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Vánoční přání starosty města
Vážení spoluobčané, milí Královédvoráci. 

Další rok je téměř za námi, blíží se advent 

a vánoční svátky, krásný čas rodinných 

setkání, radostí z dárků, čas porozumění, 

slibů a předsevzetí. Přeji Vám, abyste letošní 

Vánoce strávili v kruhu Vašich nejbližších 

– rodiny, přátel, těch, které máte rádi. Do 

roku 2019 Vám přeji především zdraví, 

štěstí a úspěchy. Nám všem pak přeji, ať je 

Dvůr Králové nad Labem městem prospe-

rujícím, přívětivým ke svým obyvatelům 

a ať se nám zde i nadále dobře žije.

Jan Jarolím, starosta města

Zveme na zasedání 
zastupitelstva
Zveme veřejnost na  2. zasedání Zastupi-

telstva města Dvůr Králové nad Labem, 

které se uskuteční ve  čtvrtek 6. prosince 

2018 od  15:00 hod. v  sále Hankova 

domu. Pokud se nemůžete zúčastnit, 

audiozáznam ze zasedání bude s  odstu-

pem několika dní k dispozici na stránkách 

města www.mudk.cz v sekci Město/Orgány 

města/Zastupitelstvo města.                   (mik)

facebook.com/
mestodknl

Starostou Dvora Králové nad Labem byl opět zvolen Jan Jarolím

Nové Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem pracuje ve složení (zleva): Jaroslav Kratěna, Vítězslav Šturma, Veronika Tomková, Vladimír Gluz, Jana Špačková, Jan Metelka, Marta 

Pešková Staníková, Jan Kříž, Jan Helbich, Jan Jarolím, Alexandra Jiřičková, Dana Bohutínská, Jakub Šrámek, Jan Bém, Petr Hroneš, Ota Černý, Dušan Kubica, Luděk Krýza, Pavel Kraus, 

Antonín Petráček, Jan Štípek.   Foto: Jan Skalický

Město Dvůr Králové nad Labem má od  1. listo-

padu 2018 staronové vedení. Starostou města 

zvolili zastupitelé na  ustavujícím zasedání Jana 

Jarolíma, uvolněnými místostarosty se opět stali 

Alexandra Jiřičková a  Jan Helbich (všichni kandi-

dovali za ANO 2011).

Rada města je v novém volebním období opět 

sedmičlenná, kromě starosty a  místostarostů 

v ní dále zasedají: Luděk Krýza a Dušan Kubica 

(ČSSD), Vítězslav Šturma (Východočeši) a  Ota 

Černý (Česká pirátská strana).

Zastupitelé také na  ustavujícím zasedání 

zřídili kontrolní a fi nanční výbor, oba budou mít 

po sedmi členech. 

Předsedou kontrolního výboru se stal Jan 

Bém (ODS), dalšími členy byli zvoleni: Barbora 

Hladíková, Vladimír Gluz, Libor Seneta, Josef 

Pojezdný, Luděk Krýza a Jan Štípek. 

Předsedkyní fi nančního výboru byla zvolena 

Veronika Tomková (DKoalice), dalšími členy se 

stali: Lukáš Backa, Dana Bohutínská, Edita Vaň-

ková, Marta Pešková Staníková, Jakub Šrámek 

a Jiří Prouza.

Miroslava Kameníková

Pokračování na str. 2.
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Přílohou NKR je tradiční stolní 
odpadový kalendář města
Vážení spoluobčané, společně s těmito 

Novinami královédvorské radnice dostá-

váte do rukou čtrnáctidenní stolní kalen-

dář města pro rok 2019, ve kterém najdete 

aktuální ucelené informace o možnostech 

předcházení vzniku a třídění odpadů 

z domácností. V kalendáři jsou u jednotli-

vých dní vyznačeny „odpadové akce“, které 

se budou konat, a také přehled kulturních, 

sportovních a společenských akcí v našem 

městě v roce 2019.

Roznos NKR provede Farní charita Dvůr 

Králové nad Labem. Pokud by se stalo, že 

noviny s kalendářem neobdržíte, můžete 

si je vyzvednout na recepci městského 

úřadu (nám. T. G. Masaryka 38) nebo 

v informačním centru (nám. T. G. Masa-

ryka 2). Projekt „Odpadový kalendář – rok 

2019“ podpořila autorizovaná obalová 

společnost EKO-KOM, společnosti Marius 

Pedersen, Společnost Horní Labe, Jaroslav 

Janeček – tiskárna ARPA a sběrny druhot-

ných surovin Lukas trade a Bohuslav Žižka.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Začnou platit nové jízdní řády
Od 9. prosince 2018 dojde ke změně jízd-

ních řádů autobusové a  vlakové dopravy 

včetně jízdních řádů městské dopravy.  

Změna se dotkne také obyvatel Dvora 

Králové nad Labem. Odkaz na  nové jízdní 

řády najdete pod barevnou dlaždicí Auto-

busová doprava na  webových stránkách 

města www.mudk.cz, informace poskytnou 

také pracovnice městského informačního 

centra.                                                                 (mik)

Město má svůj YouTube kanál
Na konci října město Dvůr Králové nad 

Labem spustilo svůj YouTube kanál, jehož 

prostřednictvím bude zveřejňovat repor-

táže mapující dění ve městě. Nyní zde 

naleznete videa z udílení cen města v uply-

nulých letech, z  cvičení krizového štábu 

města a sIožek IZS, informace k turistické hře 

nebo reportáž z akcí konaných u příležitosti 

100. výročí vzniku samostatného Českoslo-

venska včetně fi lmu V  běhu dějin. Odkaz 

na YouTube kanál města Dvůr Králové nad 

Labem najdete pod barevnou dlaždicí 

na stránkách města www.mudk.cz.         (mik)

Starostou Dvora Králové nad Labem byl opět zvolen Jan Jarolím
Pokračování ze str. 1:

„Chtěl bych, aby město mělo jednoznačný plán 

svého dalšího rozvoje daný strategií, kterou 

zastupitelstvo přijme, bude aktualizovat a vyhod-

nocovat. Chtěl bych, aby město dál zodpovědně 

pracovalo se svým majetkem a  se svými fi nan-

cemi, abychom pokračovali v nastoleném trendu 

oprav silnic, chodníků a  sítí apod. Byl bych rád, 

kdyby se nám podařilo se poprat se všemi leti-

tými zátěžemi, které toto město tíží a  jež brání 

jeho dalšímu rozvoji. Rád bych, kdyby se město 

dokázalo velmi otevřeně postavit za  instituce, 

které nezřídilo, ale jejichž existence má pro Dvůr 

Králové nad Labem velký význam, jako např. 

gymnázium a městská nemocnice,“ uvedl mimo 

jiné ve  své řeči k  zastupitelům znovuzvolený 

starosta Jan Jarolím, který dodal, že je přesvěd-

čený o tom, že se Dvůr Králové nad Labem rozvíjí 

správným směrem, a poděkoval za podporu.

Starosta města bude mít nadále ve své kompe-

tenci odbor kanceláře tajemníka úřadu, odbor 

ekonomiky a  majetku města, odbor dopravy 

a silničního hospodářství, odbor životního pro-

středí, odbor výstavby a  územního plánování, 

oddělení vztahů k veřejnosti a krizového řízení, 

které jsou mu přímo podřízeny.

Místostarostka Alexandra Jiřičková bude 

dohlížet na  činnost odboru rozpočtu a  fi nancí, 

odboru školství, kultury a  sociálních věcí, 

odboru všeobecné vnitřní správy a  na  dotační 

a  investiční tituly, projekty a  strategické a  roz-

vojové materiály města. Místostarosta Jan Hel-

bich bude mít ve své kompetenci odbor rozvoje, 

investic a  správy majetku, odbor informatiky 

a odbor obecní živnostenský úřad.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Mapový portál GIS nabízí aktuální 
letecké snímky města a okolí

Město Dvůr Králové nad Labem nakoupilo od spo-

lečnosti EKO-KOM tisíc kusů dotovaných barev-

ných tašek (z toho 500 o objemu 20 litrů/taška 

a 500 o objemu 40 litrů/taška) určených pro sběr 

tříděného odpadu. 

Tašky se rozdají školám, neziskovým organiza-

cím a občanům jako součást ekovýchovných 

programů nebo jako odměna za vyplněný 

dotazník zaměřený na téma prevence vzniku

a třídění odpadů. 

Tašky jsou barevně odlišeny tak, aby bylo třídění 

odpadů co nejjednodušší. Žluté jsou určeny na 

plasty, modré na papír a zelené na sklo. Navíc 

můžeme doporučit, že do zelené tašky je možné 

kromě skla odkládat i kovové obaly a vlastní roz-

třídění na sklo a kovy následně provést na sta-

novišti kontejnerů na tříděný odpad. Pokud si 

někdo není jistý, jak správně odpady třídit, stačí 

se podívat přímo na jednotlivé tašky. Podobně 

jako na samolepkách na barevných kontejne-

rech jsou na nich zobrazeny jednotlivé druhy 

plastů, papíru a skla, které lze do nich vhazovat. 

Pokud máte o tašky zájem a jste školské zařízení 

či nezisková organizace, pište vaše požadavky 

na e-mail: sirkova.eva@mudk.cz. Pokud jste 

občan Dvora Králové nad Labem, stačí vypl-

nit dotazník, který najdete u článku na strán-

kách www.mudk.cz v sekci Radnice/Zprávy 

z odborů/Životní prostředí, případně si dotaz-

ník můžete vyzvednout na odboru životního 

prostředí (náměstí T. G. Masaryka 59, kancelář 

č. 12), v městském informačním centru (náměstí 

T. G. Masaryka 2) nebo na recepci městského 

úřadu (náměstí T. G. Masaryka 38). Na výše uve-

dených místech se dotazníky také odevzdávají

a jako odměnu za jejich vyplnění obdržíte sadu 

tašek o vámi zvolené velikosti. Tašky budou 

poskytovány až do vyčerpání zásob.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Třídění odpadů ulehčí barevné tašky

Jedním z  velmi oceňovaných projektů, který 

v  posledních letech realizuje město Dvůr Králové 

nad Labem, je mapový portál GIS. 

Jedná se o soubor tematických map, který slouží 

nejen úředníkům městského úřadu, ale také 

veřejnosti a  turistům. Součástí jsou například 

základní katastrální mapa, interaktivní turis-

tická mapa se zakreslenými památkami a  zají-

mavostmi v  regionu, mapa životního prostředí 

a  různé mapové pasporty (veřejné osvětlení, 

komunikace, zeleň, vodní zdroje a  ČOV atd.). 

Součástí portálu je také aplikace Hlášení závad, 

díky níž mohou občané rychle a jednoduše upo-

zornit na nedostatky na městském majetku.

Mapový portál prochází stále vývojem a  prů-

běžnou aktualizací. „Během léta jsme přidali 

nové letecké snímky ve vysokém rozlišení, které 

jsou aktuální k  červenci 2018. Novinkou jsou 

také snímky CIR, tedy infračervené snímky, jež 

pomáhají k určení zdravotního stavu vegetace. 

Zdravá vegetace se na nich zobrazuje červeně, 

holá pole a  mrtvá vegetace zeleně až modře, 

odumřelé rostliny bez chlorofylu žlutě a hnědě,“ 

říká Filip Kraus z  odboru informatiky na  Měst-

ském úřadu Dvůr Králové nad Labem, který má 

mapový portál na starosti.

Zároveň byla do  mapového portálu přidána 

mapa technické infrastruktury a  mapa zobra-

zující výkresy územně-analytických podkladů. 

Nejnověji došlo v  polovině listopadu k  úpravě 

vzhledu úvodní stránky mapového portálu.  

„Uživatelé tak budou moci opět o něco snadněji 

s portálem pracovat, a to jak na monitoru počí-

tače, tak na displejích svých tabletů nebo chyt-

rých telefonů,“ dodává Filip Kraus.

Pokud si chcete některou z novinek mapového 

portálu vyzkoušet, stačí navštívit webovou 

adresu mapy.mudk.cz.

Miroslava Kameníková
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Vánoční inspiraci naleznete 
i v informačním centru

Vánoce se blíží a  s  nimi i  nákup dárků, 

které můžete pořídit v  městském infor-

mačním centru. Dvorské patrioty určitě 

potěší knížky o  městě – Dvůr Králové 

a  okolí ve  starých pohlednicích, Rukopis 

královédvorský, Létání na Královédvorsku, 

Tešnovská přehrada atd. Dále jsou v  pro-

deji hrnečky, svíčky, trička, koupelové sady 

s  motivem města, ale i  řada dalších před-

mětů. Jako každý rok i letos město vydalo 

nástěnný kalendář na  rok 2019. Je ve  for-

mátu A3 a tentokrát připomíná 100 let his-

torie našeho města. Zakoupíte ho v  infor-

mačním centru během prosince. Na  rok 

2019 máme připraveny také dva druhy 

kapesních kalendářů, jeden s  připomín-

kou léta a opraveného dětského brouzda-

liště, druhý věnovaný vánočním ozdobám. 

Vánoční atmosféru si navodíte i při vystři-

hování betléma s  motivem Dvora Králové 

nad Labem. Přijďte se podívat, třeba vám 

do oka padne i něco dalšího.

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové n. L.

