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Sloupek starosty
Vážení Královédvo-

ráci, na  tomto místě 

vás budu pravi-

delně informovat 

o  akcích, které naše 

město připravuje 

nebo realizuje. 

Z  těch zásadních 

stavebních akcí nás 

letos čeká pokračování opravy komunikací, 

chodníků a  vodohospodářské infrastruk-

tury a  především dokončení rekonstrukce 

budovy A ZŠ Schulzovy sady. V  lednu měl 

také krajský soud rozhodnout ve  sporu, 

který město vede se společností Evorado 

Import, majitelem ČOV, o výši ceny za čiš-

tění odpadních vod v  letech 2005–2013. 

V  době uzávěrky jsme ještě rozhodnutí, 

které může v  dalších letech významným 

způsobem ovlivnit chod a  rozvoj našeho 

města, neznali.

Závěrem mi dovolte vás pozvat na některé 

z  chystaných akcí, jako je 2. ples města, 

který se uskuteční v Hankově domě, nebo 

některý z  koncertů 25. ročníku festivalu 

Dny R. A. Dvorského. Těším se na viděnou. 

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Výběrové řízení na ředitele či 
ředitelku Hankova domu
Městské kulturní zařízení Hankův dům, které 

je příspěvkovou organizací města Dvůr Krá-

lové nad Labem, bude mít nové vedení. 

Dosavadní ředitelka Zuzana Čermáková se 

rozhodla na  svou pozici k  30. červnu 2019 

rezignovat, rada města tak vyhlásila výbě-

rové řízení na nového ředitele či ředitelku.

Požadujeme VŠ vzdělání (ekonomický 

nebo humanitní směr výhodou), orientaci 

v  oblasti kultury a  všeobecný kulturní pře-

hled včetně znalosti místního prostředí, 

znalost legislativy týkající se mj. vedení pří-

spěvkové organizace či rozpočtových pravi-

del územních rozpočtů. Zkušenost s  pořá-

dáním velkých kulturních akcí výhodou. 

Předpokládaný nástup 1. července 2019.

Zájemci mohou své přihlášky zasílat do 

29. března 2019 na: město Dvůr Králové 

nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 

544  17 Dvůr Králové nad Labem. Obálku 

označte „Hankův dům – neotevírat“. 

Více informací naleznete na  úřední desce 

na www.mudk.cz (typ oznámení: Výběrová 

řízení – personální).                                                 (mik)

facebook.com/
mestodknl

Město letos vydá na rekonstrukci chodníků 
a komunikací opět miliony korun 
Město Dvůr Králové nad Labem bude i v roce 2019 

pokračovat v rekonstrukcích a opravách místních 

komunikací a chodníků. 

„Nejnákladnějším projektem letošního roku 

bude v  této oblasti zejména rozsáhlá rekon-

strukce Čelakovského ulice včetně vodovodní 

a kanalizační sítě. Na tuto akci máme v rozpočtu 

vyčleněno 19 mil. Kč. Z  nákladnějších staveb-

ních akcí je dále plánována ještě rekonstrukce 

komunikace a  chodníku v  ulici Pod Safari za 

5,2 mil. Kč,“ říká starosta Jan Jarolím.

Jakmile to umožní klimatické podmínky, pokra-

čovat by měly také II. etapa rekonstrukce chod-

níku v  Dukelské ulici a  II. etapa rekonstrukce 

chodníku a  vytvoření parkovacích míst v  Pres-

lově ulici. Na akce, které jsou v součtu za více než 

4 mil. Kč, získalo město Dvůr Králové nad Labem 

prostřednictvím MAS Královédvorsko bezmála 

dvoumilionovou dotaci z  Integrovaného regio-

nálního operačního programu.

Zahájeny by měly být ještě přípravné práce 

na rekonstrukci komunikace při MŠ Lipnice. 

V plánu je také realizace křižovatky ulic Nedba-

lova a Vrchlického (pod nemocnicí) včetně pře-

ložek a rekonstrukcí sítí technické infrastruktury. 

„Letos máme jedinečnou příležitost tuto dlouho 

plánovanou stavební akci uskutečnit. Dosud 

nemohla být realizována, protože přes zmíně-

nou křižovatku v  posledních letech vždy vedla 

objízdná trasa nařízená kvůli rekonstrukcím kraj-

ských komunikací ve  městě. A  očekáváme, že 

stejná situace nastane vzhledem k plánovaným 

rekonstrukcím i v dalších letech,“ vysvětluje Jan 

Jarolím. Královéhradecký kraj totiž bude v opra-

vách svých silnic ve  Dvoře Králové nad Labem 

pokračovat. Ve  spolupráci s  městem plánuje

II. etapu rekonstrukce Heydukovy ulice, která by 

měla být realizována v roce 2020. 

Pracovníci odboru rozvoje, investic a  správy 

majetku budou v  roce 2019 také pracovat 

na  projektové přípravě dalších akcí, kterými 

jsou: chodníky Žireč, výstavba chodníku Dvůr – 

Na Borkách – Žireč, chodník Nová Tyršova, rekon-

strukce Staškovy ulice, rekonstrukce komuni-

kace ulice Vrchlického – nemocnice, chodník 

Verdek (intravilán), rekonstrukce ulic Slunečná, 

Okružní, Na Výsluní, Na Vyhlídce, oprava mostu 

v  parku Schulzovy sady, prodloužení chodníku 

u vlečky v Alešově ulici, rekonstrukce chodníku 

a komunikace v ulici K. Světlé.

Miroslava Kameníková

Benešovo nábřeží bez nebezpečných stromů

Pracovníci specializované fi rmy v  lednu na  Benešově nábřeží pokáceli nebezpečné dřeviny. K  zemi šlo dvacet lip a  dva 

akáty – stromy dlouhodobě nemocné, jejichž padající větve mohly ohrozit okolí. Letos na podzim však alej doplní dvou-

metrové lípy. Další informace najdete v článku na straně 2. Foto: Jan Skalický
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O odkupu areálu autobusového 
nádraží se bude nadále jednat
Ve  středu 9. ledna se starosta Jan Jarolím 

sešel na královédvorském městském úřadě 

s  ředitelem společnosti Arriva Východní 

Čechy Jindřichem Poláčkem. Tématem 

jejich setkání byl především prodej areálu 

autobusového nádraží městu. 

Vzhledem k  tomu, že záležitost je třeba 

ještě dále projednat, domluvili se, že se 

starosta Jan Jarolím během jara sejde také 

s generálním ředitelem společnosti Arriva. 

Na  této schůzce už by se mohlo hovořit 

o konkrétních podmínkách prodeje.

