 

nad Labem, Diakonie ČCE – střediska Dvůr 

Králové nad Labem, Domova důchodců Dvůr 

Králové nad Labem, společnosti Misericordia, 

o. p. s., Královédvorské Arniky, Domova sv. Josefa 

v  Žirči, Svazu postižených civilizačními choro-

bami v  ČR, z. s., ZO Dvůr Králové nad Labem, 

Klubu důchodců v  Sadové, Klubu důchodců 

Žireč, a v neposlední řadě i Svazu diabetiků ČR, 

pobočného spolku Dvůr Králové nad Labem, 

který tradičně návštěvníkům měřil cukr v  krvi 

a tlak. Informace o službách naleznete na webu 

města a nově i v prostorách městské polikliniky 

v Rooseveltově ulici.  

Mgr. Kateřina Erlebachová

Foto: Jan Skalický

Na Dni seniorů město ocenilo 
Kateřinu Hojnou a Jaroslavu Malou

V Borovnici se seznámili s nabídkou 
profesionálních sociálních služeb

Ve čtvrtek 11. října 2018 se na Obecním úřadě 

Borovnice v klubovně Klubu důchodců konal 

seminář o nabídce sociálních služeb dostupných 

na Královédvorsku. Občané se seznámili s pra-

covnicemi sociálních služeb, které představily 

jednotlivé služby a uvedly, jak svým klientům 

pomáhají v nepříznivých životních situacích. 

Služby představily: Pečovatelská služba Města 

Dvůr Králové n. L., Farní charita Dvůr Králové

n. L., Misericordia, o. p. s., Diakonie ČCE – středisko 

Dvůr Králové n. L. a pracovnice Úřadu práce ČR 

kontaktního pracoviště Dvůr Králové n. L., která 

občany informovala o dávkách pro zdravotně 

postižené osoby, příspěvku na péči a možnosti 

využití těchto dávek. Občanům se představila

i sociální terénní pracovnice MěÚ Dvůr Králové 

n. L., která má danou oblast na starosti a na níž 

se mohou občané v případě potřeby obrátit.

Koordinátorka plánování sociálních služeb 

MěÚ představila i další sociální služby: Domov 

důchodců Dvůr Králové n. L., Domov sv. Josefa 

v Žirči a ranou péči, Barevné domky Hajnice, 

Stacionář RIAPS, Intervenční centrum pro osoby 

ohrožené domácím násilím – Oblastní charita 

Hradec Králové. Vyzvala občany ke spolupráci 

v rámci pracovních skupin komunitního pláno-

vání sociálních služeb a nabídla jim možnost 

stát se dobrovolníkem, který se věnuje klientům

v zařízeních sociálních služeb nebo osamoce-

ným lidem v domácnosti.

Občané dostali také informační letáky včetně 

Adresáře poskytovatelů sociálních služeb 

a služeb souvisejících se sociální oblastí pro 

správní obvod města Dvůr Králové nad Labem. 

Brožura je k dispozici také na www.mudk.cz.

Mgr. Kateřina Erlebachová
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MěVaK informuje odběratele

 

Opravy poruch
• 2. 10.: porucha vodovodu, ul. Fügnerova; 

• 3. 10.: porucha vodovodu, ul. Slunečná;

• 4. 10.: porucha hydrantu, ul. Tyršova;

• 5. 10.: porucha vodovodu, Žireč;

• 8. 10.: porucha na vodním zdroji HVA1;

• 15. 10.: porucha hydrantu, ul. Tyršova; 

• 16. 10.: porucha vodovodu, Žireč; 

• 16. 10.: porucha vodovodu ke Stanovi-

cím, Žireč.

Z investičních a stavebních akcí
• obnova vodovodu a kanalizace v ulici 

Pod Safari.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

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

Více informací najdete na mevakdknl.cz.

Památník s bustou 
T. G. Masaryka v Podharti 
opět září novotou

V  průběhu září pracovníci královédvorské 

fi rmy Kámen Brož dokončili revitalizaci 

památníku Tomáše Garrigue Masaryka 

v Podharti. Po nedávno opravených pomní-

cích v Městské Podstráni a na nábřeží Jiřího 

Wolkera se tak další z  městských památ-

níků dočkal u příležitosti 100. výročí repub-

liky důstojného vzhledu.

Busta T. G. Masaryka i  pískovcové hra-

noly památníku byly kompletně očištěny 

od  mechů a  ostatních nečistot, původní 

chodníková dlažba přiléhající k  památníku 

byla vyměněna za  novou z  pískovce, a  to 

včetně obrub. Obnoven byl také původní 

kovový nápis se jménem prvního česko-

slovenského prezidenta a  stávající stožár 

na umístění vlajky byl vyměněn za nerezový.

Oprava pomníku skončila ještě před Dnem 

české státnosti – svátkem sv. Václava. Právě 

28. září se uskutečnila krátká pieta, při níž 

starosta Jan Jarolím a  místostarostové 

Alexandra Jiřičková a Jan Helbich k uctění 

tohoto významného dne položili u revitali-

zovaného památníku květy.

Text a foto: Jan Skalický

Na ZŠ Strž a ZŠ 5. května byly během uplynulých 

měsíců vybudovány a  vybaveny nové odborné 

učebny. 

Zatímco na  ZŠ 5. května vznikla učebna pro 

výuku fyziky a  chemie, na  ZŠ Strž mají ško-

láci k  dispozici odbornou učebnu zaměřenou 

na  přírodní vědy, tedy fyziku, chemii, zeměpis 

a přírodopis.

Náklady na  stavební práce a  nákup technic-

kého a  multimediálního vybavení činí téměř 

3,2 mil. Kč, 95 % nákladů je hrazeno z  dotace 

poskytnuté prostřednictvím MAS Královédvor-

sko, zbývajících 5 % zaplatilo ze svého rozpočtu 

město Dvůr Králové nad Labem. Stavební práce 

realizovala společnost Stavhaus, s. r. o., Dvůr Krá-

lové nad Labem, dodávku a montáž interiérového 

vybavení učeben zajistila společnost KXN CZ, 

s. r. o., Hradec Králové.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Na školách již slouží nové odborné učebny

Moderní Křížovou cestu 21. století 
u Stanovic doplnilo čtyřiadvacet stromů
Okolo Křížové cesty 21. století, která je u Stanovic, 

a podél přístupových cest k ní byly v polovině října 

vysázeny nové stromy. Domluvilo se na tom město 

Dvůr Králové nad Labem se spolkem Braunův 

Betlém. Na  pozemcích města tak bylo vysázeno 

celkem dvacet čtyři stromů – hrušní, buků lesních, 

dubů letních a jabloní.

„Vytipovali jsme lokalitu vhodnou pro výsadbu 

dřevin. Vysázené stromy zdůrazní historickou 

hodnotu okolí Braunova Betlému a budou plnit 

i  estetickou a  ekologickou funkci. Vytvořené 

stromořadí může zároveň sloužit i jako relaxační 

místo. Stromy navíc poskytnou i dostatek přiro-

zené potravy pro ptactvo,“ říká starosta města 

Jan Jarolím.

Výsadbou došlo k  založení jednostranné aleje 

podél polní cesty směrem nad Stanovicemi 

u  Kuksu k  viaduktu (2 buky lesní, 6 hrušní), 

k  založení jednostranné aleje podél cesty 

vedoucí nad hřbitovem v  Žirči až k  viaduktu

(6 hrušní) a  k  výsadbě stromů nad železniční 

tratí mezi oběma zmíněnými viadukty (5 buků 

lesních, 4 duby letní, 1 jabloň). 

„Nad tratí došlo k  rozvolněné výsadbě, 

která podtrhne historickou hodnotu lokality 

a  vhodně doplní umístěné sochy. Pod viadukt 

jsou pak umístěny dva buky, které vytvoří ori-

entační prvky na turistické trase vedoucí k Brau-

novu Betlému. Vracíme se tak k odkazu hraběte

F. A. Šporka, který chtěl, aby krajinu doplnila 

výsadba dominantních stromů,“ dodává Milan 

Šimek, vedoucí odboru životního prostředí.

Náklady na výsadbu stromů byly vyčísleny 

na téměř 53 tisíc Kč, město Dvůr Králové nad 

Labem na  akci obdrželo od Ministerstva život-

ního prostředí z programu Péče o krajinné prvky 

dotaci ve výši 39,5 tisíc Kč. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Rekonstrukce komunikací ve Vorlechu 
a v ulici Plk. Švece dokončeny
V průběhu října stavbaři dokončili rekonstrukce 

královédvorských ulic Vorlech a  Plk.  Švece. 

V  obou případech se rekonstrukcí komunikace 

završuje úprava těchto lokalit, které předcházela 

obnova vodohospodářské infrastruktury včetně 

souvisejících prací. 

V ulici Vorlech stavební práce provedla společnost 

Swietelsky stavební, s. r. o., a zahrnovaly pokládku 

nového asfaltobetonového povrchu a  odvod-

nění komunikace. Město za stavební práce zaplatí

z rozpočtu téměř 1,9 mil. Kč bez DPH.

Rekonstrukce ulice Plk.  Švece byla rozdělena 

na  dvě části. Zatímco komunikace v  úseku 

mezi Kotkovou a  Čechovou ulicí dostala nový 

asfaltobetonový povrch včetně parkovacích 

míst a chodníku ze zámkové dlažby, úsek mezi 

Čechovou a  Jiráskovou ulicí byl kompletně 

vydlážděn. Náklady za  uvedené práce, včetně 

osazení nového veřejného osvětlení, činí zhruba

4,3 mil. Kč bez DPH. Zhotovitelem stavby je 

místní Stavební fi rma Pavel Bořek.

Text a foto: Jan Skalický
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Ženou regionu se v kraji 
stala Tereza Melišová 
Vítězkou 9. ročníku ocenění Žena regionu se 

za Královéhradecký kraj stala PR manažerka 

Tereza Melišová. Mezi deset fi nalistek patřily 

také ředitelka Farní charity Dvůr Králové 

nad Labem Kateřina Hojná a místostarostka 

města Alexandra Jiřičková.

Tereza Melišová se svými kolegyněmi 

pomáhá nejen dětskému oddělení FN 

Motol, ale i  FN Hradec Králové, dětem 

z  Klokánku v  Teplicích, nebo Azylovému 

domu pro matky s dětmi v Hradci Králové. 

Stala se Dobrým andělem, patronem rodin, 

kde jeden z členů onemocněl rakovinou či 

jiným závažným onemocněním. Záleží jí 

také na lidech bez domova.

Celostátní soutěž Žena regionu je určena 

ženám, jež motivují a  obohacují ostatní, 

podílejí se na  veřejném životě, pomáhají 

nemocným, dětem či zvířatům nebo při-

spívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu.