Uctění památky prvního československého pre-

zidenta T. G. Masaryka, vysazení stromu svobody 

a  pietní akt spojený s  promítáním fi lmu V  běhu 

dějin. Těmito akcemi si obyvatelé Dvora Králové 

nad Labem v  neděli 28. října 2018 připomněli 

100. výročí vzniku samostatného Československa. 

Již od září se v rámci připomínky tohoto mimo-

řádného výročí konala řada kulturních akcí – 

koncertů, výstav a  vzpomínkových akcí, které 

vyvrcholily poslední říjnový víkend. V  pátek 

26. října se uskutečnil v Hankově domě koncert 

Podkrkonošského symfonického orchestru. 

V  neděli 28. října zástupci města – starosta 

Jan Jarolím a  místostarostové Alexandra Jiřič-

ková a  Jan Helbich – nejprve položili věnec 

u  pomníku T. G. Masaryka v  Podharti. Poté 

na náměstí Republiky vysadili strom svobody – 

lípu srdčitou. „Doufám, že letos vysazené stromy 

budou nejen připomínat 100. výročí vzniku 

samostatného Československa, ale zůstanou 

zde také jako památka doby současné,“ uvedl 

ve  své řeči mimo jiné starosta Jan Jarolím 

a  pokračoval: „Stromy svobody byly hromadně 

vysazovány v  letech 1918 a 1919 a symbolizují 

vznik Československé republiky. Obyvatelé tyto 

stromy vysazovali na náměstích či návsích a při-

pomínali si tím, že lidé tvoří jednotu. Pod těmito 

stromy se často sdružovali, odehrávaly se zde 

svatby nebo oslavy. Je tedy dobře, že si tyto tra-

dice a významná výročí i nadále připomínáme.“

Ne náhodou byla jako strom svobody zvolena 

lípa. Ta byla posvátným stromem už starých 

Čechů, v roce 1848 se na Všeslovanském sněmu 

v  Praze stala národním symbolem slovanských 

národů (jako protiváha k  velkoněmeckému 

dubu) a  její připomínku najdeme například 

na prezidentské standartě. 

Nedělní program zakončil pietní akt na náměstí 

Odboje, kterého se zúčastnili také královédvor-

ští sokolové a skauti, u pomníku nechyběla ani 

čestná vojenská stráž a  v  podání pěveckého 

sboru Záboj zazněla mimo jiné československá 

státní hymna. 

„Jsem velmi rád, že jsou přítomni právě zástupci 

skautů a  sokolů, protože tyto organizace stály 

u zrodu republiky, na němž se významně podí-

lely, je zde pěvecký sbor Záboj, který vznikl 

v  19. století a  jeho členové řadou akcí přispěli 

i  v  našem městě k  posilování národ-

ního sebeurčení. Měli bychom rovněž 

společně vzpomenout na  všechny, 

kteří položili životy, aby mohlo samo-

statné Československo vzniknout, ale 

také na  ty, kteří za  náš stát za  oněch 

100 let zemřeli. Právě jejich odkazy 

bychom měli neustále připomínat 

a dělat společně vše pro to, aby jejich 

oběti nikdy nebyly zbytečné. Tito 

hrdinové nám postupně vybojovali 

privilegium mít vlastní stát, vlastní 

identitu, vlastní řeč i měnu – věci, které 

dnes považujeme za  samozřejmé, ale je naší 

povinností nejen v jejich odkazu o tyto hodnoty 

pečovat a bedlivě je střežit. Jen tak budeme ctít 

jejich odkaz při stých narozeninách republiky 

i  v  budoucnu,“ uzavřel svůj projev při pietním 

aktu starosta Jan Jarolím. 

K  několika desítkám přítomných lidí promlu-

vili také Hana Pojezdná za pěvecký sbor Záboj, 

Pavlína Špatenková, vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr 

Králové nad Labem, a Josef Langfelner, zástupce 

skautů.

Na  závěr odpoledne lidé zhlédli fi lm V  běhu 

ději – 100 let našeho města v  obrazech. Jedná 

se o  projekci dobových historických fotografi í, 

k  níž napsala komentář místostarostka Alexan-

dra Jiřičková. Film je možné k vidění na YouTube 

kanále města Dvůr Králové nad Labem.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Sté výročí vzniku samostatného Československa připomíná 
ve Dvoře Králové nad Labem strom svobody i fi lm V běhu dějin

Od letošního listopadu je ve městě 
zavedena 24hodinová tísňová péče
Rada města Dvůr Králové nad Labem v  srpnu 

podpořila zavedení sociální služby tísňové péče, 

poskytované organizací Život Hradec Králové, 

o. p. s., do Dvora Králové nad Labem. Nepřetržitá 

24hodinová terénní služba s výjezdní jednotkou je 

od  listopadu dostupná občanům města se zdra-

votním postižením ve  věku 27–64 let a  seniorům 

nad 65 let.

„Jedná se o  nepřetržitou distanční hlasovou 

a  elektronickou komunikaci s  občany, kteří jsou 

vystaveni riziku ohrožení zdraví nebo života v pří-

padě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo 

schopností,“ říká Kateřina Pištorová, vedoucí 

odboru školství, kultury a sociálních věcí. 

Péče je poskytována v  domácím prostředí. 

„Uživatel tísňové péče nosí doma stále při 

sobě multifunkční bezdrátové tísňové tla-

čítko (na krku či na ruce), které mu do 30 až 60 

sekund po stisknutí umožní z kteréhokoli místa 

v  jeho bytě hlasový kontakt s operátory dispe-

činku,“ vysvětluje Kateřina Pištorová a  pokra-

čuje: „Systém především zapíná telefon mluvící 

do  prostoru obydlí uživatele a  zároveň přenáší 

jeho hlas zpět na dispečink. Uživatel tedy může 

hovořit s operátorem dispečinku i v případě, že 

leží na zemi v kterékoli části svého bytu a telefon 

má mimo svůj dosah. Operátor pak zorganizuje 

přiměřenou pomoc odpovídající povaze uživa-

telovy tísně.“

Výhodou této služby je zabezpečení výjezdní 

jednotky, tzv. pohotovostní řidiči. Řidič se 

na  výzvu operátora dostaví max. do  40 minut 

do bytu klienta, pomáhá klientovi vstát po pádu, 

poskytuje laickou první pomoc či v  případě 

náhlého zhoršení zdravotního stavu a ohrožení 

života zprostředkovává pomoc přes IZS (např. 

zavolá klientovi záchranku, hasiče, policii). 

„Pohotovostní pracovník umožní složkám IZS  

vstup do obydlí klienta, aniž by došlo k poško-

zení zámků. Poskytuje jim součinnost, informace 

o průběhu události a v případě, kdy by složky IZS 

byly nuceny při vstupu do bytu klienta poškodit 

zámek, dořeší pohotovostní pracovník zabez-

pečení vstupu do bytu klienta novým zámkem,“ 

podotýká Kateřina Pištorová.

Služba je poskytována na  základě uzavření 

smlouvy, kterému předchází sociální šetření 

v  domácnosti zájemce o  službu. Uživatel hradí 

1.000 Kč instalační poplatek při zavedení služby 

a měsíční paušální úhradu 500 Kč.

„Chystáme se jednat i o dalších inovacích služby, 

např. o  detektoru pádu. Současná technologie 

umožňuje spolehlivé poskytování služby v bytě 

klienta v návaznosti na systém pomoci pohoto-

vostními řidiči,“ dodává Kateřina Pištorová.

Město Dvůr Králové nad Labem přistoupilo 

k rozšíření tísňové péče společně s městem Trut-

nov. Občanům okolních obcí je možné službu 

doporučit s  tím, že bude zajištěno spojení 

s  operátorem prozatím bez výjezdní jednotky. 

Zavedení služby je jedním z  cílů Střednědo-

bého plánu rozvoje sociálních služeb na období 

2017–2019 pro správní obvod města.

V  případě zájmu o  službu kontaktujte vedoucí 

tísňové péče, tel.: 495 514 346 nebo 733 735 734. 

Další informace najdete na webu: zivothk.cz.

odbor kultury, školství a sociálních věcí
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – říjen 2018

Druh zásahu říjen 2018 

BESIP přestupky  60

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 13

Veřejný pořádek (přestupek) 3

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 1

OZV o volném pohybu psů 1

Majetek (přestupek) 9

Ztráty a nálezy 6

Doručení písemnosti (šetření) 8

Odchyt zvířete (opatření) 8

Trestný čin 1

Trestný čin (nezletilý, mladistvý) 1

Celkem přestupků:  114

Moderní technologie:

BESIP – MKDS (předáno na ODP) 16

BESIP – úsekové měření rychlosti (předáno 

na ODP)  1 880

Pokuty v blokovém řízení:  39

Na místě nezaplacených bl. pokut: 5

Předáno na správní odbor MěÚ 6

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Stále se můžete registrovat
do SMS InfoKanálu

Město Dvůr Králové nad Labem i  nadále 

nabízí občanům možnost registrovat se 

do SMS InfoKanálu, jehož prostřednictvím 

je může informovat nejen o krizových situ-

acích, např. během povodní, ale také o plá-

novaných dopravních omezeních, odstáv-

kách elektřiny apod., a to na základě adresy 

uvedené při registraci.

SMS InfoKanál umožňuje zasílat důležité 

informace na  zaregistrovaná čísla mobil-

ních telefonů prostřednictvím krátkých 

textových zpráv (SMS). Při registraci je 

důležitá adresa s  číslem popisným nebo 

evidenčním. 

Služba není určena pouze pro obyvatele 

Dvora Králové nad Labem, ale pro všechny, 

kteří ve  městě vlastní nemovitost (dům, 

chatu či garáž), nebo mají na  ochraně 

těchto nemovitostí zájem (patří např. jejich 

starším příbuzným). Pod jedním telefon-

ním číslem může být zaregistrováno i více 

nemovitostí. 

Podrobné informace k  registraci najdete 

na  stránkách města www.mudk.cz v  sekci 

Radnice/Zprávy z odborů/Krizové řízení.

(mik)

Dotazník mapuje pocit bezpečí obyvatel 
města Dvůr Králové nad Labem
Městská policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) 

chce i  nadále zlepšovat bezpečnost obyvatel 

ve  městě. Proto byl ve  spolupráci s  pracovníky 

odboru rozvoje, investic a  správy majetku při-

praven pro občany dotazník na  toto téma, jehož 

výsledky budou zohledněny např. v  projektech 

prevence kriminality.

„Rádi bychom zjistili, jak obyvatelé vnímají bez-

pečnost ve Dvoře Králové nad Labem, proto jsme 

se rozhodli je touto cestou oslovit a  požádat 

o  vyplnění dotazníku na  téma Průzkum pocitu 

bezpečí,“ říká ředitel MPDK Jan Štípek a pokra-

čuje: „Názory občanů následně zohledníme při 

stanovování priorit v oblasti bezpečnosti, práce 

městské policie a projektů prevence kriminality. 

Na základě výsledků průzkumu zvolíme takové 

cíle, aby se zvýšil pocit bezpečí všech obyvatel 

města.“

Dotazník je určen pro občany starší 15 let. Dotazy 

jsou rozděleny do šesti oblastí, není třeba uvá-

dět jméno respondenta. Při zpracování získa-

ných dat tak bude zachována anonymita. „Vypl-

nění dotazníku zabere 10 až 15 minut. Pokud by 

bylo třeba, doplňující informace zájemci získají 

na  čísle 499  320  520 nebo prostřednictvím 

e-mailu: mpdk@mudk.cz,“ podotýká Jan Štípek, 

který děkuje všem obyvatelům, kteří se do prů-

zkumu zapojí a  projeví tak zájem na  zlepšení 

bezpečnosti ve Dvoře Králové nad Labem.

V  tištěné podobě bude dotazník k  dispo-

zici na  recepci městského úřadu, kde bude 

možné ho také do  30. prosince 2018 ode-

vzdat do  připravené schránky. Ve  stejném ter-

mínu bude možné dotazník vyplnit i  elektro-

nicky na  stránkách: www.survio.com/survey/d/

D7Q4E1N1D5W3F4P9U. 

Miroslava Kameníková

Dne 15. října 2018 se v  prostorách Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem uskutečnilo 

každoroční setkání pracovníků sociálně-právní 

ochrany dětí (SPOD) městského úřadu a meto-

diků prevence základních a středních škol správ-

ního obvodu Královédvorska. 

Vedle předání aktuálních informací týkají-

cích se spolupráce OSPOD a  školních meto-

diků prevence byla hlavní náplní přednáška 

kpt.  PhDr.  Ondřeje Moravčíka, vrchního komi-

saře z Krajského ředitelství Policie ČR. 

Přednáška byla zaměřena na současnou proble-

matiku testování dětí ve  školských zařízeních, 

na pohled policie na způsoby testování, na pří-

stup a  metodiku ze strany Ministerstva škol-

ství, mládeže a  tělovýchovy, ale také na  mýty 

a pravdy o drogách a aktuální trendy v užívání 

omamných a  psychotropních látek. Všichni 

zúčastnění měli navíc možnost si na vlastní oči 

prohlédnout vzorky jednotlivých návykových 

látek.

Děti a  mládež jsou v  užívání návykových látek 

jednoznačně nejohroženější skupinou, a  je 

proto nezbytné této problematice věnovat 

nadále velkou pozornost.  