Společnost Arriva Východní Čechy, 

a. s., která ve  Dvoře Králové nad Labem 

vlastní areál autobusového nádraží, 

nabídla v  loňském roce městu, aby areál, 

který tvoří pozemky o  celkové výměře 

9  131 m2, odkoupilo. Zastupitelé však 

odkup za cenu 12,7 mil. Kč neschválili.

(mik)

Svoz vánočních stromků
Ještě v  únoru je pro občany zajištěn svoz 

vánočních stromků, které je možné v neděli 

3. února odložit na  stanoviště barevných 

kontejnerů na tříděný odpad. Svoz se usku-

teční následující pondělí. Vánoční stromky 

lze odvézt také do sběrného dvora v rámci 

jeho provozní doby.

Upozorňujeme, že ze stanovišť popelnic 

a  kontejnerů na  směsný odpad nebudou 

stromky odváženy a  odkládání stromků 

na  těchto stanovištích bude považováno 

za založení černé skládky.

Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí 

Krajské nemocnice řídí nové 
vedení zdravotnického 
holdingu
V  nemocnicích Zdravotnického hol-

dingu Královéhradeckého kraje, a. s. (dále 

ZH KHK) došlo od  1. ledna 2019 ke  struk-

turní změně vedení. Nově je řídí před-

stavenstvo holdingu, které se rozrostlo 

z  původních tří členů na  sedm. Posílili jej 

totiž ředitelé jednotlivých nemocnic.

Předsedou představenstva ZH KHK byl zvo-

len Ing. Marian Tomášik, MBA, který dosud 

působil jako místopředseda.

Od  1. ledna 2019 také došlo ke  změně 

vedení na  úrovni nemocnic. Přestala exis-

tovat představenstva i dozorčí rady a nově 

nemocnice řídí statutární ředitelé a správní 

rada. Ta je nejen řídícím, ale také kontrol-

ním orgánem nemocnice a tvoří ji členové 

představenstva holdingu, vyjma ředitele 

dané nemocnice.

Složení představenstva ZH KHK 

od 1. ledna 2019: Ing. Miroslav Procházka, 

Ph.D.  (ředitel ON Trutnov, a. s.), Ing.  Petr 

Raab (člen ZH KHK, a. s.), MUDr.  Jiří Řez-

níček (místopředseda ZH KHK, a. s.), 

Ing.  Tomáš Sláma, MSc. (ředitel ON Jičín, 

a. s.), Ing. Marian Tomášik, MBA (předseda 

ZH KHK, a. s.), Ing.  Ivana Urešová, MBA 

(ředitelka ON Náchod, a. s.), Ing.  Miroslav 

Vávra, CSc. (ředitel Městské nemocnice 

Dvůr Králové nad Labem, a. s.).

Zdroj: Ing. Magdaléna Doležalová

PR manažerka

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a. s.

Pracovníci specializované fi rmy během ledna 

na Benešově nábřeží pokáceli nebezpečné dřeviny. 

K  zemi šlo dvacet lip a  dva akáty – stromy, které 

byly dlouhodobě nemocné a jejichž padající větve 

mohly ohrozit okolí. Letos na  podzim však alej 

doplní dvoumetrové lípy.

Kácení, které bylo řádně povoleno, trvalo více 

než týden. Odklizení pokácených stromů zajistili 

pracovníci technických služeb města.

Stromy šly k zemi především z bezpečnostních 

důvodů. „Většina byla napadena dřevokaznou 

houbou, riziko, že by mohlo dojít k  jejich sta-

tickému selhání, bylo vyhodnoceno jako velmi 

vysoké a  nebylo možné již zajistit jejich pro-

vozní bezpečnost,“ upozornil vedoucí odboru 

životního prostředí Milan Šimek a  pokračo-

val: „Všechny stromy byly v  korunách výrazně 

proschlé (viz foto) a  docházelo k  ulamování 

a  k  pádům i  silných větví. To mohlo ohrozit 

chodce, cyklisty nebo řidiče projíždějících 

vozidel.“

Kácení bylo poslední uvažovanou variantou. 

„Snažili jsme se stromy v  minulosti zachránit, 

několikrát byly odborně ošetřeny, ale jejich stav 

se nadále zhoršoval. I  proto bylo smysluplnější 

tyto nebezpečné a  nemocné stromy pokácet 

a nahradit je zdravými,“ podotkl Jan Jarolím, sta-

rosta Dvora Králové nad Labem.

Za  pokácené stromy byla uložena náhradní 

výsadba v  počtu 44 nových stromů. Alej 

na Benešově nábřeží tak bude letos na podzim 

doplněna o  dvoumetrové lípy, v  parku Schul-

zovy sady a  na  nábřeží Jiřího Wolkera budou 

vysazeny jedle. „S  ohledem na  zajištění živo-

taschopnosti stromů jsme zvolili podzimní 

výsadbu, která je výhodnější, neboť stromy mají 

dostatek přírodní vláhy a pravděpodobnost, že 

se uchytí, je vyšší,“ dodal Milan Šimek.

Miroslava Kameníková

Nebezpečné a nemocné stromy z Benešova 
nábřeží jsou pryč, nahradí je mladé lípy

Festival Dny R. A. Dvorského letos oslaví 
jubileum. Je mu pětadvacet let
Swingový a jazzový festival v roce 2019 oslaví své 

čtvrtstoletí i 120. výročí narození R. A. Dvorského. 

Během tří měsíců nabídne posluchačům přední 

soubory a  interprety swingové a  jazzové hudby. 

Nebude chybět ani divadelní představení zachycu-

jící onu dobu.

Tradiční akci ve Dvoře Králové nad Labem zahájí 

již 26. února Ondřej Havelka a  jeho Melody 

Makers. Přivezou zbrusu nový program Rapsó-

die v modrém pokoji aneb G. Gershwin a J. Ježek 

– dva muži mezi nebem a jazzem. Koncert, který 

je nabitý nesmrtelnými evergreeny, korunuje 

unikátní a swingující provedení slavné Gershwi-

novy Rapsodie v modrém v původním aranžmá 

pro klavír a jazzový orchestr.

„Zavřete oči, swing přichází“ je název divadel-

ního představení Divadla V Řeznické plné lesku 

a  bídy fi lmových legend a  hvězd Barrandova. 

Adina – Lída – Miloš Havel – R. A. Dvorský. To vše 

za doprovodu swingových písní, které podtrhují 

atmosféru tehdejší rozporuplné doby. Předsta-

vení uvidí diváci v Hankově domě v rámci diva-

delního předplatného ve středu 6. března.