Zdroj: Lukáš Vaníček 

Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz

Ceny sociálních služeb mířily také 
do Dvora Králové nad Labem
Upozornit a  především ocenit úspěšné 

projekty, osobnosti či organizace v oblasti 

sociálních služeb – to je cílem Ceny soci-

álních služeb, kterou každoročně předává 

Královéhradecký kraj. Již 8. ročník se usku-

tečnil tradičně v  rámci oslav Svátku seni-

orů v Hradci Králové. Mezi oceněnými byli 

také laureáti ze Dvora Králové nad Labem: 

Mgr.  Kateřina Hojná, ředitelka Farní cha-

rity Dvůr Králové n. L.; Jaroslava Malá ze 

Svazu diabetiků Dvůr Králové n. L.; Miloslav 

Tykal, předseda Svazu postižených civili-

začními chorobami, ZO Dvůr Králové n. L. 

a skupina studentů Gymnázia Dvůr Králové

n. L. s  třídní profesorkou Mgr.  Pavlínou 

Flídrovou. Ti se již druhý rok pravidelně 

scházejí s  klienty pečovatelské služby 

a  pořádají pro ně různé aktivity. Kromě 

toho jsou někteří ze  studentů členy orga-

nizačního týmu kampaně Noc venku, která 

si klade za  cíl seznámit širokou veřejnost 

s problematikou života lidí bez domova.

Zdroj: Michal Friček

Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz

Městské muzeum 
hledá nového 
kurátora
Městské muzeum ve Dvoře Krá-

lové nad Labem vyhlašuje výbě-

rové řízení na volné pracovní 

místo Kurátor fotografi cké sbírky, pedagogický 

pracovník. Jedná se o pracovní poměr na plný 

úvazek, 10. platovou třídu a smlouvu na dobu 

určitou (zástup za mateřskou dovolenou). Před-

pokládaný nástup je od 1. prosince 2018.

Náplň práce: správa fotografi cké sbírky, příprava 

edukačních programů k výstavám, příprava

a instalace výstav, tvorba textů k výstavám.

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v oboru 

historie nebo příbuzné obory, dobré komuni-

kační schopnosti, znalost práce na PC, Word, 

Excel, systematičnost, pečlivost a samostatnost. 

Strukturovaný životopis zašlete do 16. listo-

padu 2018 na: reditelka@muzeumdk.cz.

Bc. Dana Humlová

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Město nabízí byty k prodeji i k pronájmu
Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 

k prodeji a k pronájmu formou obálkové metody 

městské byty.

Nabízené byty k prodeji
• nábřeží Benešovo 1902, byt č. 33, 3. NP, 49,30 

m2 (2+1 – 2 pokoje, kuchyň, předsíň, kou-

pelna, WC, spíž), kauce 41.060 Kč, min. nabíd-

ková cena: 821.190 Kč;

• nábřeží Benešovo 1988, byt č. 41, 4. NP, 

53,20 m2 (2+1 – 2 pokoje, kuchyň, předsíň, 

koupelna, WC, sklep), kauce 42.438 Kč, min. 

nabídková cena: 848.753 Kč;

Prohlídky bytů: úterý 13. 11. a 4. 12. 2018 v 10:00 

hod., středa 14. 11. a 5. 12. 2018 v 15:00 hod.

Uzávěrka příjmu nabídek: na  předepsaném 

formuláři a  po  složení vratné kauce nejpozději 

ve  středu 19. prosince 2018 v  17:00 hod. 

na podatelnu městského úřadu.

Nabízený byt k pronájmu
• byt č. 122, ulice Švehlova čp. 400, 2. NP, 

83,10 m2 (dispozice 2+1 – 2 pokoje, kuchyň, 

předsíň, koupelna + WC, sklep), záloha: 

15.225 Kč, min. měsíční nájemné: 5.075 Kč. 

Dům je bez výtahu, vytápění etážové (plyn), 

součástí vybavení je sporák. Částka min. 

měsíčního nájemného zahrnuje i nájemné za 

vybavení bytu.

Orientační výše záloh na služby činí 300 Kč/měsíc/

osoba a  zahrnuje osvětlení společných částí 

domu, pevný domovní odpad a studenou vodu. 

Zájemci jsou před podáním žádosti povinni složit 

zálohu ve  výši trojnásobku minimálního měsíč-

ního nájemného, tedy 15.225 Kč. Kopie dokladu 

o zaplacení této zálohy musí být součástí žádosti.

Prohlídka bytu:  23. 10. a 20. 11. 2018 v 10:00 

hod. a 24. 10. a 21. 11. v 16:00 hod. 

Uzávěrka příjmu nabídek: na  předepsaném 

formuláři v pondělí 26. listopadu 2018 v 17:00 

hod. na podatelnu městského úřadu. Kritériem 

výběru uchazečů je nabídnutá výše měsíčního 

nájemného. Podmínkou pronájmu je mj. trvalý 

pobyt ve  Dvoře Králové nad Labem po  dobu 

minimálně 2 let, popř. sídlo podnikání ve městě 

po dobu minimálně 1 roku.

Více naleznou zájemci na úřední desce na 

www.mudk.cz (zdroj oznámení: OEMM) 

nebo na  Městském úřadě Dvůr Králové nad 

Labem, kontaktní osoby: Petra Šimková, tel.: 

499  318  134, e-mail: simkova.petra@mudk.cz, 

a Martina Svobodová, tel.: 499 318 114, e-mail: 

svobodova.martina@mudk.cz. 

Jan Skalický

Jedenáct rodin ze Dvora Králové nad Labem 

a  dalších padesát pět z  Trutnovska již dostalo 

fi nanční podporu nadace Dobrý anděl, která 

pomáhá rodinám, v nichž se dítě potýká 

s vážným onemocněním. Díky každoměsíč-

ním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – 

mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň 

po fi nanční stránce. Pomozte najít další rodiny, 

které tuto podporu potřebují! 

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by 

potřebovaly fi nanční podporu, je mnohem více. 

Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek 

požádat. Naší snahou je, aby se tato informace 

co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluza-

kladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodi-

nám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo 

v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské 

organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato 

informace nedostane,“ dodává. 

Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují 

rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo 

vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkolo-

gická onemocnění, selhání orgánů, vážné meta-

bolické poruchy, těžká kombinovaná postižení, 

svalovou dystrofi i Duchenne, cystickou fi brózu, 

nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná 

onemocnění je možné také pomoci dětem, 

které se potýkají se vzácnými onemocněními 

a  s  těžkými kombinovanými poruchy (mentál-

ními, smyslovými, tělesnými).

Kromě dětských pacientů podporují také rodiny 

s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden 

z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili 

dárci více než 5 643 rodin z celé České republiky.

Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně 

nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace 

doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí 

zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí 

vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří 

andělé rodinám rádi pomohou. 

Staňte se i  vy Dobrým andělem. Stačí krátká 

registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít 

přispívat. Vaše fi nanční pomoc bude rodinám 

odeslána do  posledního haléře. Díky svému 

Andělskému účtu si navíc můžete přečíst kon-

krétní příběhy rodin, kterým pomáháte. 

Markéta Křížová, Nadace Dobrý anděl

Nadace Dobrý anděl fi nančně pomáhá 
rodinám s vážně nemocným dítětem

Centrum pro integraci osob se zdravotním 

postižením v Trutnově poskytuje služby v oblasti 

sociálně-právního poradenství. Zabezpečuje půj-

čování rehabilitačních a  kompenzačních pomů-

cek, např. mechanický a toaletní vozík, chodítka, 

sedačka do vany, vozík do sprchy a další.

Držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům, 

stomikům a onkologickým pacientům vydává 

zdarma EUROKLÍČ pro rychlou a  důstojnou 

dostupnost veřejných sociálních a  technických 

kompenzačních zařízení osazených jednotným 

Eurozámkem. Euroklíč lze použít v ČR i v zemích 

EU (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stani-

cích, v obchodních centrech apod.).

Kontakt: Centrum pro integraci osob se zdravot-

ním postižením, Horská 5/1, Trutnov (budova 

naproti autobusovému nádraží), 2. patro, číslo 

dveří 328 a 329, tel.: 499 813 032.

Věra Stasiňková

vedoucí CIOZP Trutnov

Pomoc se sociálně-právními službami 
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Dne 29. září 2018 jsme Dnem otevřených dveří 

slavili výročí 90 let Dětské ozdravovny Království 

a  10 let Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc.

Příprava na tuto událost byla poměrně náročná, 

nejen proto, že jsme na  letošek, za  velké pod-

pory několika sponzorů, připravili dvě nové 

hrací plochy, ale i  kvůli rozlehlému areálu, 

ve kterém stále vítězí (naštěstí) příroda se svojí 

úžasnou nezkrotnou touhou růst.

Měli jsme opravdu nádherné počasí, které dopl-

ňovaly úsměvy návštěvníků. Účast byla zatím 

rekordní, skoro 300 malých i velkých, a dokonce 

také 3 pejsci.

Nádherným překvapením byli návštěvníci nejen 

s  malými dětmi, které jsme s  radostí očekávali, 

ale také návštěvy „hodně dospělých“, kteří přišli 

zavzpomínat na dětství, během něhož byli v naší 

ozdravovně před 50, 60 a více lety na ozdravném 

pobytu. Nejstaršímu návštěvníkovi bylo úctyhod-

ných 98 let. Vzpomínky byly veselé i posmutnělé. 

Kdysi byly pobyty dva měsíce dlouhé a dětem se 

po maminkách velmi stýskalo.

Pamětníci dokázali zhodnotit a  ocenit krásnou 

modernizovanou barevnou budovu a areál plný 

dobrodružství. Někteří tu i  bydleli dlouhodobě 

jako děti zaměstnanců nebo byli zaměstnáni. 

Přišli, zavzpomínali, zapsali do kroniky...

Pro děti byl připraven Pohádkový les plný prin-

cezen s rytířem, čertů a čertic, Karkulky s vlkem, 

čarodějnic, vodníků a  jiných bytostí. Stanovišť 

s úkoly bylo několik a provázely návštěvníky po 

nejzajímavějších místech areálu.

Cílem bylo při plnění úkolů projít celý nádherný 

areál až na  konec, kde došlo u slavnostního 

ohniště k vyhodnocení a obdarování dětí malým 

dárečkem, byla také možnost opéct špekáčky.

Pohoštění bylo připraveno v  altánu, kde jsme 

sponzorským darem obdrželi limonádu mali-

novku od  Pivovaru Náchod, sladké pohoštění 

z  pekárny Katka a  k  opékání špekáčky a  párky 

z Orlických uzenin. Děkujeme!

Uvítáme vás rádi opět za rok, tentokrát

18. května 2019 od 10:00 do 14:00 hod.

Těšíme se na setkání.

Bc. Vladimíra Zilvarová

sociální pracovnice, Dětská ozdravovna Království

Den otevřených dveří v ozdravovně

Hlavní budovu Střední školy informatiky a služeb 

(SŠIS) ve Dvoře Králové nad Labem a laboratoře 

čeká změna. Během půldruhého roku zde budou 

probíhat práce na  zateplení obvodových stěn, 

střechy, podlah a  stropů. Dojde také k  výměně 

oken a dveří. V hlavní budově bude navíc insta-

lována rekuperace. Náklady dosáhnou 45 mil. Kč, 

celková dotace by měla být 23 mil. Kč.