Ing. Mgr. Anna Kotrčová, Jaroslava Poskočilová

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Setkání pracovníků SPOD a školních metodiků prevence

Okresní sdružení hasičů Trutnov (OSH) uspořá-

dalo v  pátek 2. listopadu ve  velkém sále Měst-

ského úřadu Trutnov shromáždění delegátů, 

na které byli pozváni také zástupci a starostové 

okolních měst a obcí.

Královédvorský starosta Jan Jarolím na  této 

akci převzal z rukou starosty OSH Jiřího Orsáka 

pamětní list a medaili k 100. výročí vzniku Čes-

koslovenska za aktivní spolupráci se Sdružením 

hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Jiří Orsák ocenil nejen spolupráci při organi-

zování Mistrovství České republiky v  klasic-

kých disciplínách CTIF, které se každoročně 

v září koná na  atletickém stadionu pod Han-

kovým domem ve  Dvoře Králové nad Labem, 

ale i  aktivní přístup města Dvůr Králové nad 

Labem zaměřený v uplynulých letech na rozvoj 

a fi nancování jednotek dobrovolných hasičů 

v Žirči a ve Verdeku.

Miroslava Kameníková

Foto: archiv OSH Trutnov

Dobrovolní hasiči děkovali za spolupráci 
a udělovali pamětní medaile

V  neděli 2. prosince 2018 pořádá Hankův 

dům, městské kulturní zařízení, ve  spolupráci 

s  městem Dvůr Králové nad Labem slavnostní 

rozsvícení vánočního stromu na  náměstí 

T. G. Masaryka. Při této příležitosti bude stejně 

jako v  předcházejících letech v  podvečerních 

hodinách odpálen z prostoru za budovou měst-

ského úřadu malý ohňostroj. Žádáme vlastníky 

nemovitostí ležících bezprostředně v  místě 

odpalu ohňostroje, aby z  důvodů zamezení 

vzniku škod na majetku uzavřeli u svých nemo-

vitostí střešní vikýře a  aby dále věnovali 

pozornost opatřením, která pomohou zame-

zit ohrožení majetku způsobenému možným 

dopadem zbytků z  pyrotechnických výrobků 

v dotčeném prostoru. Při odpalování ohňostroje 

vzniká také hlasitý zvukový efekt, který některá 

zvířata (zejména psi) obtížně snášejí. 

Děkujeme za spolupráci a za pochopení.

(red)

Upozornění na ohňostroj při 
rozsvěcení vánočního stromu
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Opravy poruch
• 2. 10.: porucha vodovodu, ul. Libušina 

– Fügnerova; 

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

• 14. 10.: porucha vodovodu, Žireč; 

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

• 15. 10.: porucha vodovodu, Žireč;

• 16. 10.: porucha, Žireč Městys;

• 25. 10.: porucha vodovodu, ul. Čechova;

• 27. 10.: porucha vodovodu, ul. 

Na vyhlídce 

• 31. 10.: porucha vodovodu, Žireč.

Z investičních a stavebních akcí
• obnova vodovodu, Nový Vorlech.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

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

Připomněli jsme si Den 
válečných veteránů 2018

U příležitosti stého výročí konce 1. světové 

války jsme si v  neděli 11. listopadu 2018 

na  královédvorském městském hřbitově 

připomněli mezinárodní Den válečných 

veteránů.

Během krátké piety za účasti členů vedení 

města, veteránského motoklubu Legion 

Veterans a  veřejnosti starosta Jan Jarolím 

připomněl toto výročí v  krátkém projevu. 

Poté zúčastnění položili květy u  hrobu 

válečných hrdinů druhé světové války. 

Během ceremonie u památníku drželi čest-

nou stráž v  historických uniformách příz-

nivci vojenské historie z  našeho regionu, 

současnou armádu pak symbolicky zastou-

pil pplk. v. v. Pavel Lev. 

Po  skončení vzpomínkové akce na  měst-

ském hřbitově se členové vedení města tra-

dičně přesunuli k  památníkům válečných 

obětí na  nábřeží Jiřího Wolkera a  v  ulici 

5. května, kde položením květů rovněž 

uctili památku našich veteránů a také pad-

lých během 2. světové války.

Text a foto: Jan Skalický

 Technické služby začaly i přes velmi teplé počasí 

připravovat techniku na  zimní údržbu. Plán 

zimní údržby je schválený radou města a zveřej-

něný na našich webových stránkách. V ulici Nad 

Parkem pracovníci TSm opravili chodník, kde 

položili použitou zámkovou dlažbu. Započali 

také s opravou chodníku v ulici Erbenova. 

Dále se zaměstnanci TSm podíleli na  organi-

zaci Svatováclavského posvícení a  zejména 

na úklidu po skončení akce.

Pracovníci elektra ozdobili město vánočními 

převěsy, na  konci listopadu byl instalován 

a ozdoben vánoční strom na náměstí T. G. Masa-

ryka. Pro další rok plánujeme obnovit vánoční 

výzdobu města novými světelnými prvky.

V  posledním roce rostou stížnosti občanů 

na  nepořádek okolo sta-

novišť na  tříděný odpad. 

Chceme jen upozornit, že 

tato stanoviště jsou určena 

pro fyzické osoby a odpad z domácností. Pokud 

nám tato stanoviště budou objíždět podnika-

telé s dodávkami plnými plastů, skla a papíru, je 

velice obtížné a nákladné zajistit pořádek v okolí 

těchto stanovišť. Ze zákona by každý živnostník 

produkující odpady měl mít objednané svoje 

nádoby na tříděný odpad.

Vše důležité najdete na  našich internetových 

stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Rozpis veřejného bruslení: příloha KdeCO, str. 5.

Technické služby informují

Nová okružní křižovatka již slouží řidičům

Již tři měsíce pracují stavbaři na náročné rekon-

strukci budovy A ZŠ Schulzovy sady, kterou 

provádí společnost Chládek a Tintěra, a. s., Par-

dubice. Postavena je již schodišťová věž pro 

bezbariérový přístup, během října se v ní beto-

novaly podesty a mezipodesty, v podkroví začali 

stavbaři osazovat střešní okna a montovali zde 

nosnou konstrukci podlahy. Byla také zahájena 

realizace vnitřních rozvodů vodovodu, kanali-

zace, ústředního topení a elektroinstalací.

„Během listopadu byly zahájeny práce na rekon-

strukci střechy nad tělocvičnou, dále probíhají 

betonáže na schodišťové věži, v podkroví pokra-

čují práce na nosné konstrukci podlahy, vkládá 

se tepelná izolace a montují se OSB krycí desky. 

Také se zdí střední nosná zeď ve čtvrtém nad-

zemní podlaží a pokračují práce na rozvodech 

pro vodovod, kanalizaci, topení a elektroinsta-

lace. Již jsou provedeny bourací práce pro napo-

jení budovy na schodišťovou věž. Od poloviny 

listopadu se pracuje i na omítkách a na pokládce 

střešní krytiny,“ říká k postupu stavebních prací 

Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, inves-

tic a správy majetku na královédvorském měst-

ském úřadě. 

Rekonstrukce budovy A ZŠ Schulzovy sady je 

nejnákladnější stavební projekt letošního roku, 

který město Dvůr Králové nad Labem realizuje. 

Kromě přistavěné schodišťové věže s novým 

schodištěm a výtahem, která je napojena na 

všechna stávající podlaží a zajistí bezbariérový 

přístup do školy, budou v podkrovním prostoru 

vybudovány nové odborné učebny včetně 

zázemí a v prostorách nad tělocvičnou prostory 

pro školní poradenské pracoviště. Budova bude 

mít rekonstruovanou střechu, dojde k úpravě 

venkovních ploch školní zahrady a k rekon-

strukci oplocení školy. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady pokračuje, 
stavbaři nyní předělávají podkroví a střechu 

V  polovině listopadu skončila 

několik měsíců trvající stavba malé 

okružní křižovatky u  oční školy 

a  navazující rekonstrukce krajské 

komunikace v  úseku od  mostu 

přes Hartský potok v Legionářské 

ulici až po  čerpací stanici v  Krko-

nošské. Investorem akce byl Krá-

lovéhradecký kraj, který hradil 

i vybudování nové kanalizace pro 

odvádění dešťových vod z komu-

nikace. Město Dvůr Králové nad 

Labem fi nancovalo ze svého roz-

počtu např. výstavbu vodovodu 

a nové splaškové kanalizace pod 

křižovatkou směrem do  Čelakov-

ského ulice a vybudování nových 

chodníků, zárubních zdí a veřej-

ného osvětlení okolo křižovatky. 

(mik), foto: Jan Skalický
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Mezi základní práva 21 zastupitelů města patří 

mít informace z materiálů, které připravují úřed-

níci. Užší vedení, tedy 7 radních, obdrží tyto 

materiály elektronickou formou před jednáním 

každých 14 dní. Ostatní zastupitelé se s nimi dle 

současné praxe mohou seznámit až po vyhoto-

vení zápisu z jednání rady, a to osobně v sekre-

tariátu starosty.

Žijeme ve 21. století a podle toho musíme spra-

vovat a řídit naše město. Kromě zastaralé úpravy 

vnitřního předpisu města neexistuje objektivní 

důvod, aby mělo zbývajících 14 zastupitelů 

města odlišný přístup k  informacím, které jsou 

výkonu jejich funkce nezbytné. Budu prosazovat 

aktualizaci vnitřního předpisu města a  věřím, 

že nalezneme shodu napříč zastupitelstvem 

města. Bude to dalším krokem k  otevřené rad-

nici tak, jak ji nově zvolený starosta města avizo-

val ve svém projevu.

Ing. Veronika Tomková, zastupitelka (DKoalice)

Rovný přístup zastupitelů 
k informacím pro správu města

V  posledních dnech se dozvídáte, že je pode-

psané memorandum o  vytvoření Expozice 

textilního tisku a  nejčerstvější zpráva hovoří 

i o zahájení rekonstrukce průmyslové školy. Má 

být vyhlášena i veřejná zakázka na vybudování 

expozice v bývalých školních dílnách. Letitý cíl, 

dostat alespoň část bývalého Textilního muzea 

do  místa jeho vzniku, se v  příštím roce může 

stát skutečností, i když je ještě před námi hodně 

práce.  Dovolte mi malé připomenutí.

Je to již téměř osm let, kdy jsem se sešel s něko-

lika bývalými textiláky se záměrem je získat 

pro myšlenku vytvořit ve  městě nové textilní 

muzeum. Předtím jsem obešel řadu vlivných 

osobností s  cílem najít vhodný prostor, kde by 

se mohlo soustředit to, co se již nasbíralo, a uklá-

dat to, co se získá ze zavíraných textilních fabrik 

a od občanů. Nebyl jsem úspěšný. Nikdo nechtěl 

spolupracovat, mnozí to viděli jako naprosto 

marnou práci, o  jejichž výsledky nebude mít 

nikdo zájem. Mluvil jsem i s ředitelem SŠIS Pet-

rem  Vojtěchem. Ten jediný neřekl ne, ale měl 

hodně starostí se vznikem nové auly. 

Nechal jsem to uležet a mezitím jsem sbíral vše, 

co se našlo, především z bývalé Tiby. Hodně hod-

ných lidí mi přineslo svoje vzpomínky a  zajíma-

vosti. A  hlavně jsem dokumentoval současnost, 

aby budoucí generace jednou viděla, jak velmi 

rychle zanikl jeden z  největších průmyslových 

oborů od  průmyslové revoluce.  Podařilo se 

s  pochopením paní Jiřičkové, tehdejší ředitelky 

městského muzea, a celého personálu uspořádat 

výstavu o Tibě a  v  rámci stálé expozice vytvořit 

část věnovanou textilnímu průmyslu ve městě. 

Textilní muzeum v  České Skalici již vlastnilo 

Uměleckoprůmyslové museum a  jen se čekalo 

na jeho další osud. Na podzim roku 2016 ozná-

milo vedení muzea, že Textilní muzeum končí 

činnost do 31.03.2017. Sbírky budou převezeny 

do  nového depositáře v  Praze. Ale co se stroji, 

zatím nevěděli. Současnou expozici nabídlo 

Muzeu Boženy Němcové do  nájmu, ale město 

Česká Skalice tuto nabídku odmítlo.  

Okamžitě bylo jasné, že teď nastává ta nejvhod-

nější doba vrátit část muzea zpět do  města 

jeho zrodu. Ale kam? Již předtím jsem jednal 

s  panem  ředitelem Vojtěchem ze SŠIS a  ten 

okamžitě nabídl druhou část chemických dílen. 

Se záměrem jsem seznámil místostarostku Ale-

xandru  Jiřičkovou a  ta také tento návrh hned 

přijala a  zapojila se naplno do  celého procesu. 

Došlo tady k naladění na stejnou strunu. Všichni 

tři jsme věděli, že to není nereálné, i když cesta 

k cíli byla ještě hodně dlouhá a nelehká. 