V  pátek 22. března se Hankův dům pro-

mění v  tančírnu. Po  loňském velkém úspě-

chu do  Dvora Králové nad Labem opět zavítá 

vynikající Original Vintage Orchestra s  Petrem 

Kroutilem a  dalšími sólisty. Orchestr bude hrát 

k tanci i poslechu swingovou hudbu 20. a 30. let

20. století a opět dojde také na originální úpravy 

slavných moderních písní ve stylu swingu.

Hlavní festivalový večer v sobotu 23. března se 

ponese v duchu 120. výročí Dvorského narození. 

Nejprve zahraje Big Band Dvorský, pak bude 

pódium Hankova domu patřit orchestru Blue 

Star Václava Marka a  Černobílým písničkám. 

Dvouhodinový koncertní program je složený ze 

šlágrů 30. a 40. let a průvodcem večera nebude 

nikdo jiný než milovník starých českých fi lmů, 

autor knih o Nataše Gollové a dalších hvězdách 

stříbrného plátna, moderátor Aleš Cibulka.

V  dubnu se festivalové koncerty přesunou 

do  krčmy Starý pivovar. Ve  čtvrtek 11. dubna 

zde vystoupí česko-francouzské vokální trio The 

Cracked Cookies. Marie Dubus a  Marie Ruby 

pocházejí z Francie, mají vystudované konzerva-

toře a hrají na několik nástrojů, např. na fl étnu, 

kytaru, ukulele, kazoo, klavír a  různé perkuse. 

Trio dokonale doplňuje Jitka Štěrbáková, absol-

ventka JAMU v  Brně a  Conservatoire de Stras-

bourg, specialistka na  hispánskou a  brazilskou 

hudbu. V podání těchto sympatických, humorně 

naladěných mladých muzikantek se můžete 

těšit na  melodie v  rytmu swingu, jazzu, popu, 

ale i na židovské a fi lmové melodie ve vlastních 

aranžích. 

O  závěrečnou after party se jako obvykle 

postará v  pátek 26. dubna rodinné seskupení 

EKG Jazz v  čele s  talentovaným trumpetistou 

Petrem Stránským.

Jubilejní 25. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského 

se koná pod záštitou místostarostky města Dvůr 

Králové nad Labem Alexandry Jiřičkové, za při-

spění Královéhradeckého kraje, města Dvůr Krá-

lové nad Labem a za mediální podpory Českého 

rozhlasu Hradec Králové. Podrobnosti o festivalu 

i  rezervaci vstupenek najdete na  internetových 

stránkách www.hankuv-dum.cz.

Zuzana Čermáková, ředitelka 

městské kulturní zařízení Hankův dům

Plakát na festival najdete v příloze KdeCo, str. 8.
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Tak jako v minulých letech 

pár dní po  Novém roce 

proběhla ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem Tříkrá-

lová sbírka. Organizovala 

ji Farní charita Dvůr Krá-

lové nad Labem. Výtěžek 

ve  výši 343.972 Kč pů-

jde na  služby, které zde 

ve  městě a  okolních 

obcích charita poskytuje. 

Skupinky koledníků vyšly 

do ulic navečer ve čtvrtek 

3. ledna z  místní římsko-

katolické fary, kde pan 

farář požehnal přítomným 

koledníkům a jejich vedoucím. Koledovalo se až 

do neděle 6. ledna. 

Skupinky koledníků navštívily domácnosti 

s přáním všeho dobrého do nového roku 2019 

a  přitom nabídli cukřík a  kalendářík jako drob-

nou pozornost všem, kteří jim otevřeli. Mnohdy 

to byla velmi milá setkání, kdy nezůstalo jen 

u  přání, ale došlo i  na  delší rozhovor, zvláště 

u starších a osamělých spoluobčanů.

Poprvé také skupinky malých koledníků navští-

vily venkovní prostory městského úřadu, kde je 

přivítal pan starosta a další zaměstnanci úřadu. 

Chtěli bychom tímto poděkovat vedení krá-

lovédvorských škol, v  první řadě ZŠ Podharť 

a  zástupkyni ředitelky Stanislavě Vojtíškové, 

za nezištnou pomoc při náboru koledníků ve tří-

dách. Bez nich by koledování nebylo úspěšné. 

Jako poděkování pro všechny děti, které kole-

dovaly, proběhlo v sobotu 12. ledna v kině Svět 

promítání fi lmové pohádky Když draka bolí 

hlava.

Všem štědrým dárcům děkujeme!

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Foto: Jan Skalický

Rada města zřídila své komise
Rada města Dvůr Králové nad Labem zřídila 

v prosinci a v lednu komise jako své inicia-

tivní a  poradní orgány a  jmenovala jejich 

předsedy a členy. Zřízeny byly komise:  

• prevence kriminality (předseda Jan 

Štípek);

• dopravní (předseda Jan Jarolím);

• stavebně-architektonická (předseda 

Ota Černý); 

• cestovního ruchu (předseda Filip 

Košťál);

• likvidační (předsedkyně Elena Mocová);

• pro občanské záležitosti (předseda 

Jan Jarolím); 

• škodní (předseda Martin Plecháč);

• životního prostředí (předseda Vítěz-

slav Šturma);

• kulturní (předsedkyně Zuzana 

Čermáková);

• památková (předseda Bedřich Machek);

• sociální (předsedkyně Alexandra 

Jiřičková);

• sportovní (předseda Jan Jarolím).

Již v  listopadu rada města zřídila komisi 

Redakční rada, jejíž předsedkyní je Alexan-

dra Jiřičková. 

Komise včetně jejich obsazení najdete 

na  www.mudk.cz v  sekci Město/Orgány 

města/Rada města/Komise rady města.

(mik)

Ministerstvo kultury opět 
podpoří obnovu památek 
Také letos vyhlásilo Ministerstvo kultury 

pro vlastníky kulturních památek dotační 

program „Podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností“. Uzávěrka pro podání žádostí 

je 28. února 2019. Minimální výše pří-

spěvku je 50 tis. Kč a podíl vlastníka je mini-

málně 20 % z  nákladů, k  nimž se poskyt-

nutý příspěvek váže. Peníze jsou určeny 

na zachování a obnovu nemovitých kultur-

ních památek, které jsou mimo památkové 

rezervace a zóny, nejsou národními kultur-

ními památkami a nejsou ve vlastnictví ČR, 

popř. na obnovu movité kulturní památky 

pevně spojené se stavbou (např. oltáře 

nebo varhany v kostelech apod.). 