Samostatnou akcí je vybudování Muzea textil-

ního tisku v budově SŠIS na nábřeží Jiřího Wol-

kera. Na projekt bude vyhlášena veřejná zakázka 

s předpokládanou hodnotou 2 mil. Kč bez DPH. 

Předpokládaný termín zahájení je 1. prosinec 

2018, dokončení v dubnu příštího roku. Vznikne 

tu nová expozice pro stroje textilního tisku.

Se současným stavem školy, která se chlubí 

novými učebnami pro informační technolo-

gie, se byla seznámit náměstkyně hejtmana 

Martina Berdychová a  radní pro oblast investic 

a majetku Václav Řehoř. Ti spolu s královédvor-

ským starostou Janem Jarolímem a  dalšími 

hosty také slavnostně otevřeli dvě nové počí-

tačové učebny (viz foto). Jedná se o  špičkově 

vybavenou Cisco učebnu pro výuku počítačo-

vých sítí v rámci Cisco Academy. Další učebnou 

je kybernetická laboratoř určená především 

pro výuku kybernetické bezpečnosti, ale je v ní 

prostor také pro výuku programování, robotiky 

a  internetu věcí. Jedná se již o  třetí „velkou“ 

učebnu se 30 stanicemi na průmyslovce. Celkem 

jsou na SŠIS tyto učebny čtyři. Vznikne tu ještě 

skleněná stěna, která bude oddělovat ty „hodné 

od zlých“ při realizaci cvičných scénářů v oblasti 

kyberbezpečnosti.

Zdroj: Královéhradecký kraj, 

SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem

Foto: Jan Skalický

Aktivity SŠIS: zateplení budovy i nové učebny

Byl jednou jeden starý lev, 

jenž už jen občas vydal řev; 

to když mu v žilách zpěnil krev, 

spravedlivý a mocný hněv 

  

Žil v klidu, v míru pod horama, 

pak jedna zlá a uprskaná lama, 

jež kolem sebe zlobu dštila, 

na lva žlučí zaútočila 

  

Lev, který neztratil glanc 

a nevydal svou pověst všanc 

ani když kdysi ztratil hřívu, 

dál s kamarády dlí při pivu, 

  

neboť žluč neuškodila mu; 

smutný je hled na ztuhlou lamu, 

která se tváří kysele, 

zatímco lev, zrozený v srpnu, 

stále má dost daleko k prknu, 

a zůstali mu přátelé! 

  

Na závěr věta tristní, krátká: 

Lama byla lva kamarádka! 

Lev podraz přežil, přečkal, 

tečka. 

Jaroslav Kratěna 

Vzkaz autora čtenářům: Kdo pozná lva a lamu 

a jako první mi to sdělí v Country saloonu (denně 

okolo sedmnácté hodiny), dostane panáka! 

Bajka o lvu a lamě 

názory:

Na  začátku letošního léta došlo v areálu Žireč 

k velké „kosmetické“ úpravě. Ohyzdné hromady 

sutě zmizely, křivý terén se vyrovnal a  o  este-

tickém pohledu ani nemluvě. Praktické využití 

rovného terénu uvítali zejména naši chráněnci, 

kteří si spojnici mezi jednotlivými budovami 

sv. Josefa, sv. Damiána a  sv. Kláry, nemohou 

vynachválit. 

Slavnostní otevření tohoto prostranství se 

uskuteční v  pátek 9. listopadu v  10:00 hod. 

Ofi ciálního uvedení do  provozu se zúčastní 

osobnosti veřejného a  církevního života

i zástupci  z  řad sponzorů. Revitalizace proběhla 

nákladem 4,4 mil Kč. O  část výsledné sumy se 

přičinilo i  naše fundraisingové oddělení, neboť 

výsledky loňské Tříkrálové sbírky, koncertu Pavla 

Šporcla, Svatoanenských slavností a cílené kam-

paně jsme věnovali právě na tento potřebný účel. 

Jitka Holcová

Fundraising a PR Domov sv. Josefa v Žirči 

Domov sv. Josefa – bezbariérový

Sochor – „Baťa Královédvorska“
Královédvorský podnikatel Josef Sochor 

patřil k  předním továrníkům své doby.  

Vynikal jak ve svém oboru, tak i v aktivitách 

přinášejících prospěch dalším. Ať již to byly 

aktivity sociální či v  oblasti rozvoje města 

nebo v  podpoře významných umělců. 

Podporoval i  p.  Mariuse Stadlera při jeho 

založení Textilního muzea, a  tak se stal 

nepřímo i  jeho spoluzakladatelem. Dosud 

byla napsána jen útlá brožura p. Vlastimi-

lem Havlíkem, dřívějším ředitelem Textil-

ního muzea v České Skalici. Byly sepsány 

krátká pojednání a  absolventské odborné 

práce. Ale zatím nikdo neuveřejnil sou-

hrnně vše, co je v současné době dostupné 

a co by si Sochorova rodina zasloužila.

Rozhodli jsme se proto s Dr. Havlíkem, že se 

pokusíme soustředit dostupné podklady 

pro publikaci. Na  pomoc přizveme Měst-

ské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

a  všechny, kteří budou moci a  ochotni 

něčím přispět. Obracíme se proto na  vás, 

občany města i  okolí, pokud máte doma 

něco, co je spojené s rodinou Sochorových 

a jejich přáteli, budeme velmi vděčni, když 

nám to poskytnete. Materiály si okopíru-

jeme a vrátíme. Sochorova továrna zaměst-

návala stovky lidí, z nichž někteří mezi námi 

stále žijí nebo zde mají své potomky. Jedná 

se i  o  válečnou dobu, kdy byla v  továrně 

zavedena výroba fy. Junkers. Dále i  o  čas 

po znárodnění asi do 50. let 20. století. 

V případě, že materiály máte, prosím kon-

taktujte Ing. Josefa Jiránka, tel.: 602 245 012, 

e-mail: jiranek@tiscali.cz. Děkujeme. 

Ing. Josef Jiránek, PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
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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, FLORBAL, BASKET

Pondělí – Pátek: 6–13 hod., 150 Kč/hodina

Soboty – Neděle: 6–24 hod., 200Kč/hodina

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:

Nakladatelství Svojtka hledá prodejce knih 

pro Východočeský kraj. Prodej dětských knih 

pro školky a školy apod. Požadujeme: vlastní 

automobil, živnostenský list, trestní bezúhon-

nost. Prosím pošlete CV a krátký motivační dopis 

na email: svojtka@svojtka.cz 

Čerpací stanice Benzina
17. listopadu Dvůr Králové nad Labem 

Přijme zaměstnance na pozici 
OBSLUHA

Nástup možný ihned, HM: 20.000 Kč

Bližší informace na tel.: 606 62 66 22,
e-mail: hanzlicekales@seznam.cz

MUDr. Bassam Zumot, s. r. o., ORL – ušní, nosní, krční

 Rooseveltova 474, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
tel.: 499 621 366, e-mail: zumot1@centrum.cz

Upozorňujeme pacienty, že ordinace ORL 
MUDr. Bassam Zumot je přestěhována do nové 

polikliniky Rooseveltova 474

Ordinační hodiny:   Pondělí, Středa: 8:00–12:00,14:00–18:00

Úterý, Čtvrtek, Pátek: 8:00–12:00, Inhalace: od 7:30 po celou ordinační dobu

Rovněž upozorňujeme, že z důvodu dovolené bude ordinace

v termínu 12.–16. listopadu 2018 uzavřena.

HLEDÁME POSILY

Společnost CARLA spol. s r. o., vyrábějící 

čokoládu a čokoládové výrobky již více jak 25 

let hledá pro pracoviště ve Dvoře Králové nad 

Labem další kolegy na tyto pozice:

• Zástupce vedoucího výroby
Požadujeme : Střední odborné vzdělání, min. maturita podmínkou

Zodpovědnost, technickou zručnost, velmi dobré komunikační 

schopnosti, schopnost vést tým a samostatně rozhodovat.

• Přední dělník na výrobní lince
Požadujeme : Ukončené střední odborné vzdělání, min. výuční list

Zodpovědnost, technickou zručnost, komunikační schopnosti, 

samostatnost.

• Provozní dělník – obsluha linky

• Provozní dělnice ve výrobě čokolády

• Údržbář
Požadujeme : Ukončené střední odborné vzdělání, min. výuční list

Manuální zručnost a fl exibilitu, spolehlivost, praxe výhodou.

• Elektrikář
Požadujeme : Vyučení v oboru podmínkou, potřebné zkoušky 

výhodou, případně zajistíme.

Splňujete požadavky na Vámi vybranou pozici?

Jste navíc pracovitý a chcete mít za svoji práci dobře zaplaceno?

Chcete pracovat v čistém a voňavém prostředí?

Baví vás se učit nové věci?

Jste týmový hráč a chcete pracovat v přátelském kolektivu?

Pak hledáme právě vás.

Pošlete nám svůj životopis na e-mail: vladimira.sestakova@carla.cz

Poskytnutím svých osobních údajů dáváte souhlas s jejich zpracováním a uchováním v databázi společnosti 

Carla, spol. s r.o, Krkonošská 2850 za účelem zprostředkování zaměstnání v souladu s aktuálním zákonem

o  ochraně osobních údajů.
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Inzerce v Novinách 

královédvorské 

radnice:

Slevy již od 3 opako-

vání inzerátu

Více na:

www.mudk.cz/cs/

radnice/noviny-radnice

Tel.: 499 318 258

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.

Český svaz chovatelů ZO Žireč

pronajme byt ve své budově Žireč 8.

V prvním patře je celkem 6 místností 

o ploše 143 m2 a k tomu WC, spr-

chový kout o ploše 17 m2 a chodba 19 m2. Možné 

i jiné využití. Prohlídku bytu je možné domluvit 

na telefonu: 499 622 971, mobil: 731 422 884.

Nabídky včetně ceny za měsíční nájem zasílejte 

na e-mail: otta.t@post.cz do 5. 12. 2018.
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V září 2018 se narodilo 8 občánků našeho města – 6 chlapců a 2 děvčata.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci září zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 10 lidí, z toho bylo 

8 královédvorských občanů, 3 muži a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v září 26 občanů s gra-

tulací a kytičkou. V tomto období oslavil 1 pár diamantovou svatbu, 5 párů 

zlatou svatbu a 7 párů stříbrnou svatbu.

Barbora Bezrová, Komise pro občanské záležitosti

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

Filip Munzar a Petra Josková    – 8. 9. 2018

Jiří Munzar a Ladislava Jebavá    – 8. 9. 2018

Roman Šindelář a Lucie Kašparová   – 8. 9. 2018

Martin Brousek a Lenka Suchánková   – 8. 9. 2018

Roman Říčař a Barbora Efl erová    – 21. 9. 2018

Pavel Drápalík a Lydie Šenfeldová   – 22. 9. 2018

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Marek Jezdinský a Eva Kosová    – 1. 9. 2018

Kamil Borůvka a Hana Blanárová   – 14. 9. 2018

Údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců. 