Za  ty dva roky se udělalo hodně práce, přede-

vším ze strany paní místostarostky Jiřičkové 

a  pana  ředitele Vojtěcha. Dát dohromady 

všechny podklady nutné pro zajištění projektů, 

fi nancí a  schválení na  příslušných místech, 

nebylo jednoduché. Byly chvíle, kdy jsme i zapo-

chybovali, ale opravdu jen krátce.  Oběma reali-

zátorům patří za to velký dík. Poděkování patří 

zastupitelům města za podporu záměru. A všem 

těm, jejichž podpisy jsou na  memorandu 

i na podkladech pro rekonstrukci školy.  

Nyní musíme rychle udělat návrh libreta uspo-

řádání sbírek, popisy atd. a předložit to vybrané 

fi rmě pro realizaci expozice. Také se musí najít 

fi rma na  přestěhování strojů, jejich demontáž 

a montáž. Kdo zná tiskací rolo, ví, že to není žádný 

drobeček. Budeme rádi, když se ozvou lidé, staří 

textiláci, kteří mají zkušenosti se stroji z tiskárny 

i z rytebny. Určitě budeme potřebovat jejich rady. 

Již jsem některé oslovil, ale určitě jsou i další. 

Když se dílo podaří, určitě budeme ve  Dvoře 

Králové nad Labem hrdi na  to, že dokážeme 

po mnoha letech vrátit do města odkaz Mariuse 

Stadlera a dalších nadšenců z Textilního muzea. 

A  budeme hledat další možnosti rozšíření této 

expozice na větší prostor s přispěním nadšenců 

i majitelů soukromých artefaktů či dokumentů. 

Ing. Josef Jiránek

Blížíme se k cíli...

Dohýřil podzim barvami,

které se v hnědošeď slily,

potěšit stačil houbami,

i když na poslední chvíli 

Další rok končí, zaniká,

jednou provždy bude pasé,

Martin bílého koníka,

zapomněl v stáji – už zase

Krajina trpící žízní,

nedočkavostí se chvěje,

touží po sněhové přízni,

a těší se na závěje

To básník, jenž jako vždycky, 

v tomhle předvánočním čase

stává se melancholickým,

s vyprahlostí nepotká se

Chodí tam, kde nehrozí mu;

tu s pesi-, tu s optimismem 

stává se zajatcem rýmů,

a ty vposled jeví písmem

© Jaroslav Kratěna

V předvánočním 
čase 

Nový perspektivní obor na SŠIS Dvůr Králové nad Labem
Od  září příštího školního roku bude na  naší 

škole otevřen nový maturitní obor pro chlapce 

a  dívky: Masér sportovní a  rekondiční 69-41-

L/02. Uchazeči si mohou podávat přihlášky ke 

studiu do 1. března 2019. Výuka je zaměřená 

na  poskytování různých masérských služeb 

v souladu s požadavky klientů. 

V dnešní uspěchané době, při nárůstu různých 

civilizačních chorob mnozí potřebují ulevit 

od  pracovního vytížení a  napravit tím způ-

sobené dysbalance pohybového aparátu. Je 

důležité, aby byla uspokojena poptávka po pre-

venci a po metodách zajišťujících rekondici. 

Absolventi se uplatní v  povoláních masér při 

poskytování profesionálních masérských služeb 

v  provozovnách wellness, studiích a  salonech. 

Budou umět poskytovat poradenské služby 

z  hlediska péče o  tělo, správné životosprávy 

a zdravého životního stylu.

Vykonání maturitní zkoušky zaručuje získání živ-

nostenského oprávnění v oboru, dále je možné 

pokračovat ve  studiu na  vyšších odborných 

nebo na  vysokých školách, zejména v  příbuz-

ných oborech (např. fyzioterapie).

Na tento obor je škola materiálně dobře vyba-

vena, v současnosti proběhla rekonstrukce 

učebny masáží, byla nainstalována infrasauna, 

opraveny sprchy a toalety pro zákazníky. Bližší 

informace mohou uchazeči obdržet při dnech 

otevřených dveří: 15. ledna 2019 a 14. února 

2019 od 13:00 do 18:00 hod.

Bc. Jana Krajčírová, vedoucí učitelka OV

Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem

Upozornění na uzavření úřadu
Vážení občané, upozorňujeme, že dne 

31. prosince 2018 bude Městský úřad Dvůr 

Králové nad Labem uzavřen. Děkujeme za 

pochopení.                                                      (mik)

Zkrácená uzávěrka NKR
Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka 

Novin královédvorské radnice č. 12/2018 

je v  pátek 14. prosince 2018. Děkujeme 

za pochopení.                                               (mik)

Výběrové řízení na stavební úřad
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo 

výběrové řízení na post odborného refe-

renta stavebního úřadu MěÚ. Pracovní 

poměr je na dobu určitou po dobu výkonu 

veřejné funkce, termín nástupu v lednu 

2019, případně podle dohody. Uzávěrka 

přihlášek je 10. prosince ve 12:00 hod. 

Více na úřední desce www.mudk.cz (typ 

oznámení Výběrové řízení – personální), 

případně se obraťte na vedoucího odboru 

VÚP Ing. Martina Rudolfa (tel.: 499 318 215, 

e-mail: rudolf@mudk.cz). Po uplynutí zku-

šební doby a úspěšném zapracování ucha-

zeče je možné přidělení bytu.                     (mik)
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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:

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

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

Máte zájem inzerovat  

v Novinách 

královédvorské 

radnice?

Slevy již od tří 

opakování inzerátu

Více informací na:

www.mudk.cz/cs/

radnice/noviny-radnice

Tel.: 499 318 258

Uložení časové schránky na přehradě Les Království
Vodní dílo Les Království oslaví v  příštím roce 

100 let od svého dokončení. Aby se při této pří-

ležitosti zaskvělo v plné kráse, Povodí Labe pro-

vádí opravu a  renovaci všech budov, které tvoří 

komplex této národní kulturní památky. Práce 

probíhají zejména na  budově bývalého domu 

hrázného a přilehlých hospodářských budovách. 

Do  původní podoby jsou rekonstruovány také 

další památkově chráněné objekty, tedy levá šou-

pátková věž a obě průjezdové brány na hrázi.

Právě rekonstrukce střech na  průjezdových 

bránách byla ideální příležitostí pro uložení 

časové schránky se vzkazem pro příští generace. 

Do  schránky bylo vloženo několik dokumentů, 

které vypovídají o  současné rekonstrukci pře-

hrady, letošním suchém roce i o státním podniku 

Povodí Labe. Konkrétně to byla část projektu 

současné rekonstrukce, fotografi e porovnáva-

jící podobu domu hrázného a  průjezdových 

bran před 100 lety a dnes, fotografi e dokumen-

tující nízký stav vody v  přehradě na  konci léta, 

výtisk výroční zprávy za rok 2017 a dopis pana 

generálního ředitele Ing.  Mariána Šebesty se 

vzkazem budoucím správcům vodního díla. 

V dopise je zmíněn přínos přehrady Les Králov-

ství při výskytu povodní i v suchém období, další 

část dopisu je věnována současné rekonstrukci 

objektů na  přehradě a  jejímu nadcházejícímu 

výročí. K písemným dokumentům byly přidány 

pamětní mince, které Povodí Labe vydalo v roce 

2016 k  výročí 100 let od  dokončení přehrady 

Labská, 100 let od  katastrofy na  Bílé Desné 

a 50 let podniků Povodí.

Od  31. října 2018 je schránka uložena v  samé 

špičce věžičky levé průjezdové brány, kde bude 

několik desetiletí čekat na své objevitele.

Hana Bendová, tisková mluvčí, Povodí Labe, státní podnik
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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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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, OSOBNÍ PŘÍSTUP

A DOBROU CENU.

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

NA ADRESE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – VERDEK 38,

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

SVĚŘTE SVŮJ NEJVĚTŠÍ ŽIVOTNÍ KROK SILNÉMU PARTNEROVI.

Slovany 140, Dvůr Králové nad Labem

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

Ideální nákup pro Vaši soukromou oslavu!!!

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

Nabízíme široký sortiment 

lihovin, piva, vína a nealko nápojů. 

Odvezete si vše od kelímků až po 

zapůjčení výčepního zařízení. 

Oslavu si můžete zpříjemnit 

i vlastním ohňostrojem. 

A navíc, co neupotřebíte, 

nám můžete vrátit zpět!

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

MALOOBCHOD    |    VELKOOBCHOD

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 hod.

 Úterý, Čtvrtek, Pátek:    8:00–12:00 hod.

 Inhalace:      od 7:30 hod. po celou ordinační dobu
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V říjnu 2018 se narodilo 10 občánků našeho města – 4 chlapci a 6 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V  měsíci říjnu zemřelo ve  Dvoře Králové nad Labem 25 lidí, z  toho bylo 

20 královédvorských občanů, 6 mužů a 14 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili 23 občanů s  gratulací 

a kytičkou. V tomto období oslavilo 5 párů zlatou svatbu a 2 páry stříbrnou 

svatbu.

Barbora Bezrová, Komise pro občanské záležitosti

Sňatky
V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Jiří Cabal a Barbora Čiperová    – 13. 10. 2018

Údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců. 

Simona Vykouřilová, matrika

Vzpomínka
Dne 10. prosince vzpomeneme prvního výročí úmrtí pana Vladimíra Šubra. 

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Manželka Alena a dcery Renata a Martina s rodinami

Vzpomínka za Zdeňkem Müllerem
Dne 20. září zemřel ve věku 71 let náš dlouholetý člen pan Zdeněk Müller. 

Zdeňkův život nebyl lehký. Prakticky byl pořád upoután na  vozíku. Přesto 

vystudoval Střední zemědělskou školu v Hořicích. Potom nastoupil jako eko-

nom do přidružené výroby JZD Mír v Bílé Třemešné. Od roku 1990 pracoval 

ve  stejné funkci ve  stavební fi rmě Bořek a  spol. Odtud odešel v  65 letech 

do  důchodu. Členem Svazu invalidů byl od  roku 1983, měl řadu funkcí, 

z nichž nejvýznamnější byla funkce předsedy okresního výboru až do zániku 

této organizace v  roce 1995. Ve dvorské pobočce byl předsedou kontrolní 

komise až do své smrti. Zdeněk byl velkým znalcem problematiky zdravotně 

postižených a přes svůj handicap ochotně pomáhal ostatním. Ztratili jsme 

jeho odchodem jednu z opor naší organizace, ale také výborného kamaráda.

 Miloslav Tykal, předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Pozdrav a poděkování
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří mne nominovali na  Cenu města 

za sportovní úspěchy. Jelikož jsem se ze zdravotních důvodů nemohl pře-

dávání cen účastnit, pozdravuji všechny své kamarády a příznivce.

Se srdečným pozdravem Josef Tomáš

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v listopadu slavnostně přivítáno 9 občánků Dvora Krá-

lové nad Labem.

Zleva: Dina Šturmová, Richard Čapek, Tomáš Hampl, Teodor Čtvrtečka, Elen Zdráhalová.

Zleva: Mia Gorecká, Adam Suško, Anna Chlumová, Mia Vránová.

Poděkování za podporu
Děti MŠ Elišky Krásnohorské děkují fi rmě CARLA, spol. s. r. o., Dvůr Krá-

lové nad Labem zastoupené Ing. Jakubem Šrámkem, MBA, za sponzorský 

dar v  podobě adventních kalendářů. Kalendáře budou dětem rozdány 

na Mikulášské besídce 5. prosince 2018.             Mgr. Tereza Lagutinová, učitelka

Slušní lidé mezi námi
Chtěla bych touto cestou jménem mojí babičky poděkovat neznámé paní, 

která v pátek 2. listopadu našla na královédvorském hřbitově její peněženku 

s veškerými doklady, kartami a obnosem 4.700 Kč a následně ji odevzdala 

v přilehlé prodejně květin. Velký dík patří i majiteli prodejny panu Františku 

Kočímu, který dle fotografi í v peněžence vypátral její majitelku. Velmi děku-

jeme a vážíme si vaší slušnosti.                       Lucie Macková a Jaroslava Welytová

Pokud je třeba udělat něco prospěšného a máte 

na to chuť, energii a dobrý tým, tak do toho! 

V  našem Domově stále usilujeme o  zlepšo-

vání služeb, které poskytujeme, proto jsme se 

rozhodli podat projektovou žádost s  názvem 

„Společně ke  kvalitě“ prostřednictvím Evrop-

ského sociálního fondu z operačního programu 

Zaměstnanost. Byli jsme úspěšní, a  tak jsme 

za fi nanční podpory v období září 2016 až srpen 

2018 mohli začít realizovat naše plány. 

Cílem projektu byla implementace systému 

řízení a  rozvoje kvality v  Domově důchodců 

Dvůr Králové nad Labem, jehož prostřednictvím 

mělo dojít ke  zvýšení kvality poskytovaných 

sociálních služeb a všech souvisejících činností. 

Sami jsme si defi novali, co pro nás znamená kva-

litní služba, jaká jsou její kritéria a  jak budeme 

kvalitu hodnotit.  

Do  projektu byli zapojeni všichni zaměstnanci 

Domova. Tak došlo k  tomu, že všechna témata 

byla diskutována napříč celou organizací. 

Stěžejním tématem, kterému jsme se věnovali 

po  celou dobu projektu, byla paliativní péče, 

doprovázení umírajících a  péče o pozůstalé. 