Pro ORP Dvůr Králové nad Labem bude 

rozděleno 1.071.000 Kč. Žádosti je nutné 

podat na  Městský úřad Dvůr Králové nad 

Labem, odbor školství, kultury a sociálních 

věcí (ŠKS). Aktuální formulář je k dispozici 

na  stránkách Ministerstva kultury jako 

příloha „Zásad Programu ORP“. Žádost 

musí být podána včetně povinných pří-

loh, seznamu povinných příloh a klauzule, 

že vlastník zmocňuje obec s  rozšířenou 

působností, aby jeho jménem podala 

žádost. K  dokončené akci musí vlastník 

kulturní památky zpracovat vyhodnocení 

spolu s vyúčtováním.

Další informace najdete na  stránkách 

Ministerstva kultury www.mkcr.cz (podpora 

kultury, dotační okruhy, památky), nebo 

na  stránkách města www.mudk.cz v  sekci 

Rozvoj/Granty a dotace/Dotace z programu 

EU, ministerstev a Královéhradeckého kraje. 

Případné dotazy odpoví Ing.  Táňa Nová-

ková z  odboru ŠKS na  královédvorském 

městském úřadě. (tel.: 499 318 296, e-mail: 

novakova.tana@mudk.cz).                           (mik)

Vypsány byly další dotační programy

Tříkrálová sbírka na Královédvorsku 
vynesla téměř 344 tisíc korun

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje každý 

rok dotační programy, jejichž cílem je podpora kul-

turních, sportovních a  sociálních aktivit ve  městě. 

Příjemcem dotace může být subjekt či osoba, jejichž 

činnost či služba je v zájmu města a občanů města. 

V lednu rada města vyhlásila dotační programy  

na  podporu veřejně prospěšných aktivit, dále 

na  obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou 

nemovitou kulturní památkou nebo se nachá-

zejí na území městské památkové zóny, a schvá-

lena byla také výzva k podání žádosti o účelovou 

neinvestiční dotaci pro poskytovatele sociálních 

služeb poskytovaných podle zákona o  sociál-

ních službách.

V  rámci dotačního programu na  podporu 

veřejně prospěšných aktivit, na  který je 

v  rozpočtu města vyčleněno 500 tisíc Kč, jsou 

vypsány čtyři oblasti podpory: 

• A  – podpora dlouhodobé činnosti spolků 

na území města Dvůr Králové nad Labem;

• B – podpora kulturních akcí na území města 

Dvůr Králové nad Labem;

• C – podpora aktivit neformálního vzdělávání;

• D – podpora kulturních akcí mimo Dvůr Krá-

lové nad Labem.  

Letos je více termínů pro přijímání žádostí: 

• 25. února – 8. března 2019

• 20. května – 31. května 2019 

• 19. srpna – 30. srpna 2019.

V  rámci dotačního programu na  obnovu 

vnějšího pláště objektů, které jsou nemo-

vitou kulturní památkou nebo se nacházejí 

na  území Městské památkové zóny města 

Dvůr Králové nad Labem, bude mezi žada-

tele rozděleno 400 tisíc Kč. Termín pro přijímání 

žádostí je stanoven od 1. do 30. března 2019.

Schválena byla také výzva k  podání žádosti 

o  účelovou neinvestiční dotaci pro posky-

tovatele sociálních služeb poskytovaných 

podle zákona o  sociálních službách. Termín 

přijímání žádostí je do  18. února 2019. V  roz-

počtu města je na tento dotační program vyčle-

něno 1,5 mil. Kč.

Dotační program na služby související se sociální 

oblastí bude vyhlášen začátkem února 2019.

Žádosti o dotace z programu na podporu tělo-

výchovy a  sportu jsou přijímány do  8. února 

2019. Vypsány jsou dvě oblasti podpory:

• A  – dlouhodobá činnost sportovních oddílů 

na území města Dvůr Králové nad Labem;

• B – sportovní akce pořádané ve Dvoře Králové 

nad Labem.

Všechny žádosti musejí být podány na  přede-

psaném formuláři s povinnými přílohami poštou, 

nebo osobně ve  stanoveném termínu. Zároveň 

musí být originál žádosti naskenován včetně 

podpisu oprávněné osoby a zaslán elektronicky 

na  e-mail dotacemesta@mudk.cz. Pozorně si 

pročtěte text příslušné výzvy a možnost použití 

dotačních prostředků. Vyhlášené dotační pro-

gramy jsou zveřejněny po  dobu 30 dnů před 

termínem pro podávání žádostí, pak následuje 

lhůta pro samotné podání žádosti. Využijte tedy 

tento čas pro konzultaci na odboru školství, kul-

tury a sociálních věcí, náměstí T. G. Masaryka 38, 

Dvůr Králové nad Labem, kancelář č. 304.

Kompletní vyhlášení dotačních programů 

a výzvy včetně formulářů najdete na webových 

stránkách města www.mudk.cz v  sekci Rozvoj/

Granty a dotace/Dotace z rozpočtu města.

Bc. Petra Zivrová

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

Druh zásahu prosinec 2018 

BESIP přestupky  108

Dopravní nehoda  1

Veřejný pořádek (přestupek) 1

OZV o volném pohybu psů 1

Majetek (přestupek) 7

Občansko-právní spor 1

Ztráty a nálezy 3

Prevence (opatření a úkony) 3

Doručení písemnosti (šetření) 1

Odchyt zvířete (opatření) 7

Trestný čin 4

Celkem přestupků:  143

Moderní technologie:

BESIP – MKDS (předáno na ODP) 7

Pokuty v blokovém řízení:  50

Na místě nezaplacených bl. pokut: 8

Předáno Policii ČR 3

Předáno na správní odbor MěÚ 7

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Pozor na podomní prodejce. 
Případy řeší městská policie
Upozorňujeme občany, že se během ledna 

ve Dvoře Králové nad Labem opět objevili 

podomní prodejci. Městská policie Dvůr 

Králové nad Labem (MPDK) o  těchto pří-

padech ví, intenzivně se jimi zabývá a tři již 

předala ke správnímu řízení.

Jen pro srovnání, v roce 2018 zaznamenali 

strážníci celkem 13 případů podomního 

prodeje.

Pochůzkový prodej zboží, poskytování 

služeb a  podomní prodej ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem zakazuje tržní řád, který 

platí od května 2013. Porušení tohoto naří-

zení mohou občané ohlásit jak na  MPDK 

(tel.: 603 237 858), tak na obecní živnosten-

ský úřad (tel.: 499 318 126). 