Simona Vykouřilová, matrika

Poděkování
Ráda bych poděkovala paní Františce Janečkové za šlechetný čin. Nalezla 

peněženku, kterou osobně vrátila její majitelce, která je na mateřské 

dovolené.

Tereza Rákosníková

Blahopřání
Dne 6. října 2018 oslavil své krásně kulaté jubileum – 90 let – pan Karel 

Korunka. Přejeme hodně zdraví, pohody a pěkných chvil s trumpetou.

Dechová hudba Podzvičinka

Vzpomínka
Dne 24. listopadu uplyne 30 let od úmrtí pana Zdeňka Mencla. Kdo jste ho 

znali, vzpomeňte s námi. 

Za vzpomínku děkuje manželka, syn Zdeněk, dcera Lenka

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v říjnu letošního roku slavnostně přivítáno 17 občánků Dvora Králové nad Labem.

Zleva: Eda Hodková, Vít Mitiska, Evelína Zmrzlíková, Tereza Kubizňáková. Zleva: Sofi e Lenhartová, Emma Šévlová, Barbora Hladká, Mikoláš Macháček.

Zleva: Eliáš Frýda, Julie Nováková, Sara Vymetalová, Beata Karešová. Zleva: Ella Podrazilová, Adéla Dvořáková, Isabella Šimůnková, Alice Šnytrová.

Letos v listopadu pořádá společnost Post Bel-

lum (www.postbellum.cz) už počtvrté veřejnou 

sbírku ke Dni válečných veteránů. Tento svátek 

se slaví 11. listopadu po celém světě, především 

v anglosaských zemích. Rádi bychom, aby více 

zakořenil i u nás. Aby si lidé (alespoň) jednou 

za rok připomněli ty, kteří bojovali na bojištích 

druhé světové války či v době nedávné sloužili 

např. v Iráku či Afghánistánu. 

V České republice žije v současnosti asi 460 „dru-

hoválečných“ veteránů a 14 000 novodobých 

válečných veteránů. 

Každý, kdo si během sbírkových dní od 1. do 11. 

listopadu 2018 pořídí symbol tohoto dne – květ 

vlčího máku, přispěje do sbírky. Díky získaným 

penězům bude možné pro archiv Paměť národa 

(www.pametnaroda.cz) natočit další vzpomínky 

válečných veteránů a lidí, kteří bojovali za svo-

bodu a demokracii, za svobodné Československo. 

Jedním ze sbírkových míst je i Městské muzeum 

ve Dvoře Králové nad Labem. Během otevíracích 

hodin zde na pokladně můžete přispět do sbírky 

a odnést si vlčí mák. Seznam všech míst najdete 

na www.denveteranu.cz. Vloni přispěli lidé do 

sbírky Post Bellum celkem 750 tisíci Kč a zapojilo 

se do ní 150 dobrovolníků. 

Zdroj: tisková zpráva společnosti Post Bellum

Památku válečných veteránů uctíme zakoupením květů vlčích máků 
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Školní rok 2018/2019 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Dne 20. září 2018 udělil Královéhradecký kraj 

studentům 4. C našeho gymnázia s  třídní uči-

telkou Mgr. Pavlínou Flídrovou Cenu sociálních 

služeb 2018 v  kategorii Dobrovolník v  sociální 

oblasti za mezigenerační kulturní přínos senio-

rům a za zapojení do celostátního projektu Noc 

venku. 

Tato třída se již třetím rokem opakovaně 

setkává s  klienty Domu s  pečovatelskou služ-

bou v  Sadové ulici. Součástí organizačního 

týmu Noci venku jsou i  naši spolužáci Martin 

Kazmirowski, který natočil zajímavý dokumen-

tární fi lm o bezdomovectví v našem městě, dále 

Tadeáš Paťava, Radim Horáček, Jakub Seneta, 

Vojtěch Veselý a  Daniel Zahradník. Cílem pro-

jektu je pomáhat lidem v nouzi sbírkou trvanli-

vých potravin a bourat společenské předsudky 

vůči lidem v tíživé situaci, kteří usilují o pozitivní 

změnu. Díky zážitkovým programům, student-

ským fi lmům, ale i  možnosti přenocovat v  lis-

topadové noci na  ulici a  druhý den ráno vstát 

a „normálně fungovat“ si lidé mohou na vlastní 

kůži zkusit, jaké to je žít na ulici. Děkujeme paní 

Mgr.  Marcele Hauke, ředitelce Pečovatelské 

služby Města Dvůr Králové nad Labem, za pod-

poru a těšíme se na další spolupráci. 

Zúčastněte se bohatého programu letošního 

5. ročníku Noci venku 22. listopadu od 17:00 hod.

do 23. listopadu 7:30 hod. v  Hankově domě 

a na náměstí Václava Hanky! 

Dominika Rezková (4. C)

Krajská Cena sociálních služeb pro 4. C

Ve  dnech 23.–29. září jsme se pod vedením 

RNDr.  Jany Dobrorukové vydali my, studenti 

gymnázia a  další příznivci Klubu NATURA, 

na expedici do Holandska obdivovat zdejší zoo-

logické zahrady a  přírodu na  území národních 

parků. Akce byla podpořena Královéhradeckým 

krajem. 

Vyjížděli jsme v neděli v odpoledních hodinách, 

abychom již ráno přijeli do města Aalsmeer. Zde 

se nachází největší květinová burza na  světě 

Royal Flora Holland. Poté jsme se přesunuli 

do  Amsterdamu. Po  procházce centrem násle-

dovala prohlídka nejstarší nizozemské zoo-

logické zahrady ZOO Artis Amsterdam. Večer 

pro nás bylo připraveno ubytování na  jedné 

z mnoha malebných holandských farem.

Dalšího dne jsme navštívili jednu z  největších 

soukromých zoologických zahrad na světě. Bur-

gers´ ZOO se vyznačuje tím, že zde mají zvířata 

opravdu velké výběhy a  chovají se téměř jako 

ve  volné přírodě. Zajímavé informace o  někte-

rých z nich nám podal anglický průvodce. 

Odpoledne jsme se svezli na  typických bílých 

kolech v  národním parku De Hoge Veluwe. 

Zkoumání písečných dun a  malých živočichů, 

kteří žijí ve zdejším borovém lese, nám zabralo 

zbytek odpoledne.

Ve  středu dopoledne jsme navštívili zoo speci-

alizovanou na chov primátů Apenheul Primatte 

Park. 

Odpoledne následoval přejezd do  národního 

parku De Weeribben-Wieden. Zde se vyskytuje 

mnoho druhů ptáků, využívajících mokřadní 

louky porostlé rákosím a vodní kanály.

Ve  čtvrtek ráno jsme navštívili školu Bertrand 

Rusell College ve městě Krommenie. Podnětné 

bylo setkání s  místními studenty a  prohlídka 

obou školních budov. Dále jsme se vydali 

do  skanzenu Zaanse Schans, kde je k  vidění 

ukázka tradiční výroby dřeváků i  holandského 

sýra, ale také symboly Holandska – větrné mlýny. 

Odpoledne jsme přejeli autobusem k  západ-

nímu pobřeží Severního moře. Výšlap po píseč-

ných dunách k  jezeru Vogelmeer a  procházka 

po  pláži podél pobřeží byly nezapomenutelné. 

Někteří otužilci využili také možnosti koupání.

Poslední den naší expedice byl věnován dru-

hému největšímu městu Holandska, Rotter-

damu. Tamní zoologická zahrada je jednou 

z nejstarších v Nizozemí. Poté opět následovala 

prohlídka města. Navštívili jsme například kubu-

sové domy a  rotterdamskou tržnici Markthal, 

která je proslulá malovaným stropem. Pak nás 

čekala už jen zpáteční cesta domů.

Expedice se velmi vydařila. Až na  drobné pře-

háňky v  Amsterdamu bylo hezké také počasí. 

Mezi účastníky panovala pohodová atmosféra 

a všichni se už těšíme na příští výpravu.

Kateřina Pavelková (6. C)

Expedice Klubu NATURA – Holandsko 2018

Dne 17. září vyrazila celá 1. C na  environmen-

tální kurz na  Pecku, jehož cílem bylo naučit se 

více o  přírodě a  životním prostředí a  rovněž 

seznámit se. 

Kurz byl proto plný aktivit, při nichž jsme se učili 

spolupracovat na zadaných úkolech, naslouchat 

si a kolikrát i umět ustoupit. A tak jsme ty čtyři 

dny strávili poznáváním rostlin a stromů, uplat-

ňováním matematiky v praxi, aktivitami z etické 

výchovy, hraním volejbalu, výletem na  hrad 

Pecka, vyráběním lucerniček, sbíráním odpadků, 

hraním divadla, přednáškou o  biomonitoringu, 

noční procházkou lesem a  dalšími zajímavými 

činnostmi. 

Kurz se vydařil, splnil naše očekávání, lépe jsme 

se navzájem poznali. Děkujeme všem peda-

gogům, kteří se na  kurzu podíleli, a  těšíme se 

na další podobné výlety či exkurze.

Anna Šturmová (1. C)

Environmentální 
kurz na Pecce

Gymnázium Dvůr Králové nad 

Labem se ve dnech 12.–13. října 

2018 představilo zájemcům 

o studium na letošní prezentaci 

středních škol v  trutnovském 

společenském centru UFFO. 

Pokud jste se tam na nás nepři-

šli podívat, vzít si leták či školní 

časopis a zeptat se, jak to u nás 

na  gymnáziu chodí, máte další 

příležitost na  obdobné akci 

v  kongresovém centru Aldis 

v Hradci Králové, která se usku-

teční ve  dnech 16.–17. listo-

padu 2018.           Foto: Miloš Šálek

Prezentace gymnázia na veletrhu škol
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Učíme se podnikat aneb Finanční 
a matematická gramotnost jinak

Když jsem byla oslovena zástupcem marketingu 

České spořitelny, zda se nechceme s  některou 

ze tříd zapojit do projektu Abeceda peněz, byla 

jsem nadšená. Děti budou mít možnost nahléd-

nout do  světa fi nancí a  podnikání interaktivní 

a hravou formou, poznají hodnotu peněz i rizika 

hospodaření s  nimi. Zapojením se do  tohoto 

programu získají jedinečnou příležitost naučit 

se přemýšlet o hospodaření s penězi, o společné 

práci, strategii, zodpovědnosti vůči sobě i ostat-

ním, využijí svoji kreativitu a také je to připraví 

na jejich budoucí povolání.