Navázali jsme kontakt s Hospicem Anežky České 

v  Červeném Kostelci a  začali intenzivně spolu-

pracovat s  vrchní sestrou mobilního hospice 

a  sociální pracovnicí. Díky projektu jsme mohli 

proškolit všechny pracovníky v přímé péči v pro-

blematice paliativní péče. Pro poskytování péče 

vznikly nově upravené prostory, které klienti 

a jejich blízcí mohou využít.

V listopadu 2017 jsme na setkání s klienty a rodi-

nami představili, jaké možnosti při poskytování 

paliativní péče a  doprovázení umírajících naši 

uživatelé mají a co jsme schopni jim nabídnout.

Toto téma jsme pak také prezentovali na

VII. setkání sociálních pracovníků v  říjnu 2018. 

Pozvání na  setkání přijali i  zástupci Minister-

stva pro místní rozvoj, Královéhradeckého kraje 

a Hospice Anežky České z Červeného Kostelce.

Systém zavedení paliativní péče v Domově jsme 

v  říjnu 2018 představili na  společném setkání 

zástupců Královéhradeckého kraje, města Dvůr 

Králové nad Labem, zástupců místní samo-

správy a zástupců nemocnice ve Dvoře Králové 

nad Labem.

Zvyšování kvality poskytovaných služeb pro 

nás tímto ale zdaleka nekončí. Zůstává mnoho 

témat, která máme rozpracovaná a budeme se 

jim nadále věnovat s  patřičnou péčí a  elánem. 

Společná práce mezi jednotlivými úseky v rámci 

projektu nás posunula správným směrem, posí-

lila naši vzájemnou komunikaci a  pochopení. 

Nebojte se projektů a  jděte si svou vlastní ces-

tou tak, abyste měli pak na konci radost z dobře 

odvedené práce, jako máme teď my.

Ing. Ludmila Lorencová, ředitelka 

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Společně ke kvalitě aneb Nebojte se projektů!
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Školní rok 2018/2019 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Prezentace na téma „Cambridge Exams“
a přípravné kurzy na královédvorském gymnáziu

Dětská Tour Severovýchod přichystala v letošní 

sezoně v Libereckém, Královéhradeckém, Pardu-

bickém kraji a v kraji Vysočina celkem osmnáct 

turnajů pro děti do 23 let. Mladí golfi sté bojovali 

o co největší příděl bodů v každém dílčím turnaji. 

Finálové kolo se konalo 6. října 2018 v golfovém 

resortu Lázně Bohdaneč, kde o medailové pozice 

v kategorii starších žáků bojoval i student Gym-

názia Dvůr Králové nad Labem Matěj Basler. Tur-

naj se nesl v duchu vyrovnaného souboje, ze kte-

rého Matěj Basler vyšel jako vítěz, když dokázal 

spoluhráčům utéct o několik rozhodujících ran. 

Do klubovny se poté vracel nejen jako vítěz fi ná-

lového turnaje, ale také jako celkový vítěz celo-

roční golfové tour ve své kategorii. Gratulujeme 

a přejeme Matějovi mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Yveta Šecová

Golfový úspěch

Dne 5. listopadu se třídy 6. C a 4. A v brzkých 

ranních hodinách vydaly na dějepisnou exkurzi 

do Lidic. Zde jsme se prostřednictvím starých 

fotografi í, videí, záznamů rozhovorů s pamět-

níky této tragické události a prohlídkou pietního 

území seznámili s příběhem místních obyvatel 

a celé tehdejší vesnice a zamysleli se nad jejich 

krutým osudem. Den plný smutku a přemýš-

lení o nelehké historii našeho státu jsme završili 

oddechovým divadelním představením Pyg-

malion, které jsme zhlédli v klasickém podání 

v úžasném obsazení Divadla na Vinohradech. 

Velký aplaus, který herci sklízeli, byl naprosto 

zasloužený a úměrný jejich skvělým hereckým 

výkonům. Současně je tato hra základem pro 

další rozbor a interpretaci. Díky tomu byla celá 

akce hrazena z našeho školního grantu na rozvoj 

čtenářství.

Lucie Serbousková (6. C)

Lidice

Sté výročí republiky jsme si připomněli projekto-

vým dnem v pátek 26. října 2018. Padesát orga-

nizátorů z tříd 5. C a 3. A připravilo program pro 

asi 370 návštěvníků z 16 tříd gymnázia i základ-

ních škol. Devět zastavení bylo v péči našich 

studentů, další zajistila královéhradecká jednota 

Československé obce legionářské (přiblížení 

vybavení a života legionářů), Farnost Dvůr Krá-

lové nad Labem (výstava Poslední císař a první 

prezident v kostele Sv. Jana Křtitele) a Městské 

muzeum ve Dvoře Králové nad Labem (výstava 

Osudové osmičky). Děkujeme všem účastníkům 

i spoluorganizátorům za skvělou spolupráci! 

Věříme, že směs scének, dokumentů, novin, 

knih, výkladu, památek i úkolů umožnila účin-

kujícím i návštěvníkům zjistit nové skutečnosti 

i zamyslet se lépe nad historickým odkazem 

předchozích generací. 

PhDr. Ivo Rejchrt, PhDr. Ivana Syrovátková

Projektový den 
Sto let republiky

Za tokamakem do Akademie věd ČR
Termojaderná fúze je proces, při kterém se pod 

vlivem tlaku a při vysokých teplotách spojují dva 

atomy v jeden za uvolnění energie. Je to princip, 

na kterém funguje Slunce, a v posledním pade-

sátiletí také potenciální zdroj čisté a nevyčerpa-

telné energie. 

Výprava vybraných studentů fyzikálního semi-

náře na našem gymnáziu dostala v pátek 

9. listopadu možnost nahlédnout do zařízení, 

které je významným mezníkem ve výzkumu 

jaderné fúze a v současné době slouží k jejímu 

výzkumu a rozvoji. Zařízení se nazývá tokamak. 

Návštěva instituce Ústav fyziky plazmatu Aka-

demie věd České republiky byla navíc hrazena 

speciálním grantem Evropské unie, což byla pro 

každého účastníka příjemná okolnost.

Během několika hodin strávených v areálu 

ústavu si mladí fyzikální seminárníci vyslechli 

přednášku o výzkumu plazmatu, prohlédli 

si tokamak včetně všech podrobností a byli 

seznámeni s výzkumem studeného plazmatu 

využívaného v medicíně. Výrazným bodem byla 

také návštěva obřího laseru (kdy se část stu-

dentů s průvodcem dostala do rizikové oblasti 

těsně před plánovaným začátkem zkoušky, 

a tak neměla druhá část studentů venku 

o zábavu nouzi). 

Den v Ústavu fyziky plazmatu byl pro všechny 

minimálně velmi zajímavou záležitostí, ovšem 

zdali šlo u některých o první návštěvu budou-

cího pracoviště, je prozatím otázkou.

Ondřej Vaněk (5. C) 

Dne 18. října 2018 se na Gymnáziu Dvůr Králové 

nad Labem pořádala prezentace na téma „Cam-

bridge Exams“, kde jak naše studenty, tak i veřej-

nost seznámila Mgr. Eva Margolienová, ředitelka 

Evropského vzdělávacího centra v Hradci Krá-

lové, se stavbou zkoušky FCE (First Certifi cate of 

English – B2) a pro veřejnost zkoušky KET (Cam-

bridge English – KEY – A2) a PET (Cambridge 

English – Preliminary – B1). Přiblížila jim také 

typy zkoušek, papírovou i počítačovou formu. 

Rádi bychom paní Mgr. Margolienové podě-

kovali za cenné informace, které se v dnešním 

světě neztratí. 

I vy si můžete zkusit svoji úroveň na www.cam-

bridgeenglish.org/test-your-english/. 

Pro lepší přípravu na zkoušku KET a PET oteví-

ráme nově na naší škole dva kurzy. Jsou konci-

povány jako dvousemestrální. Příprava probíhá 

z ofi ciálního kurzu A2 Key nebo B1 Preliminary 

pod záštitou jazykové školy v Hradci Králové 

(www.evcentrum.cz). Kurzy jsou nastaveny tak, 

aby studenty připravily na složení Cambridge 

zkoušek, ale toto samozřejmě není podmínkou.  

Certifi káty Cambridge English Qualifi cations 

jsou uznávány po celém světě jako doklad zna-

losti angličtiny. 

Přehled přípravných kurzů na letní semestr 2019 

(únor–červen) na Gymnáziu Dvůr Králové nad 

Labem: 

• A2 Key: vhodný pro studenty, kteří se začali 

jazyk učit nedávno. Tato úroveň umožňuje 

dorozumět se v angličtině v jednoduchých 

situacích – 1x týdně (90 min.) / 15 týdnů;

• B1 Preliminary: vhodný pro studenty, 

kteří již zvládli základy jazyka a kteří chtějí 

rozvinout mluvený projev, čtení a psaní 

na středně pokročilou úroveň – 1x týdně 

(90 min.) / 15 týdnů. 

Kurzy budou zahájeny, pokud se přihlásí dosta-

tečný počet studentů (min. 6. a max. 8). Termín 

a dobu kurzů upravíme dle dohody s přihlášenými 

zájemci. Přihlášky zasílejte do konce ledna na 

e-mail: alena.hermanova@gym-dk.cz. V přihlášce 

prosím uveďte jméno a příjmení, název kurzu 

a telefon. V případě dotazů volejte na tel.: 

724 394 503 nebo pište na uvedenou adresu.

Mgr. Alena Heřmanová
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Aktuality ze ZŠ 5. května 

Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Zachraň život
Zachraň život – tak bylo nazváno projektové 

odpoledne ve  školní družině, které se uskuteč-

nilo 31. října.

Mnoho z  nás už jistě napadlo, jak bychom se 

zachovali v  situaci, kdy by šlo o  záchranu lid-

ského života. Uměli bychom pomoci, správně 

reagovat, dokázali bychom poskytnout první 

pomoc?

Odpolednem nás provedli zkušení záchranáři: 

Vítězslav Šturma a  Zdeněk Píkl. Vysvětlili nám, 

kdy je potřeba záchrannou službu volat, která 

telefonní čísla jsou k  tomu určená. Dozvěděli 

jsme se o  způsobu předávání informací mezi 

zdravotníky a  dispečinkem. Ukázali nám vyba-

vení sanity a  popsali funkce jednotlivých pří-

strojů. Děti si vyzkoušely fi xační dlahy, límec, 

fonendoskop a vozíček.

Děkujeme oběma záchranářům a paní vychova-

telce Věře Vojtové za organizaci.

Věra Vojtová

Exkurze v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu 
České republiky
Ve čtvrtek 18. října se někteří žáci 

7. třídy a celá 8. a 9. třída zúčastnili 

exkurze v  Poslanecké sněmovně 

Parlamentu České republiky.

V 7 hodin již všichni seděli v auto-

buse natěšení do hlavního města. 

Po 9. hodině jsme z centra vyrazili 

na Malostranské náměstí k Thunovskému paláci, 

kde zasedá PS PČR. Ujala se nás paní průvod-

kyně, která nejprve všechny usadila v  zasedací 

místnosti informačního střediska a  promítla 

krátký fi lm o historii a činnosti sněmovny. Násle-

dovala prohlídka významných prostor s  výkla-

dem zahrnující prohlídku předsálí, galerii hostů 

v  hlavním zasedacím sále a  přilehlých prostor. 

Mohli jsme zasednout v jednací síni na místech 

členů sněmovny, v  níž se obvykle odehrávají 

důležitá rozhodnutí týkající se naší země.

Z  Poslanecké sněmovny jsme se vydali 

k Valdštejnské zahradě a Valdštejnskému paláci 

– sídlu Senátu Parlamentu České republiky 

a  cestou se zastavili u  památníku Milady Horá-

kové, jenž se nachází na konci Sněmovní ulice, 

poté zamířili na  Karlův most a  Staroměstské 

náměstí, kde jsme zhlédli nově opravený Staro-

městský orloj a prohlédli další památky Starého 

města. Výlet jsme zakončili pozdním obědem 

v obchodním centru Palladium.

Paním učitelkám Markétě Haasové a  Haně 

Špůrové děkujeme za organizaci a doprovod.

žákyně 9. třídy

Vydařený Večer s duchy

Poslední říjnová středa patřila tradiční akci ZŠ 

Schulzovy sady, „Večeru s duchy“. Nádherné 

počasí přivítalo na 1 200 odvážlivců, kteří se 

vydali do parku s duchy a strašidly. Cesta byla 

plná zajímavých úkolů. Brzká tma navodila tu 

správnou atmosféru. Celý park blikal světýlky, 

svíčkami, lucerničkami, bylo slyšet výkřiky hrůzy 

i radosti. Kdo se chtěl na tajemnou cestu vydat, 

musel před vstupní branou říci kouzelné zaklína-

dlo. Na tradičním stanovišti s malým hřbitůvkem 

jsme letos počítali lebky. Úkoly plnily nejen děti, 

ale i mnozí nadšení rodiče a prarodiče. Cestou 

děti získávaly razítka na papírového ducha, kte-

rého obdržely při startu, kde byl též pro účast-

níky připraven duchařský čajíček. Na všechny 

účastníky čekal v cíli diplom za odvahu a stateč-

nost. Ke zdárnému průběhu přispěli i pracovníci 

technických služeb města přípravou a úklidem 

parku před akcí, za což jim náleží zasloužený dík.