(mik)

Mezinárodní statistické šetření 
Politické postoje
Česká nezávislá výzkumná společnost 

MEDIAN v  současné době provádí mezi-

národní šetření Politické postoje, jehož 

cílem je získat informace o  představách 

obyvatel ČR týkajících se domácí i  mezi-

národní politické situace. V  rámci šetření 

byly náhodně vybrány i  některé domác-

nosti ve  Dvoře Králové nad Labem, které 

tazatelé navštíví v období do konce února 

2019. Dotazování trvá zhruba 25 minut 

a  probíhá formou osobního rozhovoru. 

Otázky se týkají každodenního života, hod-

not, názorů českých občanů – nevztahují 

se ke konkrétní obci. Odpovědi jsou zcela 

anonymní, údaje budou použity pouze 

v  rámci souhrnných údajů a  je vyloučeno 

jakékoliv zneužití osobních informací. Svou 

účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu 

nezavazují.

Více informací získáte na tel.: 225 301 639 

nebo e-mailu: politicke.postoje@median.cz.

Zdroj: Ing. Luděk Rambousek

vedoucí oddělení Projekt manažerů, MEDIAN, s. r. o.

Od  února 2019 dojde ke  změně poskytovatele 

služby SMS parkovného, kterým bude nově společ-

nost Globdata, a. s. Ta tuto službu provozuje v dal-

ších 46 městech po celé České republice. Smlouvu 

schválila rada města. Objednávka parkovacího 

lístku pomocí SMS zprávy bude probíhat podobně 

jako dosud, nově však bude možné parkovné 

zaplatit i  platební kartou, a  to prostřednictvím 

aplikace SEJF pro chytré telefony.

Objednávka parkovacího lístku pomocí SMS 

zprávy bude probíhat podobným způsobem 

jako dosud. „Parkovné však bude možné kromě 

tradiční úhrady smskou zaplatit nově i platební 

kartou, a  to prostřednictvím aplikace SEJF pro 

chytré telefony,“ upozorňuje na  hlavní výhodu 

Jan Štípek, ředitel Městské policie Dvůr Králové 

nad Labem (MPDK), a  dodává: „SMS parkovné 

bude možné objednat i přes internetové stránky 

www.parkovacilistek.cz, případně pomocí apli-

kace pro chytré telefony SEJF. Služba také nabízí 

možnost informovat řidiče o  blížícím se vypr-

šení zaplacené parkovací doby a  dát mu tak 

příležitost si dobu parkování prodloužit, aniž by 

musel dojít k parkovacímu automatu.“

MPDK, která ve městě parkovací automaty pro-

vozuje a  kontroluje placení parkovného, bude 

mít k dispozici rozhraní pro správu a vyhodno-

cení provozu celého systému SMS parkovacích 

lístků. Jednoduchá bude také kontrola zaplacení 

parkovného. Strážník do online aplikace v chyt-

rém telefonu zadá registrační značku zaparko-

vaného vozidla a objeví se mu informace nejen 

o  tom, zda řidič zaplatil parkovné, ale také 

do kdy.

NÁVOD NA PLATBU SMS 
PARKOVNÉHO
Napište SMS zprávu ve  tvaru:

DKmezeraRZvozidlamezeradoba parkování 

(nutno zachovat skladbu písmen a mezer), např.: 

DK 1S23456 120 (POZOR: do SMS zprávy vložte 

skutečnou RZ vašeho vozu!). 

V případě, že chcete zaslat upozornění na konec 

předplacené doby parkování, vložte na  konec 

SMS symbol „U“, např. DK 1S23456 120 U. 

Zprávu odešlete na číslo 902 06. 

Na  základě zaslané objednávky vám bude 

během pár vteřin doručena zpráva v  podobě 

SMS parkovacího lístku. K ceně SMS parkovného 

bude připočtena ještě cena za zaslání SMS podle 

tarifu vašeho operátora.

NÁVOD NA PLATBU PARKOVNÉHO 
POMOCÍ APLIKACE SEJF
Pro využití je nutné mít nainstalovanou apli-

kaci SEJF pro chytré telefony, která je zdarma 

ke stažení na www.sejf.cz. 

1. Otevřete SEJF, v sekci Koupit zvolte Parkování 

– Dvůr Králové nad Labem. 

2. Vyberte ze seznamu platnost a tarif.

3. Platbu potvrďte pinem. Parkovací lístek nalez-

nete v hlavním menu aplikace v záložce platné 

doklady. Daňový doklad je k dispozici na strán-

kách www.parkovacilistek.cz 

Cena parkovného ve Dvoře Králové nad Labem 

činí 10 Kč/hod. Parkovné se na vyznačených mís-

tech platí od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 

hod, v sobotu od 9:00 do 13:00 hod.

Miroslava Kameníková

Parkovné půjde zaplatit nejen SMSkou, 
ale také kartou prostřednictvím aplikace

Také v roce 2019 pokračuje ve Dvoře Králové nad 

Labem projekt odděleného sběru a  svozu komu-

nálního bioodpadu rostlinného původu. 

Občané, kteří bydlí v  katastrálním území Dvůr 

Králové nad Labem a  nemají možnost biood-

pad kompostovat na  vlastním pozemku či 

vozit do  sběrného dvora, mohou tento odpad 

odkládat odděleně od směsného komunálního 

odpadu a zajistit tak jeho využití v kompostárně.

Termíny svozu v roce 2019:
Nádoby o objemu 140 a 240 litrů: 8. 2., 8. 3., 

22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6., 

12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 

1. 11., 15. 11., 29. 11. a 13. 12. 2019.

Nádoby o objemu 770 litrů: 8. 2., 8. 3., 22. 3.,

5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 

31. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6., 5. 7.,  12. 7., 19. 7., 

26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8., 6. 9., 13. 9.,

20. 9., 27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10, 1. 11., 

15. 11., 29. 11. a 13. 12. 2019.

Termíny svozu jsou uvedeny také v odpadovém 

kalendáři města (mají ikonu hnědé popelnice).

Stále jsou také pro zájemce k dispozici nádoby 

na bioodpad, a to o objemu 140 l pro zástavbu 

rodinných domů, nebo 240 l a 770 l pro zástavbu 

bytových domů. V  případě zájmu tedy kontak-

tujte odbor životního prostředí (Ing. Eva Šírková, 

e-mail: sirkova.eva@mudk.cz, tel: 499 318 289).

Nádoby na  svoz bioodpadu, které město poří-

dilo z  dotace, jsou zájemcům zapůjčovány 

zdarma. V  roce 2019 účastníci projektu při-

spějí pouze na  svoz bioodpadu, a  to částkou 

300 Kč za nádobu o objemu 140 l za rok, 500 Kč 

za  nádobu o  objemu 240 l za  rok a  2.000 Kč 

za nádobu o objemu 770 l za rok.