Co to celé znamená? Žáci si vymyslí svůj vlastní 

podnikatelský záměr a  ten následně zreali-

zují. Třídy 5. A  pod vedení Mgr.  Evy Malichové 

a 5. C pod vedením Mgr. Markéty Johnové nav-

štívily pobočku České spořitelny ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem se žádostí o půjčku a obdržely 

počáteční kapitál 3.000 Kč na  realizaci svých 

originálních nápadů. Kromě toho se sezná-

mily s  chodem pobočky a  vedením spořitelny, 

zahrály si kvíz fi nančních pojmů a  zajímavostí 

o  bankovkách. Poté měli žáci v  malých sku-

pinách možnost vyzkoušet vybírání z  banko-

matu, odhadnout hodnotu mincí a  přepočítat 

je ve  speciálním zařízení, naučit se rozpoznat 

ochranné prvky bankovek, a  dokonce vidět 

na  vlastní oči celý milion. To byl pro všechny 

opravdu nezapomenutelný zážitek.

Projekt zakončíme jarmarkem 12. a 13. prosince 

v  České spořitelně, na  kterém budou žáci své 

výrobky prodávat. Výdělek z  celé akce půjde 

od  obou tříd na  dobročinné účely. 5. A  věnuje 

svůj výdělek onkologii v  Hradci Králové a  5. C 

věnuje část výdělku Dětskému domovu ve Dvoře 

Králové nad Labem na  nákup hraček pro děti 

na Vánoce a druhou část výdělku na nákup reha-

bilitačních pomůcek pro Domov sv. Josefa v Žirči.

Doufáme, že se závěrečný jarmark povede a náš 

sen pomáhat druhým bude splněn. 

Mgr. Markéta Johnová a Mgr. Eva Malichová

Přírodovědný víceboj
K začátku podzimu již neodmyslitelně patří Pří-

rodovědný víceboj. Letošní 17. ročník nesoucí 

původní název „Ekomládě“ se opět konal 

na Zemědělské akademii v Hořicích. Naše škola 

vyslala do  boje dvě čtyřčlenná družstva, jedno 

z  budovy B pod velením Mgr.  Jiřího Čapka 

a druhé z budovy A pod taktovkou Mgr. Pavlíny 

Fléglové.

Oba kantoři své žáky skvěle připravili a  namo-

tivovali a podle toho také vypadala výsledková 

listina. I  přes velkou konkurenci jsme obstojně 

zvládli všech 12 úkolů. Úkoly byly rozmístěny 

po  jednotlivých stanovištích, která družstva 

postupně obcházela. Stanoviště měla zaměření 

na chemii, biologii, matematiku a fyziku. Ovšem 

letos pořadatelé zakomponovali do  programu 

i poměrně náročné lesnictví a myslivost. 

I  přes všechny překážky, jež na  nás v  Hořicích 

číhaly, a rovněž přes všechny vynikající soupeře, 

si dovoluji říci, že jsme si soutěž všichni užili. 

Myslím si tedy, že na  naše umístění můžeme 

být patřičně hrdí. Tým budovy A, ve  složení 

Anna Sedláčková (8. B), Eliška Němečková 

(8. B), Magdaléna Pochylá (9. B) a Jana Fléglová 

(9. B), se vrátil do školy se spoustou hmotných 

cen a  dortem za  3. místo. Pogratulovat bych 

samozřejmě chtěla i  týmu budovy B v  sestavě 

Tomáš Kursa (9. C), Oldřich Pivoňka (9. E), Mar-

kéta Rundštuková (8. C) a William Saska (8. C), 

který svými znalostmi zaskočil hned šest škol 

a obhájil tak krásnou 5. příčku.

Na závěr bych chtěla poděkovat našim učitelům, 

paní Fléglové a panu Čapkovi, který nás na sou-

těž doprovázel. Soutěž se nám líbila a odjeli jsme 

spokojeni a v dobré náladě. Ráda bych popřála 

osmákům hodně štěstí do příštího roku!

 Magdaléna Pochylá, 9. B

Aktuality ze ZŠ 5. května 

Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Pernštejni

Po  roce nám členové Agentury Pernštejni při-

šli představit období Říma s  pořadem „Řím 

– legionáři, gladiátoři a  Caesarové“. Seznámili 

nás s  výzbrojí legionáře, prvky výcviku a  takti-

kou legií, kterou si žáci mohli sami vyzkoušet. 

Nechyběly dobové rekvizity a  kostýmy. Děti 

byly vtaženy do  děje jako herci, kteří pomáhali 

dokreslit klíčové události. Během pořadu nám 

představili i významné osobnosti tohoto období: 

Julia Césara, Spartaka, Caligulu, Nerona a  další. 

Někteří se tentokrát podíleli na obranné formaci 

– nastoupili do  tří řad, čtyři žáci stáli po  obou 

stranách a jejich úkolem bylo zabránit štíty útoku. 

Tradičně netradiční hodina se vydařila a my se už 

teď těšíme na další exkurzi do minulosti.

žáci ZŠ 5. května

Stmelovací pobyt páťáků z „páťáku“
Ve středu 12. září krátce před 8. hodinou ranní 

vyrazila 5. třída na stmelovací pobyt do kempu 

Pecka. Na místě všechny paní učitelka rozdělila 

do  chatek, které se staly pro páťáky 

dočasnými domovy. Po  vybalení nás 

čekal nabitý program, zahráli jsme 

si na  „chytrolíny“ ve  hře plné úkolů, 

počasí přálo, proto se někdo ráchal 

v  bazéně, komu se nechtělo, mohl 

využít písečné hřiště na  přehazova-

nou. Po  večeři byly ještě připravené 

vědomostní a  pohybové hry. Ve  čtvr-

tek nás zachvátila zlatá horečka, vyra-

zili jsme do Borovnice lesem k potoku, 

kde byly poschovávány granátky, 

cestou zpět mnozí hledali houby. Po vydatném 

obědě připravily paní učitelky soutěže a  večer 

jsme strávili v klubovně ukazováním erbů vytvo-

řených pro každou chatičku zvlášť. V pátek se 

blížil konec našeho pobytu, sbalilo se, uklidily 

se chatky a my vyrazili k domovu. Cestou jsme 

se ještě zastavili v Pecce v cukrárně na zmrzlině. 

Děkujeme naší paní třídní učitelce Stanislavě 

Culkové, paní učitelce Petře Chmelíkové a paní 

asistentce Ivaně Myškové za bezva zážitky.

5. třída ZŠ 5. května

Pozvánka na akademii 
Školní akademie budovy B se uskuteční 

v úterý 4. prosince v Hankově domě. Před-

stavení pro veřejnost budou od 15:00 a od 

17:00 hod., vstupné činí 70 Kč. Vstupenky 

s místenkami se budou prodávat od 19. lis-

topadu v kanceláři školy v budově B (první 

poschodí vpravo). Přijďte podpořit své děti! 

Těšíme se na vaši návštěvu!

Mgr. Ivan Jugl, ředitel ZŠ Schulzovy sady

Studijní cesta čerstvých osmáků 
do Německa
Němčináři osmých tříd naší školy se 27. září 

podívali k našim německy mluvícím sousedům. 

Jednalo se o  jednodenní jazykově poznávací 

exkurzi do německé oblasti Saska – Kleinwelka 

a Bautzen. Ihned po příjezdu do cíle cesty Sau-

rierpark obdrželi všichni plánek tohoto dinosau-

řího parku, aby nevynechali žádnou z  venkov-

ních expozic. Prohlédli si tedy nejen dinosaury 

v životní velikosti, ale i expozici ke vzniku života 

na  Zemi. Jelikož je prehistorické bádání una-

vilo, někteří se občerstvili typicky německým 

jídlem Bratwurst (klobása) či Pommes Frites mit 

Ketchup (hranolky s  kečupem) anebo si užili 

polední pauzu v koutku pro vědce. 

Abychom podpořili německý jazyk, tak žáci 

povinně zhlédli 3D dokument o  vzniku života 

a úloze dinosaurů na naší planetě právě v něm-

čině. Za odměnu se pak mohli všichni, alespoň 

na  chvíli, ztratit ve  venkovním přírodním blu-

dišti Irrgarten. Ti šťastnější zde pak navigovali ty 

méně zdatné a zároveň se všichni dobře bavili. 

A  jelikož je nesežrali dinosauři a  úspěšně se 

všichni vymotali z  bludiště, čekala je odměna 

v  podobě návštěvy malebného městečka 

Bautzen (Budyšín). Po procházce městem mohli 

naši osmáci konečně ukojit svou touhu po naku-

pování a  vyzkoušet si své první nesmělé věty 

v němčině v praxi. 

Zpáteční cesta z centra města vedla přes krásně 

zachovalé městské hradby, kde se všichni se 

zaujetím fotili, neboť různé věže a hradby za to 

opravdu stojí. Co dodat závěrem? Celý den se 

vyvedl, počasí nám přálo a  němčině bylo uči-

něno za dost.

Mgr. Lada Marksová  
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Zprávy ze ZŠ Strž v Praze. Přejeme jí další úspěchy v literární tvorbě 

a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Dana Hlavsová

Slavíme úspěch na Dni jazyků 
Dům dětí a mládeže Jednička pořádal na konci 

září soutěž pro děti 2. stupně ZŠ „Den jazyků“. 

Letos se prostřednictvím rodilých mluvčích 

představilo šest evropských zemí: Itálie, Slovin-

sko, Francie, Finsko, Lotyšsko a  Dánsko. Sou-

těž probíhala v  angličtině a  jednotlivé týmy 

postupně vytvářely vlastní tištěné průvodce 

prezentovaných zemí. S radostí můžeme říci, že 

letošní ročník byl pro naši školu velmi úspěšný. 

Soutěže se zúčastnily třídy 6. A, 6. B, 7. B a výběr 

žáků 7. A. V  poměrně velké konkurenci škol ze 

Dvora Králové nad Labem a  okolí obsadil tým 

našich sedmáků ve  složení Bára Dobrá, Domi-

nik Nohejl, Matěj Pospíšil, David Valeš a Vojtěch 

Merhulík 1. místo. Pozadu nezůstaly ani další 

naše týmy. Do 10. místa se jich umístilo celkem 

šest, což je skvělý výsledek. Úspěšným týmům 

gratulujeme a  všem zúčastněným přejeme 

hodně nadšení při dalším studiu cizích jazyků.

Mgr. Gabriela Geislerová

Výstava obrázků v domově důchodců
Děti z 6. A navštívily Domov důchodců ve Dvoře 

Králové nad Labem, aby tu pomohly s  instalací 

výstavky prací, které žáci naší školy namalovali 

v  hodinách výtvarné a  estetické výchovy. Děti 

upravovaly podkladové kartony, špendlily na ně 

obrázky, nebo si povídaly s klienty domova, pro 

které byla návštěva příjemným rozptýlením. 

Obrázky rozvěšené na  stěnách jídelny prostor 

rozzářily svými pestrými barvami a  oživily jej.  

Spolupráce mezi školou a  domovem je připra-

vena v dlouhodobějším horizontu a  věříme, že 

bude pro obě strany přínosem.