Bc. Jana Paulusová Fišerová

Cyklus historických přednášek
Na naší škole je již tradicí, že se snažíme výuku 

zpestřit přednáškami z různých oborů. Každo-

ročně si zveme na hodiny vlastivědy a dějepisu 

pana Jana Zeifarta, znalce historie, především 

válečného období. Tentokrát zavítal do 5. roč-

níků s výkladem na téma 1. světová válka. Téma 

obohatil o řadu zajímavostí a díky historickým 

fotografi ím jsme se seznámili s průběhem války, 

použitými zbraněmi i životem obyčejných lidí. 

Cyklus přednášek bude pokračovat obdobím 

2. světové války a na druhém stupni se dozvíme 

o systému opevnění a bunkrů na našem území.

Mgr. Eva Malichová

Čtvrťáci ke sto letům republiky
Žáci 4. A a 4. B se v říjnu pilně věnovali projektu 

100 let republiky. Při té příležitosti se vypra-

vili do Malých Svatoňovic, kde navštívili rodný 

dům spisovatele Karla Čapka, ve kterém sídlí 

Muzeum bratří Čapků. Zde absolvovali pro-

hlídku s výkladem. Paní průvodkyně jim vysvět-

lila, jakými osobnostmi byli Karel a Josef Čapkovi 

v kontextu s první republikou, mnichovskými 

událostmi i druhou světovou válkou. Děti na 

oplátku překvapily paní průvodkyni svými zna-

lostmi. Krásné podzimní počasí nám dopřálo 

také výstup na vrch Žaltman. Odměnou byl 

krásný rozhled po okolní krajině. Po cestě jsme 

měli možnost si prohlédnout také řopíky. Děti si 

mohly udělat představu o opevnění, které mělo 

chránit naši republiku. V dalších dnech čtvrťáci 

zpracovávali ve skupinách projekt o vzniku Čes-

koslovenska, který pak vzájemně prezentovali. 

Na závěr celé akce se čtvrťáci vypravili zapá-

lit svíčky k pomníku T. G. Masaryka v Podharti 

a památníku Odboje a navštívili krásnou výstavu 

Osudové osmičky aneb významné události, 

osobnosti a proměny města v průběhu 100 let.  

Mgr. Pavlína Špatenková, Mgr. Jana Teislerová

Schulzovy sady – vicemistr okresu 
Trutnov ve fl orbalu 1. stupně
Dne 31. října se konalo okresní kolo 7. ročníku 

ČEPS cupu, poháru 1. stupně základních škol 

pořádaný Českým fl orbalem. Letošního ročníku 

se účastnilo 1 258 týmů a nechyběly ani Schul-

zovy sady: Matěj Flégl, Ondřej Němeček (4. B), 

Matěj Bartoš (4. A), Jakub Karban (5. C), Kiril 

Stets (5. B), Jakub Vrabec (5. D) a Václav Joska 

(5. A). V Hostinném se sešlo sedm družstev 

okresu Trutnov. V systému každý s každým 

se naši kluci utkali se šesti týmy a po skvělých 

výkonech vybojovali potřetí za sebou 2. místo.  

Všichni jsme si to náramně užili i zásluhou našich 

fanoušků. ZŠ Schulzovy sady měly v Hostinném 

nejpočetnější fanouškovskou základnu (rodiče 

a prarodiče našich hráčů), která nás hnala 

k výborným výkonům. I jim patří velké díky. Už 

teď se těšíme na další ročník. 

Mgr. Tomáš Nosek

Přípravy na jarmarky v plném proudu
Žáci 5. A a 5. C se pod vedením třídních učite-

lek, v rámci projektu České spořitelny Abeceda 

peněz, připravují na prosincové Jarmarky. Vyrá-

bějí různé výrobky a dávají si velmi záležet na 

tom, aby se jim vše povedlo tak, jak si přejí. Jsou 

si vědomi, že za případný fi nanční výnos si splní 

svůj podnikatelský záměr –  peníze věnovat na 

dobrou věc. Ať už se jedná o fi nanční pomoc 

dětskému domovu ve Dvoře Králové nad Labem 

nebo dětskému onkologickému oddělení 

v Hradci Králové. Proto všechny zveme 

12. a 13. prosince 2018 do pobočky České spo-

řitelny. Zakoupením našich výrobků přispějete 

i vy na dobrou věc. Za to vám předem děkujeme. 

PaedDr. Zuzana Mertlíková

Po stopách vzniku Československé 
republiky
Žáci 2. C a 5. C se aktivně zapojili do oslav výročí 

založení Československé republiky. Dne 25. října 

se konala projektová výuka s kooperativním 

učením. Krátkými dokumenty jsme si připo-

mněli, jak to tehdy vypadalo v naší vlasti a co 

všechno se stalo, aby mohl vzniknout samo-

statný stát. První úkol, nakreslit na tabuli 100 

květin v barvách trikolory, žáci zvládli a dostali 

od nás odměnu v podobě malého cestovního 

deníku, tzv. miniknihy. Tu postupně vyplňovali 

a zaznamenávali nejdůležitější informace. Dopi-

sovali významná data a osobnosti, sami sebe 

kreslili v dobovém oblečení, vybarvovali původní 

vlajku, ale i tu, kterou známe dnes, a to jak ve vodo-

rovné, tak ve svislé poloze. Ke slovenským slo-

vům hymny psali český překlad, do české hymny 

potom doplňovali chybějící slova. Nejtěžším úko-

lem byla mapa ČSR, kde měli dopsat názvy his-

torických území, sestavit barevnou mapu první 

republiky a použít přitom nápovědu, která byla 

v anglickém jazyce. Všechny úkoly zvládli a těšili 

se ze společně prožitého dopoledne. 

Mgr. Markéta Johnová, Mgr. Diana Kotová, třídní učitelky
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Zprávy ze ZŠ Strž

Novinky ze ZŠ Podharť

Naši sedmáci bodovali na soutěži 
Ekomládě
Ve  středu 10. října se v  Zemědělské akademii 

v Hořicích konal již 17. ročník přírodovědné sou-

těže s  názvem Ekomládě. Sešlo se zde celkem 

jedenáct týmů především žáků osmých a devá-

tých tříd základních škol z Hořic a okolí. 

Naše škola poslala do  soutěže výběr žáků sed-

mých tříd – Báru Dobrou, Zdeňka Blažka, Vojtě-

cha Merhulíka a Zuzanu Mošničkovou. O to pře-

kvapivější a radostnější bylo zjištění, že díky své 

píli a houževnatosti se náš nejmladší tým umístil 

na prvním místě této poměrně náročné soutěže 

s dlouholetou tradicí. 

V letošním roce bylo pro děti připraveno mnoho 

zajímavých úkolů na  téma „Les”. Poznávaly 

například plemena loveckých psů, semena jeh-

ličnanů, jedlé a  jedovaté houby, vyplnily mysli-

vecký kvíz nebo si samy vyzkoušely jednoduché 

chemické pokusy. Jednotlivá stanoviště byla při-

pravena velmi precizně a propracovaný systém 

bodování umožňoval rychlé vyhlášení výsledků. 

Vítězný tým čekala odměna ve formě krásného 

dortu a drobných dárků od organizátorů. 

Mgr. Gabriela Geislerová 

Za tradicí do Olomouckého kraje
K  výročí vzniku republiky vedla naše cesta 

za tradičními produkty české země – Olomouc-

kými tvarůžky. Před návštěvou muzea tradičních 

olomouckých syrečků jsme se rozhodli porov-

nat náš Safari Park se Zoologickou zahradou 

Olomouc na  Svatém Kopečku. Samotná náv-

štěva začala dvěma programy uskutečňovanými 

samotnou zoo – Dotykovou zoo a Setkání s kon-

taktním zvířetem.

Při programu Dotyková zoo si mohli žáci osa-

hat různé části zvířecího těla – srst, kůže, rohy, 

parohy, pera atd., kterých se běžně dotknout 

nemohou. Žáci se dověděli i  odlišnosti 

od podobných zvířecích druhů.

Setkání s kontaktním zvířetem je program, který 

umožní návštěvníkům přijít do kontaktu se zví-

řetem, které zvířecí matka „odmítla“ a  zoo se 

mu pokusí úspěšně vytvořit náhradní matku. 

Toto zvíře je tak krotké a  lidí se nebojí. Nám se 

naskytla možnost podívat se do  očí a  pohla-

dit si mládě klokana rudého – Julču. Při této 

příležitosti nás paní průvodkyně seznámila 

s těmito klokany.

Poté nás již čekal krátký přesun do nedalekých 

Loštic, kde se vyrábějí v celé republice známé – 

ale ne mezi dětmi – Olomoucké tvarůžky. Paní 

průvodkyně nás seznámila s  dlouhou historií 

této české speciality. Mohli jsme si prohlédnout 

původní pomůcky a  stroje. Zhlédli jsme krátký 

hraný fi lm zaměřený na  historii vylepšování 

strojů, které se používaly při výrobě.

Mgr. Eva Kukalová, Mgr. Zdeněk Balek

Kdo se bojí, nesmí večer do školy
Závěr týdne před podzimními prázdninami 

patřil strašidlům. Před dětmi bylo prázdninové 

volno, strašidla ale dovolenou nemají. Naopak 

hrozně ráda pracují přesčas. 

Připravila večerním návštěvníkům stezku 

po  škole s  nelehkými úkoly. Děti prolézaly 

pavučinami, hledaly mezi špagetami magické 

předměty, navštívily strašidelnou restauraci 

a  na  závěr se podepsaly na  listinu odvážných 

smrtelníků. Každá třída pak měla svůj program 

v  učebnách. Někde se tvořilo, kreslilo, jinde 

se luštily kvízy, hrály hry nebo četly pohádky. 

Všechno v duchu nočních duchů. 

Během večera samozřejmě účastníkům 

vyhládlo, tak přišlo k chuti občerstvení, jež při-

pravily tradičně maminky, a  to nejen pro své 

děti. I  strašidla však potřebují klid. Proto byla 

ráda, když se zase celá škola vylidnila. 

Ráno vyhnala poslední návštěvníky, kteří se roz-

hodli ve škole nocovat, a uložila se ke spánku. 

Děti se už teď těší, až je zase za rok uvidí.

třídní učitelky 1. stupně

100 let vzniku samostatného 
Československa

Také děti z  naší školy si připomněly datum 

28. října – Den vzniku samostatné Českosloven-

ské republiky. Pouštěly si prezentaci, která při-

pomínala události poslední stovky let, a ve spo-

lečném rozhovoru děti samy došly k  poznání, 

že se v této době máme velice dobře, můžeme 

žít ve svobodě, míru a dostatku. A protože za to 

vděčíme úsilí a odvaze těch před námi, šli jsme 

pak společně zapálit svíčku k bustě našeho prv-

ního prezidenta T. G. Masaryka, zazpívali jsme 

státní hymnu a společně mu vzdali své díky. 

Lenka Buřvalová, třídní učitelka 4. A 

Camino na kolečkách v Podharti
V  loňském školním roce jsme v  rámci etického 

projektu naší školy navštívili Domov sv. Josefa 

v Žirči, který zajišťuje lidem nemocným roztrou-

šenou sklerózou podmínky pro plnohodnotný 

život. 

Při této příležitosti jsme také v  Café Damián 

zhlédli fotografi e výstavy Camino na kolečkách 

o  pouti Jana Duška z  Logroňa do  Santiaga de 

Compostela s  mottem „Na  invalidním vozíku 

život nekončí“.

V  návaznosti na  tuto výstavu nás navštívil Jan 

Dušek ve  škole v  doprovodu Petra Hirsche, 

známého královédvorského poutníka, aby nám 

vyprávěl o  své pouti. Svou cestu dlouhou 640 

kilometrů představili žákům na zajímavých foto-

grafi ích a videích, všichni jsme se dozvěděli také 

o podrobnostech této výpravy a lidech, kteří mu 

pomohli splnit jeho sen.

Pro některé žáky byla přednáška inspirací, 

možná v  budoucnu podobnou pouť sami 

podniknou.

Marta Mokrá a Lucie Ježková

Máme za sebou úspěšný fl orbalový 
týden
Ve  sportovní hale základní školy Strž se již tra-

dičně konala okrsková kola ve  fl orbalu všech 

kategorií. Naše škola vyslala všechna družstva, 

která dohromady vybojovala dvě zlaté a  jednu 

bronzovou medaili. 

Všechno začalo vítězstvím starších žáků, kteří 

ani jednou neprohráli a  zcela zaslouženě 

postoupili do  okresního kola. Starší žákyně se 

nenechaly zahanbit a  po  bojovných výkonech 

byly také zlaté. O  něco méně úspěšné bylo 

družstvo mladších žákyň, které se až do posled-

ního zápasu také pralo o  celkové prvenství, 

ale jediná prohra v  turnaji znamenala 3. místo. 

A aby byl výsledkový servis kompletní, doplňuji 

6. místo mladších žáků. 

Děkuji velmi za předvedené výkony a reprezen-

taci školy, v okresním kole se určitě neztratíme!

Mgr. Vojtěch Hulík

Dobrý skutek – Laskavec

ZŠ Podharť se zapojila do II. ročníku celostátního 

happeningu „Laskavec“ v rámci oslav Světového 

dne laskavosti 13. listopadu, který vyzývá ško-

láky ke konání laskavosti ve škole nebo v jejím 

okolí.