Upozorňujeme občany, kteří již mají uzavřenou 

smlouvu, aby poplatek za svoz nádob na biood-

pad uhradili do  konce března 2019 buď bez-

hotovostní platbou na  účet č.: 187580614/0300 

(variabilní symbol je uvedený na smlouvě), nebo 

platbou na pokladně městského úřadu.

Miroslava Kameníková

Poplatek za svoz tříděného komunálního 
bioodpadu je třeba zaplatit do konce března
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Volné pracovní místo strojník/plavčík
Technické služby města Dvora Králové nad 

Labem nabízejí pracovní místo strojník/plavčík 

na  městských sportovištích. Jedná se o  práci 

na dvě směny s osmihodinovou pracovní dobou 

a nástupem možným ihned.

K náplni práce patří:

• provoz a údržba městských sportovišť;

• v zimním období provoz zimního stadionu;

• od jara do podzimu provoz letního stadionu, 

plavčík na koupališti.

Požadujeme: dobrý zdra-

votní stav.

Více informací poskytne 

vedoucí provozu sporto-

višť Zbyněk Wolf, tel.: 605 233 245.

Vše důležité najdete na  našich internetových 

stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Program veřejného bruslení na únor 2019 nalez-

nete v příloze KdeCO, str. 7.

Technické služby informují Podpora hnízdění ptactva byla 
úspěšná, město nakoupí další 
sýkorníky

Na  jaře loňského roku pracovníci specia-

lizované fi rmy v  sedmi různých lokalitách 

Dvora Králové nad Labem nainstalovali 

celkem 54 ptačích budek – špačníků, 

sýkorníků, polobudek a denních úkrytů pro 

netopýry, tzv. netopýrníků. Cílem projektu 

bylo podpořit hnízdní stanoviště ptačích 

druhů, které se přirozeně vyskytují v zasta-

věné části města i na jeho okrajích. 

Na  podzim loňského roku došlo ke  kon-

trole budek a  jejich vyčištění. Při té pří-

ležitosti pracovníci fi rmy vyhodnotili jejich 

využití. 

„Obsazenost budek byla 92 procent, 

dokončená hnízda se našla v  téměř polo-

vině sýkorníků. V  budkách se nejčastěji 

usídlili sýkora koňadra, sýkora modřinka, 

rehek zahradní a  špaček obecný. Zajíma-

vostí je, že v  parku Schulzovy sady byly 

zaznamenány i  denní úkryty netopýrů,“ 

uvedl Milan Šimek, vedoucí odboru život-

ního prostředí na  Městském úřadě Dvůr 

Králové nad Labem. 

Protože největší oblibu u  ptactva zazna-

menaly sýkorníky, dojde k  jejich dalšímu 

nákupu. Nové budky by měly být ve vybra-

ných lokalitách nainstalovány již během 

února.

(mik)

S  příchodem 

nového roku 

většina z  nás 

bilancuje, hod-

notí a  plánuje. 

Ohlížíme se 

zpět a  hodno-

tíme, co se nám podařilo více či méně, a  pře-

mýšlíme o plánech do budoucna, a to jak v sou-

kromém, tak pracovním životě. Nejinak je tomu 

i v naší MAS Královédvorsko. 

Pokud se ohlédneme, podpořili jsme 39 pro-

jektů s  celkovými způsobilými výdaji okolo

40 mil. Kč. Dotace směřovaly do různých oblastí. 

Co se týká infrastruktury, podpořeno bylo vybu-

dování odborných učeben ve  čtyřech základ-

ních školách, došlo ke  zvýšení bezpečnosti 

dopravy prostřednictvím rekonstrukce chod-

níků, zvýšila se i kvalita a dostupnost sociálních 

služeb a  sociálního podnikání. Další projekty 

umožnily rodičům dětí, prostřednictvím nově 

založených školních klubů či realizovaných pří-

městských táborů, sladit jejich povinnosti pra-

covní s  povinnostmi rodinnými a  umožnit jim 

vykonávat práci na plný úvazek, aniž by nechá-

vali své dítě samotné. 

Značný objem fi nančních prostředků mířil také 

do  zemědělství. Místní zemědělští podnikatelé 

využili dotace primárně na nákup tolik potřeb-

ných strojů či zařízení souvisejících s  jejich 

činností. 

V neposlední řadě jsme měli radost i z možnosti 

podpořit v činnosti drobné živnostníky či malé 

a střední podnikání na Královédvorsku. Značná 

část z celkového objemu fi nančních prostředků, 

které jsme před necelými dvěma lety pro náš 

region získali, tak byla úspěšně přidělena. 

Co se týká plánů pro tento rok, stanovujeme si 

i nadále vysoké cíle. Společně s naší novou před-

sedkyní, paní Alexandrou Jiřičkovou, která byla 

do  funkce zvolena našimi členy koncem roku, 

chystáme další zajímavé výzvy, do  kterých se 

budou moci případní žadatelé přihlásit. Boju-

jeme aktuálně o navýšení fi nančních prostředků 

v  rámci operačního programu Zaměstnanost 

a  chystáme se v  návaznosti na  to realizovat 

projekt zaměřený na vzdělávání týkající se zvy-

šování pracovních kompetencí s  cílem zvýšení 

motivace k  zaměstnání, jeho udržení a  k  dal-

šímu profesnímu vzdělávání. 

Nadále pracuje také realizační tým projektu 

MAP, který se ve  spolupráci s  místními školami 

a  subjekty působícími ve  vzdělávání dětí do 

15 let zaměřuje na  posilování spolupráce mezi 

školami, vzájemného učení či podpory pedago-

gických kompetencí. Věříme, že se i díky realizaci 

těchto projektů daří posilovat rozvoj našeho 

regionu.

Ing. Lenka Křížová, DiS. 

ředitelka kanceláře MAS Královédvorsko

Rozvoj regionu díky dotacím

Přijďte besedovat s Davidem Čápem o komunikaci rodičů a školy
V  pondělí 18. února 2019 do  Dvora Králové 

nad Labem opět zavítá psycholog PhDr.  David 

Čáp, Ph.D., z  katedry psychologie Filozofi cké 

fakulty Univerzity Karlovy. Zájemci budou mít 

možnost s  ním na  moderované besedě, která 

se od  17:00 hod. uskuteční v  sále Špýcharu 

městského muzea, diskutovat na téma Komuni-

kace rodičů a školy. Besedu, která je připravena 

v  rámci projektu Místní akční plány vzdělávání 

ORP Dvůr Králové nad Labem, povede Mgr. Sil-

vie Pýchová. 