Mgr. Kateřina Poživilová

Novinky ze ZŠ Podharť

Výsledky práce v rámci projektu 
Mládež pro udržitelný rozvoj
V uplynulém školním roce se škola s žáky letoš-

ních 9. tříd zúčastnila projektu Mládež pro 

udržitelný rozvoj. Dali jsme si za  úkol zvelebit 

prostor u  ZŠ Strž tak, aby jej mohli využít naši 

žáci, popřípadě i ostatní lidé z okolí školy pro vol-

nočasové aktivity. Během projektu se postupně 

vytvářely a měnily naše představy o tom, jakou 

by mělo mít námi vybrané místo podobu a také 

jaké fi nanční prostředky by se musely do našeho 

projektu investovat, aby výsledek byl takový, 

jaký jsme si ho přáli mít na počátku. 

ZŠ Strž se do  projektu zapojila díky lidem 

z  Centra ekologické výchovy Sever, kteří zajistili 

k projektu základní podmínky a fi nance v rámci 

evropského programu Erasmus. Dále jsme na pro-

jektu spolupracovali s městem Dvůr Králové nad 

Labem a jeho představiteli, kterým bychom tímto 

chtěli poděkovat za  pomoc, bez níž by se náš 

projekt nemohl v  takovém rozsahu uskutečnit. 

Děkujeme panu starostovi, Ing. Janu Jarolímovi, 

jenž za námi přišel do školy diskutovat o projektu 

a pomohl nám zajistit pomoc technických služeb 

města a jejich ředitele Ing. Jana Horsáka, kterým 

děkujeme hlavně za praktickou pomoc. 

A co vybudovali? Podařilo se nám nakoupit ven-

kovní stůl na stolní tenis a slackline, které jsme 

zasadili do  prostoru mezi školou a  sportovní 

halou. Největší částí projektu je však venkovní 

třída vytvořená ze stavebních palet. Ta umožňuje 

žákům a  učitelům v  případě příznivého počasí 

vyjít ven a učit se jinde než ve třídách. Také může 

sloužit k odpočinku mezi vyučováním. 

My, kteří jsme se na  projektu podíleli přímo, 

jsme se přesvědčili o  tom, jak je náročné pře-

vést myšlenku do praxe, a hlavně, jak je důležitá 

Společný projekt 1. a 9. třídy

Po  celé září se žáci 9. a  někteří i  z  8. tříd stá-

vají pečovateli našich nejmladších spolužáků. 

Na zakončení jsme se my, deváťáci ZŠ Podharť, 

zúčastnili 4. října zážitkové akce s  prvňáčky 

v zoologické zahradě. Každý deváťák měl na sta-

rost svého prvňáčka, kterého vodil celé září 

do třídy. Společně jsme v zoo hledali odpovědi 

a  poté vyplnili pracovní list. I  když jsme se ofi -

ciálně rozloučili, počítáme s tím, že se na půdě 

školy budeme setkávat a  případně si pomáhat 

při dalších projektech. Celé dopoledne jsme si 

užili a těšíme se na další shledání s prvňáčky!

Matylda Svobodová a Vendula Jarolímková, 9. třída

Exkurze do Brna
Dne 3. října 2018 se 6 chlapců z 9. třídy vydalo 

do Brna na Mezinárodní strojírenský veletrh. Akci 

fi nančně podpořilo MAS Královédvorsko. Výběr 

chlapců byl orientován na jejich budoucí zamě-

ření pro výběr povolání – strojírenství, elektro-

technika, nástrojař a  ITC. Veletrhu se zúčastnilo 

velké množství vystavovatelů z  celého světa, 

tím pádem si chlapci prověřili i  to, jak zvládají 

komunikaci v anglickém jazyce. Každý tam našel 

svůj zájem, ať to byli různí roboti, 3D tiskárny, 

nová auta zn. Škoda, elektro automobily VXT, 

ale i  staré výrobky, které vznikaly v  minulém 

století. Mohli si nechat změřit zrak nebo zahrát 

minigolf. Věříme, že celá akce splnila účel a bude 

i nadále podporována.

Mgr. Ivana Codrová

Sobotní družinové dílny opět 
nezklamaly
V sobotu 13. října rozezvučily školu dětské hlásky 

a bylo zas celé dopoledne pracovní rušno. Úde-

rem deváté hodiny se chodby zaplnily, avšak 

vzápětí už usazovala první účastníky jednotlivá 

stanoviště. Tentokrát zavítala mezi nás moudrá 

sova hned ve dvou výrobcích, za které se děti 

opravdu nemusely stydět. Pod šikovnýma 

rukama vznikaly krásné výzdoby do oken i dveří, 

havraní a květinové zápichy do květináče, ale

i trojrozměrní zajíčkové. Vše probíhalo hladce 

a v pohodové náladě, vkusné výrobky mohou 

navodit v každé domácnosti hned po příchodu 

podzimní náladu. Dílny v družině již mají svou 

dlouholetou tradici a zájem o ně neklesá. Těšíme 

se už na další, tentokrát zimní tvoření. 

Markéta Hošková, vedoucí vychovatelka

Naše zlatá Praha

Ve  vlastivědě se učíme o  krajích naší krásné 

země. O Praze a jejích památkách jsme se dozví-

dali z různých učebních materiálů, ale nejlepší je 

vidět je na vlastní oči. A tak jsme uvítali možnost 

exkurze do  hlavního města. Největším zážitkem 

byla návštěva interiérů Pražského hradu. Během 

komentované prohlídky jsme prošli hradními 

nádvořími do chrámu sv. Víta, kde jsme obdivovali 

především nádherná vitrážová okna, seznámili 

jsme se se základními prvky gotické architektury 

a dozvěděli jsme se, kde jsou ukryté korunovační 

klenoty. Navštívili jsme také „okno defenestrace“, 

Vladislavský sál a  prohlédli si i  repliky koruny, 

žezla a královského jablka. Prohlídka pokračovala 

návštěvou baziliky sv. Jiří a Zlaté uličky. Z hradu 

jsme směřovali na  Karlův most a  Staroměstské 

náměstí, kde nastala nejdůležitější a  nejočeká-

vanější chvíle všech dětí – nakupování suvenýrů. 

Ušlí, ale spokojení jsme prošli Prašnou branou, 

podívali se na Obecní dům a rádi nasedli do auto-

busu, který nás bezpečně odvezl domů.

Mgr. Lenka Buřvalová a Mgr. Ivana Pešťáková

vstřícnost a spolupráce mezi občany a organiza-

cemi v daném regionu. Zároveň doufáme, že náš 

projekt bude dobře a dlouho sloužit žákům naší 

školy i veřejnosti z blízkého okolí.

Mgr. Vratislav Kacetl

Úspěch Anny Kubíkové v celostátní 
literární soutěži Seifertův Žižkov

Při příležitosti 115. výročí narození Jaroslava 

Seiferta, nositele Nobelovy cena za  literaturu, 

vyhlásila městská část Praha 3 celostátní lite-

rární soutěž Seifertův Žižkov. Soutěž se konala 

pod záštitou Mgr.  Jaroslavy Sukové, radní 

pro školství MČ Praha 3, Ministerstva školství, 

mládeže a  tělovýchovy ČR, České komise pro

UNESCO, Českého centra Mezinárodního PEN 

klubu. Organizátorem soutěže byl Odbor škol-

ství MČ Praha 3 ve spolupráci se ZŠ a MŠ Jaro-

slava Seiferta. Jedním z  cílů soutěže bylo vést 

žáky a  studenty ve  věku 10–16 let ke  kreativ-

nímu vyjádření svých názorů, posilovat národní 

tradice a  připomínat významnou osobnost 

uměleckého života regionu i národa. 

V  loňském školním roce Anna Kubíková zaslala 

svůj příspěvek mj. i do celostátní literární soutěže 

Seifertův Žižkov a uspěla. Její „Případ ztraceného 

šperku“ získal čestné uznání, které si Anička 

osobně převzala na slavnostním setkání 26. září 
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Přijímání nových žáků na 
ZUŠ R. A. Dvorského
ZUŠ R. A. Dvorského zahájila nový školní 

rok, dalo by se říct, opět v  plném počtu. 

Kapacita školy, která je 540 žáků, je zcela 

naplněná. Několik žáků v září nenastoupilo, 

ale ihned dostali šanci další v pořadí.

Bohužel, i  přesto škola nepřijala všechny 

uchazeče o výuku na ZUŠ R. A. Dvorského. 

„Zájemci stále nemusejí ztrácet hlavu, pro-

tože další možnost přijetí bude od  února 

2019, tedy od  2. pololetí školního roku. 

Jakmile se uvolní místo, opět budeme oslo-

vovat další čekající zájemce,“ uvedla ředi-

telka školy Vladimíra Matušková a dodala: 

„Pokud se vám i  přesto neozveme, další 

přijímání nových žáků na  nový školní 

rok bude probíhat v  rámci týdne otevře-

ných dveří, které se uskuteční od  13. do 

17. května 2019.“

Bližší informace naleznete včas na  strán-

kách školy www.zusdk.cz, přes které 

můžete zasílat i během celého roku online 

přihlášky. Přihlášky evidujeme a  škola 

podá každému zájemci informace o  dal-

ším postupu. Na stránkách školy naleznete 

i  bližší informace o  studiu, připravované 

akce, novinky ze ZUŠ, vernisáže a  výstavy 

ve školní galerii Otto Gutfreunda atd.

Vladimíra Matušková, ředitelka

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Začátek školního roku 
na speciální a praktické škole

V  září jsme hned první školní týden 

v Základní škole speciální a praktické škole 

Diakonie ČCE Vrchlabí, odloučené praco-

viště Dvůr Králové nad Labem, oslavili nar-

ozeniny našeho žáčka, což byla naše první 

narozeninová oslava v tomto školním roce. 

Dále jsme se účastnili Běhu naděje v Schul-

zových sadech pořádaným DDM Jednička, 

za  odměnu jsme dostali diplom pro obě 

naše třídy a  občerstvení v  podobě ochu-

cené minerální vody. 

Druhý školní týden jsme se vydali 

do  zábavného parku Tongo v  Hradci Krá-

lové. Vyzkoušeli jsme všechny atrakce, dali 

si výborný oběd a užili si den plný zábavy. 

S  nadšením jsme také navštívili městskou 

knihovnu Slavoj, kde jsme spolu s  paní 

knihovnicí putovali po stopách sv. Václava. 

Poslední pondělí v září jsme s dětmi vyjeli 

vlakem do Liberce užít si vodní radovánky 

v Babylonu, bylo to opravdu super!

Tradičně již čtvrtým rokem chodíme venčit 

opuštěné pejsky do Psího útulku ve Dvoře 

Králové nad Labem.

Základní škola speciální a praktická škola 

Diakonie ČCE Vrchlabí

 odloučené pracoviště Dvůr Králové nad Labem

Přesně tímto heslem zahájili 

letošní školní rok žáci Prak-

tické školy dvouleté. 