My jsme si dali za úkol uklidit nějaké místo 

blízko naší školy. Děti ze školní družiny 3. třídy 

si vybraly prodejnu COOP a její okolí. Výsledek 

je vidět na první pohled. A protože nás to moc 

bavilo a měli jsme z práce dobrý pocit, rozhodli 

jsme se, že se o toto místo budeme v rámci školní 

družiny i nadále starat a udržovat v čistotě!

děti ze 3. třídy a paní vychovatelka Markéta Hošková
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Oslavy na Základní umělecké 
škole R. A. Dvorského
Městská hudební 

škola, Městský 

hudební ústav či 

Lidová škola umění. 

To jsou dřívější 

názvy naší současné 

Základní umělecké 

školy R. A. Dvorského ve Dvoře Králové nad 

Labem. V roce 2019 se naše „ZUŠka“ stane 

dámou v  letech, v  únoru oslaví již 70 let 

od  svého vzniku, a  tak ve  škole chystáme 

důstojné oslavy, které si škola zaslouží 

a které budou probíhat celý rok 2019. 

Při této příležitosti bychom rádi již nyní 

oslovili bývalé zaměstnance, bývalé i  sou-

časné žáky, absolventy atd. o  příspěvky 

do  našeho připravovaného almanachu, 

které bychom rádi u příležitosti oslav školy 

zveřejnili.

Prosím, posílejte nám o škole a ze školy – 

své postřehy, příhody, veselé historky atd.

Napište nám na  e-mailovou adresu: 

matuskova@zusdk.cz  nebo na  adresu: 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského, 

Vladimíra Matušková, náměstí T. G. Masa-

ryka 83, 54401 Dvůr Králové nad Labem. 

Děkujeme.

Vladimíra Matušková, DiS., ředitelka

ZUŠ R. A. Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem

Poděkování za vystoupení 
na cenách města
Kdo z  vás přišel v  úterý 23. října do  Han-

kova domu na předávání cen osobnostem 

města, mohl slyšet orchestr ZUŠ ze Dvora 

Králové nad Labem a Jaroměře pod vede-

ním Jany Kovářové a  Stanislava Bihariho. 

Zazněla mimo jiné Vltava Bedřicha Sme-

tany a Novosvětská od Antonína Dvořáka. 

Byl to úžasný zážitek. Soubor ve  složení 

jednadvaceti smyčců, dvou fl éten, kla-

rinetu a  klavíru naplnil celý sál atmosfé-

rou, ze které bylo cítit obrovské nadšení 

mladých muzikantů. Jejich energie puto-

vala k  divákům a  ti odpověděli dlouhým 

potleskem.

Přemýšlela jsem, jak je to vůbec možné, aby 

se tolik žáků během krátké doby jednoho 

měsíce sehrálo a připravilo na vystoupení. 

Jak je skvělé, že si udělali čas i na soustře-

dění v sobotu dopoledne. Jak je to mohlo 

bavit? Vzpomněla jsem si potom, jak jsem 

se přišla podívat na  poslední sobotní 

zkoušku chvíli před jejím koncem. Sedla 

jsem si do  sálu a  poslouchala. Myslíte, že 

Dvořáka? Ne. Pan učitel s dětmi diskutoval 

o  otázkách všedního života. Nebyla zde 

žádná únava z  dopoledního soustředění 

ani nervozita z  připravovaného koncertu. 

Probíhala živá diskuse plná otázek a odpo-

vědí, názorů, které děti samy formulovaly 

a  bezprostředně vyjadřovaly. V  tom byla 

ta síla, ten hnací motor! Setkávání, komu-

nikace, výměna názorů, legrace, pohoda, 

přátelství, vzájemná tolerance. Když něco 

děláte od srdce a s nadšením, asi takhle to 

vypadá!

Děkuji paní Kovářové a  panu Biharimu 

za  skvělé vedení souboru a  za  čas, který 

dětem věnují. Přeji, aby se jim nadále dařilo 

předávat žákům své zkušenosti i nadšení. 

Mgr. Jitka Baudischová

Stacionář RIAPS poskytuje v celém regionu Trut-

nov sociálně rehabilitační služby lidem s dušev-

ním onemocněním ve věku 18–64 let. Posláním 

Stacionáře RIAPS je pomoc a  podpora uživate-

lům při udržení, obnovení nebo získání základ-

ních dovedností vedoucích k  samostatnému 

a  soběstačnému životu ve  společnosti. Služby 

jsou poskytovány ambulantně, přímo v  pro-

storách Stacionáře, a rovněž také terénní for-

mou, tzn. v prostředí, v němž se uživatel běžně 

pohybuje.

Jedná se o  poradenství, individuální rozho-

vory, nácvikové činnosti, např. nácvik vedení 

domácnosti, cestování, vyřizování záležitostí 

na  úřadech včetně osobního doprovodu, edu-

kace na počítači atd. Mezi další činnosti patří tré-

nink paměti, cvičení pro další rozvoj osobnosti 

nebo činnosti k rozvoji dovedností. V dílně si lze 

vyzkoušet nejrůznější tvůrčí a výtvarné techniky, 

jako například pletení košíků, výrobu šperků. 

Jednoduše řečeno, každý uživatel si sám dobro-

volně zvolí, kterou z nabízených možností bude 

chtít využívat tak, aby „něco“ získal.  

Široké spektrum služeb obohacuje Stacionář 

RIAPS o další nácvikové aktivity přímo v terénu 

nebo několikadenní pobytové akce. Součástí 

nabízených služeb jsou rovněž pravidelná setká-

vání pro osoby blízké našich uživatelů, při kte-

rých mohou sdílet své zkušenosti mezi sebou 

i  s  týmem odborných pracovníků. Blízcí našich 

klientů se mohou na sociální pracovníky obrátit 

i mimo pravidelná setkání s různými dotazy.

Základní služby jsou bezplatné, klienti nehradí 

žádnou částku za jejich využívání.  

Ve  Dvoře Králové nad Labem najdete 

Stacionář RIAPS na  náměstí T. G. Masaryka 40, 

kde již druhým rokem poskytuje sociálně reha-

bilitační služby v  prostorách kanceláře býva-

lých uhelných skladů. Stacionář je zde otevřen 

každou středu a  čtvrtek od  9:00 do  15:00 hod. 

V  ostatní dny je poskytována terénní služba 

na základě dohody se sociálním pracovníkem. 

Od roku 2016 do současnosti prošlo ambulantní 

a  terénní službou Stacionáře RIAPS ve  Dvoře 

Králové nad Labem 44 klientů. Od  ledna 2018 

do  října 2018 evidujeme 6 nových zájemců. 

K  říjnu 2018 využívá služeb Stacionář RIAPS 

ve  Dvoře Králové nad Labem 24 klientů. Díky 

posílení úvazku o  0,2 od  ledna letošního roku 

můžeme poskytovat více terénních služeb.

V rámci každoroční celorepublikové akce Týdny 

pro duševní zdraví jsme 17. října 2018 realizovali 

ve Stacionářích ve  Dvoře Králové nad Labem 

a v Trutnově také Den otevřených dveří. Dvou-

denní destigmatizační akci jsme završili verni-

sáží výstavy obrazů našich klientů, která byla 

k vidění v Galerii podlahářství Solum v Trutnově. 

tým Stacionáře RIAPS

Sociálně rehabilitační služby pro 
lidi s duševním onemocněním 

Na konci října proběhla v DDM Jednička již tra-

diční strašidelná přespávací akce. Nově se letos 

protáhla až do odpoledních hodin, a tak si děti 

mohly užít dva dny plné aktivit. Čekalo na  ně 

spousta tvořivého vyrábění od  dlabání dýní až 

po  výrobu halloweenských masek. Odpoledne 

jsme si zpestřili výletem do  strašidelně vyzdo-

bené zoo a vyřádili se v prolézacím hradu. Celý 

den jsme zakončili stezkou odvahy, při které nás 

malinko potrápila naše strašidla a děti si mohly 

na vlastní kůži vyzkoušet, jak moc velká je jejich 

odvaha a zda je strach pro ně překážkou.

Druhý den jsme využili pěkného počasí 

a  na  zahradě uspořádali strašidelné závody. 

Kromě klasických běhacích disciplín si děti 

vyzkoušely na  čas poskládat svého strašáka 

nebo sesbírat pavoučí vajíčka, v našem případě 

barevné míčky. Po  výborném obědě nás pak 

čekalo už jen balení a  všichni jsme se rozešli 

do našich domovů vstříc dalším dobrodružstvím. 

Doufáme, že se dětem akce líbila a  příští rok 

se opět sejdeme v  tak fajnové partě jako letos 

a užijeme si spoustu strašidelné zábavy.

Bc. Tereza Dobiášová

Foto: Sylvie Černotová, DiS.

Děti si přespávací akci „Ať žijí duchové“ užily

Kraj navštívilo v létě nejvíc turistů v historii
Během letošního léta navštívilo Královéhra-

decký kraj nejvíce turistů za dobu jeho exis-

tence od roku 2000. Vyplývá to z údajů Českého 

statistického úřadu. Celkem jich přijelo téměř 

1,2 milionu a počet hostů hotelů a penzionů 

v kraji ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostl

o 5,5 % na 490 377 hostů. Od ledna do září Králové-

hradecký kraj přivítal o 8,1 % turistů více než loni – 

1,138 milionu lidí. Pro porovnání: za celý rok 

2017 se v kraji ubytovalo 1,260 milionu hostů.

Ve třetím čtvrtletí roku 2018 se v Královéhradec-

kém kraji ubytovalo více českých turistů, přibylo 

jich o 4,3 % na 397 619 hostů. Počet návštěv-

níků ze zahraničí se zvýšil o 11,1 % na 92 758 

ubytovaných.

Česká republika zaznamenala letos v létě růst 

počtu hostů o 5,7 %. Ve třetím čtvrtletí se jich 

ubytovalo téměř 7,4 milionu (počet zahranič-

ních se zvýšil o 3,6 %, domácích o 7,5 %).

Zdroj: ČTK
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Město pronajme dva prostory 
sloužící podnikání
Město Dvůr Králové nad Labem nabízí

k pronájmu prostory sloužící podnikání:

• č. 1: náměstí T. G. Masaryka čp. 40, 2. nad-

zemní podlaží, výměra 47,72 m2, mini-

mální cena 800 Kč/m2/rok;

• č. 3: ulice Švehlova čp. 400, 1. nadzemní 

podlaží, výměra 25,84 m2, minimální 

cena 800 Kč/m2/rok.

Žádosti je možné zasílat do 7. prosince 2018. 

Více na úřední desce na www.mudk.cz 

nebo na odboru ekonomiky a majetku 

(Jaroslava Hiltscherová, tel.: 499 318 116).

(red)

Sto let od vzniku Československa

Ve  dnech 18.–28. října 2018 se uskuteč-

nila v  děkanském kostele sv. Jana Křtitele 

výstava nazvaná Poslední císař, první 

prezident věnovaná rozpadu monarchie 

a vzniku Československa.

Výstavu zhlédlo 982 návštěvníků, včetně 

žáků královédvorských základních škol 

a  studentů gymnázia. Tímto děkuji učiteli 

dějepisu PhDr. Ivo Rejchrtovi, který se stu-

denty třetích ročníků gymnázia zorganizo-

val projektový den Sto let republiky a náv-

štěvu výstavy zařadil do tohoto projektu. 

Mnoho návštěvníků výstavy překvapilo, že 

posledním císařem a českým králem nebyl 

František Josef I., ale Karel I. Toho v  roce 

2004 prohlásil papež Jan Pavel II. za blaho-

slaveného pro jeho mírové úsilí, manžel-

skou věrnost a  vzornou rodinnou péči 

o  své děti. Velký zájem projevili návštěv-

níci o  změny hranic republiky v  průběhu 

trvání státu, znaky Československa v letech 

1918–1992 a  seznámili se s  významnými 

osobnostmi naší republiky.

Poděkování patří panu faráři P. Andrzeji 

Deniziakovi za  jeho podporu a poskytnutí 

prostoru k uskutečnění výstavy.

Josef Langfelner

Program akcí královédvorského 
SPCCH v prosinci a lednu
Do  konce roku se členové Svazu 

postižených civilizačními chorobami 

ve Dvoře Králové nad Labem ještě sejdou 

na několika akcích. Poslední cvičení v měst-

ské knihovně Slavoj se koná ve  čtvrtek 

6. prosince v 9:00 hod., další až ve čtvrtek 

10. ledna tamtéž. Plavání v  Hořicích bude 

ve středu 5. a 12. prosince, potom ve středu 

9. ledna, odjezdy jako obvykle od gymná-

zia. V  pondělí 17. prosince je naše akce 

Vánoční zoo, upřesnění se dovíte vždy 

v úterý v cukrárně Dostaveníčko.

Miloslav Tykal

předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

V druhé polovině října čekal sokoly nápor akcí. 