Na  co se mohou účastníci akce těšit, jsme se 

zeptali přímo Davida Čápa (na snímku).

Co rodičům účast na besedě s vámi přinese?

Pokusím se jim ukázat pohled na  komunikaci 

školy z  jiného úhlu, z  pohledu školy. Některé 

informace třeba škola sdělovat nemůže, jiné 

informace od rodičů zase potřebuje vědět, aby 

mohla správně pracovat s  jejich dítětem. Záro-

veň se můžeme bavit o  tom, jak některé věci 

škole sdělit tak, aby byly správně pochopeny, 

aby nedošlo ke  zbytečným nedorozuměním. 

A co po škole můžu jako rodič chtít.

Proč se vůbec jako rodič zabývat tématem 

komunikace se školou? 

Protože můžete lépe pochopit, proč se něco 

děje takovým či jiným způsobem, a  můžete 

být v  lepším kontaktu s  vyučujícími. Případně 

můžete pomoci při řešení složitější situace 

kolem svého dítěte.

V čem je to dnes jiné než dříve?

Ono jde o to, co slovem dříve myslíme. Každo-

pádně oproti době před např. 20 lety se změnily 

některé věci ve  školství – již neexistují úplně 

jednotné osnovy, školy se více diferencují, více 

mluvíme o  dovednostech či kompetencích 

žáků, nejen o  jejich znalostech. Školy potřebují 

pro mnoho úkonů souhlas či spolupráci rodičů. 

Stejně tak se proměnili i  rodiče. Je mezi nimi 

výrazná skupina rodičů, kteří se aktivně o vzdě-

lávání svých dětí zajímají a někdy mají i výrazné 

postoje a názory na  to, jak by vzdělávání mělo 

vypadat. A to je moment, který může vést k růz-

ným nedorozuměním.

Mgr. Silvie Pýchová

MAP II
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Vzhledem k závažnosti upozornění, že z vodo-

jemu u Kocbeří uniká již delší dobu voda, redakce 

Novin královédvorské radnice oslovila Ing. Petra 

Mrázka, jednatele MěVaK Dvůr Králové nad 

Labem, aby se k fotografi i a celé situaci vyjádřil.  

Zde přinášíme jeho odpověď:

Vážený pane Pojare, děkuji za  vaše upo-

zornění na  údajné mizení vody a  sou-

časně jsem rád, že vám to není lhostejné. 

Bohužel v  tomto případě Vám pouze ule-

vím od  starostí, kam mizí voda, neboť se 

jedná o  odpadní potrubí z  objektu vodo-

jemu Kocbeře, které odvádí přepad z aku-

mulační nádrže, a  to včetně drenážních 

prosaků z podloží v blízkosti tohoto vodo-

jemu. Tudíž se jedná o  zcela přirozenou 

záležitost, nemající žádný vliv na množství 

mizející vody ve vodovodní infrastruktuře.       

Ing. Petr Mrázek

jednatel společnosti Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.

Pamatuji bílé zimy

jak z Ladových obrázků,

na běžkách jsem skládal rýmy,

dnes k tomu mám procházku

Ne a ne a nenasněží,

sníh na horách neberu,

„lyžníky“ se to tam hemží,

pro skluz nemáš mezeru

Že vločkami zbělá země

v podhůří, už nevěřím,

básník a zálesák ve mně,

větří jarní povětří

Tak posílám zimu kamsi

a pro zdraví tělesné,

každý den k snídani dám si,

vločky aspoň ovesné!

                     ... 

Ach, kéž bych se těžce mýlil,

kéž má báseň není platnou

a vločky, na něž jsem cílil,

jen ať v hojné míře spadnou

vzápětí, hned, dneska, teď,

zaslechl jsem předpověď!

                      ...

A ta výjimečně vyšla!

Z noci na den natotata

sněhová nadílka přišla,

žel však jako mokrá vata!

Rázem je z ní tmavá břečka,

prší, počasí je pod psa,

jestli tuhle zimu přečkám,

tak jen díky vločkám z ovsa!

© Jaroslav Kratěna

Vločky
(7.–8. ledna 2019)

Vážená redakční rado. Reaguji tímto na  články 

z  vydání Novin královédvorské radnice, uveřej-

něné v  čísle 12/2018, které se týkají zdražení 

vodného a  stočného v  našem městě. Níže na-

psaný fejetonek bych nazval Kam mizí voda?

V  pojednání uvádíte spoustu administrativních 

výrazů – činností: „... plán fi nancování a obnovy 

(zákonná povinnost) vodovodů a  kanalizací 

a  zároveň stanovení ceny vodného a  stočného 

...výrazné investice do oprav vodovodní a kana-

lizační sítě, která je i  přes množství uskutečně-

ných investičních akcí stále ve  špatném stavu 

(zde je uvedena pouze jedna investice – obnova 

vodovodu Nový Vorlech)... krok k obnově zasta-

ralé vodohospodářské infrastruktury... napo-

sledy byla cena vodného a  stočného zvýšena 

v  roce 2016... důvod je jednoduchý – navýšení 

nájemného, které naše společnost (myšleno 

VaK) platí vlastníkovi vodovodní a  kanalizační 

struktury, tedy městu Dvůr Králové nad Labem... 

rostou ceny energií, minimální a  doporučená 

mzda... monitoring ztrátové vody...“

Dále pan jednatel Mrázek uvádí: „Kdyby k napl-

ňování plánu obnovy docházelo i  v  minulosti, 

nemuseli jsme v současnosti řešit, že nám mizí 

50 % vody v  síti a  MěVaK pak realizuje zhruba 

100 oprav ročně.“ O  oteplování naší planety 

a defi citu srážek ani zmínka!? Zaplať pánbůh...

No, a  tak z  té hrůzy, která byla v  uvedeném 

čísle Novin královédvorské radnice zveřejněna, 

vyplývá, že minulá zastupitelstva města i  spo-

lečnosti zřejmě nedělaly vůbec nic. Hlavně ten 

plán... a tak pan jednatel Mrázek je z obliga (vyj-

mut z  odpovědnosti). Pane jednateli Mrázku, 

jakpak dlouho jste jednatelem MěVaK? Už asi 

několik let, že? Pak bych si dovolil vám něco sdě-

lit o mém názoru na mizení vody v síti. 

Nemusíte se vůbec šťourat v  zemi a  hledat 

prasklé potrubí. Stačí sednout do  auta a  jet 

směrem na obec Kocbeře. V lese po levé straně 

je vodojem, a  když se podíváte do  silničního 

příkopu, uvidíte, že tam z  roury o  průměru 

asi 10 cm vytéká proud čisté vody (viz foto). 