Nevíte, o  jakou školu a  žáky 

se jedná? Někteří místní podnikatelé již ano. 

Pokud byste chtěli patřit mezi ně a  mít hřejivý 

pocit na srdci z toho, že umožníte žákům s kom-

binovaným postižením kontakt s  realitou pra-

covního procesu ve vašem podniku či fi rmě, rádi 

se k  vám přijdeme podívat na  krátkou exkurzi. 

Jak jinak, než praxí a vtažením do reality, dětem 

zprostředkovat to, co obnáší „běžná“ činnost, 

jako je každodenní chození do zaměstnání.

V  rámci projektu Praxí do  života jsme s  žáky, 

kteří se v letošním roce připravují na závěrečné 

zkoušky, navštívili několik místních fi rem. Naši 

žáci si z  každé exkurze odnesli neuvěřitelné 

zážitky a  pocit důležitosti z  toho, že jim byl 

svěřen úkol nebo pracovní činnost, kterou 

běžně vykonávají zaměstnanci a oni ji dokázali 

zvládnout také. Chtěli bychom touto cestou 

poděkovat fi rmám Jerry Fabrics, Agiss Praktik 

Móda, Mediplast a Ineko Optik. Velký díky patří 

zejména majitelům a zaměstnancům, kteří nám 

v  průběhu září umožnili nahlédnout do  výrob-

ních, skladových či prodejních prostor a sezná-

mili žáky s jejich činností a službami. 

Tímto bychom rádi oslovili místní podnikatele 

a živnostníky, kteří by byli ochotni obětovat při-

bližně půlhodinku svého času a  dětem ukázat, 

jak se co a kde „dělá“, vyrábí či prodává. Kontak-

tovat nás můžete na  facebooku Základní školy 

a  Praktické školy nebo na  tel.: 603  389  707. 

I když vám to bude třeba připadat všední, běžné 

a nezajímavé, věřte, že pro některé naše žáky to 

bude nevšední a nezapomenutelný zážitek. 

 Mgr. Lucie Macková, třídní učitelka I. C

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem

Školní rok zahájili heslem „Praxí do života“

O  tři století v  čase se mohli vrátit ti, kteří 

13. října hned po  setmění zavítali na „Tajemný 

Kuks“. Moc nás těší, že na  základě úspěchu 

1. ročníku tato akce sklízí samou chválu. Děku-

jeme všem, kteří navštívili naši speciální pro-

hlídku hospitálu, který tu pro nás a další gene-

race zanechal náš významný šlechtic a mecenáš 

českého umění hrabě F. A. Špork. Věříme, že spe-

ciální prohlídka směřovaná převážně na  rodiče 

s dětmi se opět všem moc líbila.

Naším cílem nebylo děti strašit. Chtěli jsme je 

poučit a  prozradit jim několik příběhů z  doby 

před 300 lety. Scénáře pro naše vystupující 

opět napsal skvělý Filip Pýcha, se kterým již

6 let spolupracuji na akcích v Braunově Betlémě, 

v Kuksu, ale také ve Dvoře Králové nad Labem, 

v  Lázních pod Zvičinou a  na  hradě Pecka. 

Po dobu naší spolupráce jsme poznali spoustu 

nadaných spoluobčanů z našeho města a okolí, 

kteří svým nadšením vyvolali v  návštěvnících 

silné emoce, které občas dřímou v každém z nás.

Účinkující se spolu s námi do těchto krásných míst 

několikrát vrátili, aby si naše národní památky 

prohlédli trochu jinak než na  běžné prohlídce. 

V hospitálu Kuks jsme pro vás nachystali speciální 

prohlídku za  svitu svíček a  tajemná atmosféra 

byla v tento příjemný večer cítit na každém kroku. 

Jako kdyby se z dlouhého spánku na chvíli pro-

budili a ožili všichni ti, kteří tu zažívali své běžné 

starosti s  tou dobou spojené. No, kdo ví, jak to 

tehdá všechno na hospitálu chodilo. 

Máme radost, že se do našich akcí zapojují žáci 

královédvorského gymnázia a spolu s nadšenci 

a  místními muzikanty zpříjemňují den svými 

vystoupeními. Ráda bych všem ze srdce podě-

kovala za  jejich ochotu, trpělivost a  píli, se 

kterou se do  akcí společně se mnou pouští. To 

abychom vašim dětem i rodičům a prarodičům, 

kteří mají rádi historii, věnovali několik skvělých 

zážitků. Věříme, že na ně dlouho nezapomenete.

My, účinkující, máme radost z  toho, že jsme tu 

pro vás na  Kuksu mohli být! Děkuji všem, i  čer-

tům z Lázní Bělohrad, kteří si udělali čas, aby také 

předvedli své krásné kostýmy a dramatický talent. 

Dokázali, že umí mnohem víc než jen strašit děti. 

Krásné fotografi e od  Pavla Kratochvíla můžete 

vidět na našich webových stránkách a Fb profi lu 

Půjčovna kostýmů Dvůr Králové nad Labem.

Petra Hrdinová, foto: Pavel Kratochvíl

Tajemný Kuks

Léto rychle uteklo a  na  táborníky z  Běluně 

čekalo první podzimní setkání na  Běluni. Již 

tradiční akce Dobytí 13. hory měla letos již dva-

cáté druhé pokračování. Na  padesát účastníků 

se pustilo do  urputného dobývání. Jednotlivé 

hory totiž představovaly třináct nelehkých sou-

těží s  lany, sedáky, provazy a sítěmi. A to i více 

než 10 metrů nad zemí. Mnozí museli překonat 

strach a  vyzkoušet pod dozorem kvalifi kova-

ných vedoucích to, co nikdy před tím nepoznali 

– vydat ze sebe vše pro vítězství svého družstva. 

Počasí nám opravdu přálo. Slunce nás provázelo 

celý víkend. A  třináctá hora? Nenechali jsme se 

zastrašit a  vrhli se do  plnění nelehkých úkolů. 

Za  jejich splnění jsme losovali barevné žetony, 

které byly v  závěru proměněny za  body. A  tak 

nezáleželo, jak dobří jsme byli po  celou dobu, 

ale konečný los bodů za barevné žetony rozhodl 

o vítězi. Ale my jsme se stali vítězi vlastně všichni. 

Dokázali jsme soutěžit, fandit druhým, pomoci 

si, no prostě být kamarády. Jsme přeci Běluňáci, 

kteří spolu chtějí zažít co nejvíce super zážitků.

Naše další podzimní akce byla tentokrát na kolech. 

Vyjeli jsme do Janských Lázní, vyšlapali na Černou 

horu, někteří se svezli lanovkou, a pak už všichni 

společně dojeli kolem rašeliniště krkonošskými 

stezkami do Pece pod Sněžkou. Nádherné slunné 

počasí nás přimělo až k  jízdě do Mladých Buků, 

kde se malí i velcí svezli na bobové dráze. Den byl 

opravdu super. Našlapali jsme skoro 25 km. Opět 

máme na co vzpomínat.

za účastníky Jana Paulusová Fišerová

Běluňáci nezahálí ani na podzim
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Z grantů kraje půjde na opravy 
varhan víc než půl milionu korun 
Celkem 528.000 Kč obdrží vlastníci varhan 

na  opravy historických nástrojů na  Králo-

védvorsku. V Žirči, kde se již celková oprava 

chýlí k  závěru, získali na  letošní etapu 

340.000 Kč. V Hajnici právě probíhá druhá, 

závěrečná etapa opravy a z Královéhradec-

kého kraje obdržela tamější Římskokato-

lická farnost 128.000 Kč. Obnova varhan by 

měla být dokončena v  druhé půlce listo-

padu a vyvrcholením bude slavnostní kon-

cert na nově opravené varhany. Zahajovací 

etapa opravy proběhne letos na  podzim 

v  Kocbeřích, kde počíná restaurování var-

han v kostele sv. Floriána. Královéhradecký 

kraj na to poskytl dotaci 60.000 Kč. 

Na Královédvorsku je řada dalších nástrojů 

v  havarijním stavu, které by potřebovaly 

nutnou opravu. Vše záleží na vlastnících var-

han, zda se inspirují výše uvedenými lokali-

tami a opravy začnou i na dalších místech.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

Úspěšný zahajovací koncert

V  pátek 12. října 2018 se v  podvečer 

v  sále školy uskutečnil první koncert žáků 

v  novém školním roce. Vystoupili mladší 

žáci pod vedením paní učitelky Simony 

Hučíkové, která koncert připravila. Mohli 

jsme slyšet skladby pro zobcové fl étny, 

klávesy, klarinety, saxofony... Program 

zpestřil a  završil soubor ze ZUŠ Hostinné 

s názvem SAXY BABY, který vede paní uči-

telka Simona Hučíková. Přestože se koncert 

konal v pátek, zájem diváků byl velký, což 

potěšilo jak nás učitele, tak především žáky. 

Děkujeme za podporu!

Tomáš Valtera, vedoucí dechového oddělení

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Křest knihy „Nebylo jim souzeno žít“
V pátek 12. října 2018 se konal křest 

knihy Nebylo jim souzeno žít, která 

mapuje historii sokolského odboje 

v župě Podkrkonošské. Sál městské 

knihovny v  Hradci Králové zaplnily 

na dvě stovky pamětníků, potomků 

popravených a  vězněných sokolů 

a také zájemců o historii. 

Právě vyprávění pamětníků, kteří 

zavzpomínali na  poslední spo-

lečné chvíle se svými blízkými před 

jejich zatčením gestapem, vytvo-

řilo silnou atmosféru plnou dojetí 

nad jejich osudy, ale také hrdosti 

na hrdiny, které český národ kdysi měl. 

Autorky Pavlína Špatenková a  Helena Rezková 

pokřtily knihu právě s  těmito pamětníky, kteří 

dokázali otevřít svá srdce a  vyprávět o  nejcitli-

vějších chvílích svého života. Krásnou kulisu celé 

akci utvořili sokolíci a sokolky v krojích.

Kniha obsahuje přes 160 příběhů sokolů, členů 

župy Podkrkonošské Jiráskovy. Najdete v ní také 

osudy sokolů královédvorských, lipnických i tře-

mešenských a  dále dvou sokolů z  Doubravice 

a Třebihošti. K nejzajímavějším patří vzpomínky 

syna bývalého starosty Dvora Králové nad 

Labem Jaroslava Biliny, pana Miroslava Biliny, 

ale jistě si rádi přečtete i vzpomínky na všechny 

naše spoluobčany, kteří prožili za  války velké 

utrpení a mnozí položili život za vlast. Knihu je 

možné zakoupit v knihkupectví U Veselých.

Mgr. Pavlína Špatenková

vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

Foto: Jan Bartoš

Období od června do září letošního roku byl pro 

jednotku dobrovolných hasičů nejen ze Žirče 

velmi náročný. Díky velmi horkému, suchému 

létu téměř bez srážek byla JSDH Žireč přivo-

lávána k  opravdu velkému množství výjezdů. 