Dne 20. října se dopoledne konal župní přebor 

v  desetiboji za  účasti 150 závodníků ze šesti 

sokolských jednot. Náročný závod pro účast-

níky i  pořadatele se vydařil. Všichni se snažili 

podávat dobré výkony. Domácí jednota posta-

vila na  start úctyhodných 68 závodníků, kteří 

vybojovali celou řadu medailí. Zlato si odnesli 

S. Erbenová, E. Špatenková, N. Erben, A. Rutr-

lová, M. Lukáš, A. Kilevníková a  J. Seifrt, stříbro 

M. Fišerová, B. Síbrová, O. Schreiber, M. Kubí-

ček, A. Holanová, F. Šturm, K. Schreiberová, 

M. Marková, M. Skála a  konečně bronz E. Šeb-

ková, D. Hojný, J. Šturmová, J. Schreiber, K. Luká-

šová a  M. Munzarová. Poděkování patří nejen 

všem závodníkům za  předvedené výkony, ale 

také rozhodčím za  trpělivost, neboť ohodnotit 

takové množství výkonů si ji vyžadovalo.

Téhož dne odpoledne se konala v sokolovně der-

niéra sletových skladeb aneb Rozloučení s  XVI. 

všesokolským sletem. Přesně před rokem začal 

nácvik sletových skladeb, nyní přišlo rozlou-

čení. A bylo veselé. Všichni cvičili s dobrou nála-

dou. Žádná nervozita, ale chuť si to naposledy 

pořádně užít. Poděkovali jsme cvičitelkám, které 

vedly nácviky sletových skladeb, A. Motalové 

za Medvídky, J. Sixtové a V. Kirschové za Notičky, 

A. Erbenové a  R. Hulíkové za  Děti, to je věc, 

D. Lárové, L. Fišerové a  P.  Špatenkové za  Cirkus, 

J. Karešové za  Ženobraní a  Siluety, K. Karešové 

za  Siluety a  S. Lokvencové za  Cesty. Klobouk 

dolů před odvedenou prací! Předvedli se také 

gymnasté a gymnastky se skoky z malé trampo-

línky. Cvičenci některých skladeb vystoupili také 

27. října na akademii v Úpici. 

Dne 28. října drželo patnáct členů Sokola v kro-

jích čestnou stráž u památníku Odboje na oslavě 

100 let od  vzniku republiky. Obzvlášť dorost 

a žactvo v krojích prokázali v nevlídném počasí 

velkou statečnost.

Naši závodníci se zúčastnili závodů ve  šplhu 

bez přírazu v  Brně. Mezi žactvem I. stupně zís-

kali zlato M. Lukáš a  A. Holanová, bronz přidal 

M. Holan, A. Mostecký byl třetí mezi žáky II. stupně 

a svými výkony si vybojoval účast na mistrovství 

ČR v olympijském šplhu. T. Grusová  získala stříbr-

nou medaili ve vloženém běhu na 500 m.

Všem, kteří Sokol reprezentovali na  sletu, sou-

těžích a  závodech patřil druhý listopadový 

víkend. Přes 60 dětí se zúčastnilo víkendové 

párty. Připraveno bylo speciální fi lmové před-

stavení, zábavné hry a náš odchovanec J. Miky-

ska připravil seznámení s americkým fotbalem. 

Asi nejočekávanější byl bohatý raut, na kterém 

se podíleli rodiče, a  samozřejmě velká disko-

téka Vojty Šantory. Akci si užili úplně všichni. 

V poslední části roku nás čekají závody v Team 

Gym, mikulášské hodiny i vánoční karneval. 

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Podzimní sokolské aktivity 

Oblíbená a tradiční akce uspávání strašidel byla 

letos rekordně úspěšná, a to v mnoha aspek-

tech. Osmnáct stanovišť, na kterých mohly 

děti získat po splnění úkolu razítko, zajišťovalo 

35 strašidel, bubáků a monster. Spolu s počet-

ným týmem dalších pomocníků se tak na akci 

podílel rekordní počet organizátorů. I tak se na 

některých stanovištích tvořily fronty dětí, neboť 

se na nádherně nasvíceném a strašidelně naz-

dobeném dopravním hřišti sešly více než tři 

stovky dětí a přibližně stejný počet dospělých, 

což je opravdu rekordní účast. 

Děti nejen ze Dvora Králové nad Labem, ale 

také z okolních obcí a vsí měly za úkol například 

vybrat vlkodlakovi z kožichu blechy, povečeřet 

s lidožrouty, najít kosti pána smrti, pomoci hrob-

níkovi zasypat hroby nebo uniknout pohledu 

medúzy, po kterém by zkameněly. Nebylo 

nutné nasbírat všechna razítka, malé děti 

mohly obcházet pohádkově strašidelné úkoly, 

ty starší a odvážnější mohly zavítat i na horo-

rová stanoviště. Kolem 18. hodiny vstoupila na 

místo Temná paní, která za doprovodu zvonců 

odvedla děti strašidelnou stezkou odvahy až na 

místo, kde se strašidla měla uložit ke spánku. 

Tam na ně čekala ohňová show v předvedení 

umělců z královédvorské skupiny Truvéři, kteří 

poté také doprovázeli jednotlivá strašidla na 

místo jejich odpočinku. Když všechna ulehla do 

svých postelí, Temná paní je vyzvala k dlouhému 

a pokojnému spánku, dětem poradila, aby byly 

hodné, chovaly se slušně a pokorně, aby se něk-

teré ze strašidel neprobudilo dříve a nepotres-

talo je. Kdo se vydal zpět stezkou odvahy, získal 

při odchodu památeční odznak, aby jim připo-

mínal jejich odvahu a slib strašidlům. 

Děkujeme mnohokrát všem organizátorům 

z DDM Jednička za pomoc a přípravu akce, 

hřiště, dětem a jejich doprovodům za účast 

a také všem, kteří nám přáli hezké počasí bez 

deště. Za rok se se všemi těšíme na viděnou.  

Mgr. Iveta Hanušová

Foto:  Ondřej Černota

Povedená strašidla s Jedničkou

Od  1. listopadu měli čtenáři MěK Slavoj mož-

nost splatit své dlužné částky za pozdní vrácení 

vypůjčených dokumentů potravinami s  dlou-

hou trvanlivostí. Tato akce byla vyhlášena již 

druhým rokem a knihovna se tak se svými čte-

náři zapojuje do  charitativní akce Noc venku, 

která se koná v  desítkách měst České repub-

liky. Do  středy 15. října se na  výpůjčním pultu 

v oddělení pro dospělé nastřádalo 83 kg potra-

vin. Je to třikrát větší množství než v  loňském 

roce. Za podporu děkujeme nejen všem čtená-

řům, kteří potravinami uhradili své upomínky, 

ale také lidem, kteří přispěli na dobrou věc sami 

od sebe. A že jich nebylo málo. Děkujeme.

Mgr. Marta Pešková Staníková, ředitelka

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Konzervy místo zpozdného
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Stomatologická pohotovost
prosinec 2018
1. a 2. 12.: MUDr. Petra Šípková, s. r. o., Roo-

seveltova 474, Dvůr Králové nad Labem, 

tel.: 499 621 425;

8. a 9. 12.: Stom-Gyn, s. r. o. – MUDr. Hana 

Šujáková, Rooseveltova 474, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 499 621 423;

15. a  16. 12.: Prouzovi, s. r. o., Šafaří-

kova 1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

22. a  23. 12.: Prouzovi, s. r. o., Šafaří-

kova 1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

24. a  25. 12.: MUDr.  Jiří Záplata, zub. 

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

499 392 811;

26. 12.: MUDr. Petra Šípková, s. r. o., Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 425;

29. 12.: Stom-Gyn, s. r. o. – MUDr.  Hana 

Šujáková, Rooseveltova 474, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 499 621 423;

30. 12. 2018 a 1. 1. 2019: Soukromá sto-

matologická ordinace, s. r. o. – MUDr. Jiřina 

Klustová, Preslova 446, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 622 560.

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Krásný benefi ční koncert 

Dne 16. října 2018 pořádala Farní charita 

Dvůr Králové nad Labem již pátý bene-

fi ční koncert organizovaný na  podporu 

sociálních služeb, které poskytuje na  Krá-

lovédvorsku. V  Hankově domě vystoupil 

houslový virtuos Václav Hudeček a  smyč-

cový soubor Barocco Sempre Giovane 

z  Pardubic. Na  pódiu zazněly skladby 

od  W. A. Mozarta, J. J. Ryby, A. Dvořáka, 

J. J. Bendy, ale také od současného autora 

Luboše Sluky. Krásný hudební zážitek pod-

trhl příjemnou atmosféru a pohodu, která 

provázela celé vystoupení. Děkujeme všem 

účinkujícím i návštěvníkům za pěkně strá-

vený večer.

Iva Rejlová

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Skautské středisko hlásí
V  neděli 28. října se zúčastnili zástupci našeho 

střediska vzpomínkového aktu u  příležitosti 

vzniku Československa. Nejprve byli na náměstí 

Republiky, kde zástupci města sázeli strom 

svobody – lípu srdčitou. Následoval pietní akt 

na  náměstí Odboje, kde kromě jiných řečníků 

promluvil i  zástupce našeho střediska Josef 

Langfelner. 

Druhý oddíl vodních skautů z  Mostku vyrazil

3. listopadu do  Hronova do  Interaktivního 

muzea chytré zábavy Pod čepicí, na  výstavu 

mikro/makro. Na  výstavě byla spousta věcí 

ke  zkoumání, k  prohlížení, k  vyzkoušení, pře-

mýšlení, hraní a tvoření. 3. oddíl skautů navštívil 

4. listopadu v  Pardubicích výstavu Terakotová 

armáda, kde byly vystaveny repliky 64 hliněných 

vojáků čínského císaře z 3. století př. n. l. Sochy 

vojáků byly v  životní velikosti. Vlčata nejvíce 

obdivovala velké vojáky a  jejich zbraně. Viděla 

i  malé repliky bojových vozů a  na  panelech si 

prohlédla fotografi e z archeologických vykopá-

vek a  popis historie Terakotové armády. Ve  fi l-

movém dokumentu viděla místo nálezu v Číně 

a vytváření replik soch vojáků.

V sobotu 10. listopadu se členové našeho oddílu 

zapojili do  Národní potravinové sbírky. Potra-

viny, které kupující darovali, zamířily po zaevido-

vání přímo do  potravinových bank a  následně 

organizacím, které pomá-

hají lidem v nouzi.

Zveme všechny rodiče, 

příbuzné, příznivce skau-

tingu na  Předvánoční 

skautskou besídku, která 

se koná v  neděli 16. pro-

since od  13:30 hod. v  aule královédvorského 

gymnázia. Již tradičně budou skauti našeho 

střediska rozdávat Betlémské světlo zažehnuté 

v místě narození Ježíše Krista Betlémě. V neděli 

16. prosince ho převezmou na vlakovém nádraží 

a Betlémské světlo bude k dispozici pro nejširší 

veřejnost v neděli 23. prosince od 14:00 do 17:00 

hod. v katolickém kostele sv. Jana Křtitele.

Ing. Martin Stránský

Psi v královédvorském  útulku
Téma opuštěných zvířat je mezi lidmi velmi silné 

a citlivé. Rozšířený je názor, že zvířata v útulcích 

trpí, skrz mříže smutně vyhlížejí nové páníčky 

a těší se na teplý pelíšek a plnou misku. Myslím, 

že psi jsou pro nás výbornými učiteli právě v tom, 

že umí čistě a spontánně projevovat emoce, ale 

nedomýšlejí, nevzpomínají a ani nepředpokládají 

– prostě žijí tady a  teď a  na  základě zkušeností 

v  přítomnosti se formuje jejich chování. Pokud 

nemůžete psu z útulku nabídnout nový domov, 

ale chcete přispět k tomu, aby jeho povaha zůstá-

vala veselá a přátelská, přijďte alespoň pobýt spo-

lečně venku a užívat si klidu přírody. 

I letos proběhnou adventní procházky – v neděli 

2., 9., 16. a 23. prosince se sejdeme v 10:00 hod., 

abychom vyrazili na  společnou asi hodinovou 

toulku po Hrubých lukách. Dne 24. prosince pro-

běhne od 9:00 do 12:00 hod. Vánoční venčení, kdy 

si stejně jako v předchozích letech s opuštěnými 

psy můžete zkrátit čas čekání na  Ježíška. Pokud 

budete chtít psy potěšit dárkem, budou jistě rádi 

za kvalitní krmivo a pamlsky, které jim déle vydrží 

(žvýkací a uzené). V zimě jim také pomůže pro vás 

již nepotřebná deka nebo matrace.

Další informace najdete na  našich stránkách 

www.utulek-dknl.estranky.cz. Informace na soci-

álních sítích jsou uveřejňovány bez našeho 

vědomí a nemusí být v souladu se skutečností.

Bob – asi dvouletý fešák 

s  milou a  aktivní pova-

hou, který rád zkoumá 

a hraje si.

Žeryk – třináctiletý 

senior se zdravým 

„kořínkem“, milou pova-

hou a klidným tempem.

Jackie – asi pětiletý 

pes plemene Jack Rus-

sell teriér, je vhodný 

pro zkušenější pejskaře 

a do bytu.

Majk – asi pětiletý 

aktivní, krásně stavěný 

a  po  vhodném sezná-

mení milý společník.

Mikeš – asi dvanácti-

letý psíček, který je při 

dodržování pevných 

pravidel nenáročným 

společníkem.

Daniela Hoblová

Psí útulek Dvůr Králové nad Labem