Od  června do  září 2018 vyjela jednotka SDH 

Žireč celkem k 15 událostem.

Od  září disponují žirečští hasiči automobilem 

Škoda Octavia, který ze svého vozového parku 

vyřadila Městská policie Dvůr Králové nad 

Labem. Díky tomuto velitelskému dojezdovému 

vozidlu bude možná efektivnější doprava žireč-

ských hasičů v  různých situacích vyžadujících 

jejich přítomnost.

Nejen kluci z jednotky měli v tomto období plné 

ruce práce. Dětský kroužek dobrovolných hasičů 

nepřerušil svoji činnost ani přes letní prázd-

niny a  díky úsilí a  píli našich mladých hasičů, 

pod vedením našich žen, v  čele s  Markétou 

Zavřelovou, děti úspěšně reprezentovaly náš 

sbor. Díky pečlivé přípravě byli mladí hasiči 

velmi úspěšní téměř na všech závodech a sou-

těžích, kterých se zúčastnili. O tom svědčí násle-

dující výčet výsledků: závody v požárním útoku 

v Dubenci – starší děti: 3. místo; závody v požár-

ním útoku v  Libotově – starší děti: 2. místo; 

závody v požárním útoku, štafetě CTIF a štafetě 

dvojic v Rožnově – mladší děti: celkově 1. místo.

I na posledním závodě před zimní pauzou, který 

se konal v  Jezbinách, byli žirečští mladí hasiči 

velmi úspěšní. Starší děti vybojovaly první místo 

a dovezly si krásný velký pohár.

Za skvělé výsledky, za něž jsme na náš hasičský 

potěr v  Žirči všichni hrdí, jsme nejen jim, ale 

i dalším dětem uspořádali na konci prázdnin již 

tradiční akci „Rozloučení s  prázdninami“. Děti 

měly jako každý rok možnost rozvinout svého 

tvořivého ducha, opéct buřta a  absolvovat 

stezku odvahy, která byla zakončena ohňostro-

jem. Po vyčerpávajícím programu zapluli všichni 

účastníci do  spacáků a  společně přenocovali 

v  místní sokolovně, protože druhý den ráno je 

čekala stopovaná s  plněním úkolů s  hasičskou 

tematikou. Na  konec celé dvoudenní akce si 

děti samy připravily a  zpracovaly ingredience 

na bramboračku. Všem moc chutnala.

V  nejbližší době je v  plánu, díky podpoře ze 

strany města Dvůr Králové nad Labem v  čele 

se starostou Ing.  Janem Jarolímem, zvětšení 

garážového stání a  výměna garážových vrat 

u  hasičské zbrojnice pro umístění požárního 

zásahového vozidla TATRA.

Děkujeme za podporu městu Dvůr Králové nad 

Labem, Sokolu Žireč i  všem dalším, kteří nám, 

dobrovolným hasičům ze Žirče, pomáhají.

Martina Tomancová Efl erová

JSDH Žireč

Úspěšná dlouhodobá činnost žirečských dobrovolných hasičů

Evropský den jazyků se slaví každo-

ročně 26. září. Cílem tohoto dne 

je oslava jazykové rozmanitosti 

v Evropě a podpora znalosti většího 

počtu jazyků. 

Dům dětí a mládeže Jednička, 

ve  spolupráci s  organizací KURO 

Hradec Králové, oslavil den jazyků 

akcí určenou pro základní školy 

s  podtitulem „Po  celé Evropě se 

domluvím anglicky“. Jednička se 

na  dva dny 25.–26. září proměnila 

v jedno velké turistické centrum. 

Během dvouhodinového programu, probíhají-

cího pouze v anglickém jazyce, se žáci druhého 

stupně mohli dozvědět spoustu zajímavostí. 

Essi z Finska studenty provedla iglú a sněžnými 

hotely. Ital Francesco žáky pozval na  typické 

italské pokrmy. Elisabeth anglicky povyprávěla 

o dánských Vánocích. Katja ze Slovinska popoví-

dala o jejich typické slavnosti, a to Kurentovanje. 

Marion z  Francie je pozvala na  kouzelné místo 

Mont-Saint-Michel a  Elina představila lotyšské 

oslavy letního slunovratu. 

Žáci si v  praxi vyzkoušeli komunikaci s  cizinci 

v  anglickém jazyce, což pro ně byla velmi zají-

mavá zkušenost. Všem zahraničním dobrovolní-

kům velmi děkujeme a budeme se těšit, co nám 

nachystá další ročník Evropského dne jazyků.

Mgr. Alena Hušková 

DDM Jednička

Evropský den jazyků v DDM Jednička
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Stomatologická pohotovost
listopad 2018
3. a 4. 11.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

10. a  11. 11.: Prouzovi, s. r. o., Šafaří-

kova 1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028; 

17. a  18. 11.: MDDr. Petra Andrlová,

Bílá Třemešná 31, tel.: 732 580 139;

24. a  25. 11.: MUDr.  Jiřina Klustová, Pres-

lova 446, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 622 560;

1. a  2. 12.: MUDr.  Petra Šípková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 425.

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

A opět mezi přáteli v našem 
Klubu důchodců
Po  prázdninovém 

čase a  letním odpo-

činku jsme se těšili 

mezi své známé. 

Pravidelné úterky 

a čtvrtky jsou pro nás 

dříve narozené jisto-

tou příjemného setkávání i dobré pohody.

Naše podzimní výletování se neslo v duchu 

vzpomínek na  dětství. Rozhodli jsme se 

navštívit město Chrudim a  jeho kouzelné 

Muzeum loutek. Další zážitky jsme načerpali 

ve městě Litomyšl, kde jsme v soukromém 

muzeu obdivovali rozsáhlou sbírku pane-

nek a  pokojíčků. Mnoho z  nás zavzpomí-

nalo na  tu svou oblíbenou panenku, která 

bohužel odešla s  naším dětstvím kamsi 

do  nenávratna. Po  dobrém obědě jsme si 

prohlédli místní zámek a město. Celý výletní 

den nás provázel déšť, který ale ani trošku 

neubral na  dobré náladě a  radosti ze spo-

lečně sdílených zážitků i vzpomínek.

Den seniorů jsme si připomněli účastí 

na  koncertu Sester Havelkových v  Han-

kově domě i  zajímavou prohlídkou pre-

zentace sociálních služeb a spolků sídlících 

v našem městě, které jsou připraveny nám, 

seniorům, pomoci v  různých životních 

situacích. Všem organizátorům této každo-

roční informativní akce děkujeme.

Soňa Vachková

Klub důchodců v Sadové, z. s.

Zkrácená uzávěrka NKR
Do  NKR č. 11/2018 bude jako tradičně 

vložen odpadový kalendář města a brožura 

pečovatelské služby. Kvůli přibalení obou 

tiskovin je nutné zkrátit uzávěrku příštího 

čísla Novin královédvorské radnice, která 

je tentokrát již v  pondělí 12. listopadu 

2018. Děkujeme za pochopení.             (mik)

Skautské středisko hlásí
Skautky z 8. oddílu v září navštívily koncentrační 

tábory v  Osvětimi a  Březince. Touto výpravou 

tak ukončily letošní celotáborovou hru na téma 

„Hrdinové 2. světové války“. Výprava se i  díky 

krásnému počasí vydařila a  cesta nočním vla-

kem pro ně byla nezvyklým zážitkem.

Světlušky navštívily Strašiolympiádu aneb 

Tobynikdonevymyslelikdybychtěl. Děti mohly 

soutěžit v  pěti netradičních strašiolympijských 

disciplínách. Letošní olympiáda byla na  téma 

Povídání o  mašinkách – k  výročí 160 let pro-

vozu železniční trati Jaroměř – Dvůr Králové – 

Horka u Staré Paky. I naše středisko se podílelo 

na pořádání této akce.

V pátek 19. října světlušky na katolické faře vyrá-

běly rukodělky, které jsou následně prodávány, 

a  z  výtěžku se fi nancuje charita-

tivní činnost. Rodinný skauting 

koncem září uspořádal pro naše 

nejmenší skautíky víkendo-

vou výpravu do  Rokytnice nad 

Jizerou. Za  krásného podzim-

ního počasí navštívili Čertovu 

horu v  Harrachově a  vyšlápli si 

na Dvoračky. 

Čtvrtý oddíl skautek se vydal

3. říjnový víkend do Prahy a děv-

čata navštívila skautskou výstavu 

„Pošli to dál“ ke  100 letům 

samostatného Československa, 

což je i  100 let skautské služby 

republice a  společnosti, 

také zhlédla Audiovizu-

ální expozici na  Letné. 

V  bunkrech pod býva-

lým pomníkem diktátora 

Stalina vyrostla rozsáhlá 

audiovizuální expozice 

Paměť národa. Autoři v  ní přibližují nejzásad-

nější okamžiky československé moderní histo-

rie a hlavně dvou jejích totalit. Hrůzy 2. světové 

války, osudy politických vězňů, disent, udavači, 

pražské jaro, srpen 1968, normalizace, listopad 

1989.

Skautské středisko Zvičina děkuje fi rmě JUTA,

a. s., za fi nanční dar.

Ing. Martin Stránský

Kočky v královédvorském depozitu
Jak už jste stačili zjistit, síd-

líme nyní v  nových prostorách 

na náměstí Republiky. Návštěvu 

depozitu si můžete dohodnout 

na tel.: 605 751 717 ve všední dny 

v odpoledních hodinách, o víkendu po dohodě 

kdykoliv. 

I  když se snažíme dát kočkám pocit domova, 

skutečný domov teprve hledají. Můžete si vybrat 

z  bohaté nabídky celkem 33 koťat starých od

2,5 do  5 měsíců, nebo kočiček již rozumných

a starších jednoho roku. Všechny kočičky

k adopci jsou zdravé, téměř všechny již očkované, 

testované a většinou též čipované. Jako záruku 

požadujeme vhodné podmínky. Od srpna 2018 

jsme umístili 15 koček. Zatouží-li tedy někdo 

další po společnosti nenáročné přátelské kočky 

a  přijde si vybrat právě k  nám, budeme velmi 

potěšeni. Najdete zde kočky jak obyčejné, tak 

také zajímavě zbarvené, poloušlechtilé, ale 

hlavně zdravé, čistotné a opečovávané. Níže jen 

pár z nich (zleva Luisa, Filípek, Elsa, Evi a Armi).

V  souvislosti se ztrátou několika koček, které 

podezřele zmizely v  Rokycanově ulici, byla 

podána trestní oznámení, případ řeší Policie ČR.

Uvítáme každou sebemenší fi nanční či materi-

ální pomoc, č. ú.: 236897918/0300, VS 248, nebo 

č. ú.: 2400810343/2010, VS 248. 

Více informací na stránkách www.facebook.com/

KockyDvurKralove/ a www.dalsisance.cz.

Beatriz Motalová

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