Odkud asi ta voda pochází, proč mizí již více než 

2 roky v nenávratnu, nevyužitá? Dovoluji si jako 

laik vám poradit, abyste vodojem nechal osa-

dit funkčním koncovým vypínačem, který čas 

od času vypne čerpadla. A voda nebude mizet. 

Jestli se mýlím, tak promiňte. Alespoň že se mně 

uleví od starostí, kam mizí voda...

PaedDr. Mgr.  Ivan Pojar

Kam mizí voda?

Vedení města, to minulé a  vlastně i  to sou-

časné, protože po volbách k zásadním změnám 

nedošlo, vypracovalo Akční a  Strategický plán 

rozvoje sportu v našem městě, a to až do roku 

2026. Přečtěte si to! Jedná se o 57 stránek dost 

zajímavého čtení. Dokonce před vypracová-

ním tohoto dokumentu byla vyzvána veřejnost 

ke spolupráci. Asi dost chabě, protože ze zhruba 

15 700 obyvatel města se zúčastnilo vyplněním 

dotazníku 426 žáků a studentů a 248 dospělých. 

Z toho nad 50 let – 26 lidí. Pokud to představi-

telé města mysleli s  využitím názoru občanů 

vážně, proč nebyl průzkum více medializován 

a  nebylo osloveno více starších občanů, když 

máme ve Dvoře nejvyšší průměrný věk z celého 

Královéhradeckého kraje?

Nechci vzniklý dokument jenom kritizovat, je to 

velmi záslužný a  důležitý dokument, jenom se 

pozastavuji nad jeho výsledkem.

Ačkoli se na  prvních místech v  průzkumu jak 

dospělých, tak dětí a studentů umístila potřeba 

krytého bazénu, ve  strategii je až na  před-

posledním místě formou – uvažování o  jeho 

stavbě. Na prvním místě budeme budovat nové 

chlazení na zimním stadionu, pak se bude pro-

vádět rekonstrukce doplňkového zázemí stadi-

onu pod Hankovým domem, a dokonce je před 

bazénem v  plánu atletický tunel. A  budeme 

opravovat, opravovat a opravovat stávající spor-

tovní nevyhovující objekty.

Co se týká průzkumu sportovních aktivit obyva-

tel, je vždy plavání na předních příčkách všech 

věkových kategorií. Hokej i s bruslením je daleko 

za  plaváním. Patrně většina milovníků plavání 

jezdí do  Nové Paky a  Hořic (obě města mají 

kolem 9 000 obyvatel) a Trutnova. Je pravda, že 

se s  Královédvoráky v  těchto bazénech pravi-

delně potkávám. Proč nevyřešit absenci krytého 

bazénu zároveň s  výstavbou tělocvičny jako 

v Nové Pace, kuželkářské dráhy jako v Hořicích 

a  případnými dalšími sportovními a  relaxač-

ními prostory, které u  nás buď nemáme, nebo 

je budeme za spoustu peněz opravovat? Nevím!

V  Nové Pace bylo obyvatelstvo k  rozhodování 

o výstavbě bazénu přizváno referendem. I k jeho 

podobě, další vybavenosti areálu, jako je tělo-

cvična, vířivka, parní sauna i infrasauna, se občané 

mohli aktivně zapojit. Nakonec díky využití 

moderních technologií není ztrátovost tohoto 

zařízení tak veliká, jak se z počátku obávali.

U nás bylo vždy něco důležitější než krytý bazén. 

Patrně se už krytého bazénu v  našem městě 

nedožiju. Škoda!

Libuše Vonková

Věděli jste to?

Je čas novoročních předsevzetí. Člověk chce být 

„trendy“ a také nějak přispět ke své ušlechtilosti. 

Nabízí se možnost nezhoršovat již tak zamořené 

(promořené) životní prostředí naší planety.

V  televizi jsem již vícekrát viděl reportáž 

z  prostředí čistírny odpadních vod, kde bylo 

poukazováno na  vylévání použitých tuků 

z domácností do odpadních vod a problémech, 

které to způsobuje v potrubí. 

Moje manželka si chtěla dát novoroční předse-

vzetí, že bude zbytky tuků shromažďovat a ode-

vzdávat je do  k  tomu určenému kontejneru. 

Její snaha skončila na  neexistenci kontejneru. 

Přimlouvám se za  to, aby na  stanovištích kon-

tejnerů ve Dvoře Králové nad Labem přibyl ještě 

jeden na použité oleje.

Pavel Vatuňa

Novoroční předsevzetí – jak vzniklo a zase zaniklo
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inzerce:

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

TENIS, VOLEJBAL, PING-PONG, FOTBÁLEK,FLORBAL, ST. HOKEJ 

VHODNÉ TAKÉ PRO POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH OSLAV PRO DĚTI

Po–Pá: 6–13 h. – 150 Kč, So – Ne: 6–24 h. – 200Kč/h.

Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdy

Objednávky haly, účetnictví – tel.: 605 388 122

PRONÁJMY PROSTOR SLOVANY
Skladových – 350 Kč, Kancelářských – 550 Kč/m2/rok

 Objednávky pronájmů – tel.: 603 703 001

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Vykupujeme:

Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

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

Pondělí – Pátek: 7:00–16:00 hod.

Sobota: 7:00–12:00 hod.

www.slovany.cz

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

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

Restaurace U námořníka pořádá dne 8. a 9. února 

vepřové hody. V pátek otevřeno od 11:00 hod.,

v sobotu od 12:00 hod.

Stavební dělník koupí starší dům nebo chalupu

k rekonstrukci. Nejlépe v okruhu 30 km.

Tel.: 703 890 073

Za  poslední půlrok jsem byl dvakrát hospitali-

zován ve  zdejší nemocnici. V  obou případech 

šlo o  operaci kolene, které mi bylo opero-

váno na  chirurgickém oddělení pod vedením

MUDr. Lochmana. 

Touto cestou bych moc rád poděkoval panu pri-

máři MUDr. Vaňkovi, který se svým týmem pro-

vedl první operaci, a MUDr. Chrolenkovi a  jeho 

operačnímu týmu, kteří prováděli druhou ope-

raci. Dále děkuji celému kolektivu zdravotních 

sester a technickému personálu – ti mi byli vždy 

s  úsměvem a  nevšední ochotou nápomocni. 

Na  celém oddělení panovala naprostá čistota. 

Za vše ještě jednou velké díky. 

Jen jedna věc mi nedá spát... Je neskutečné, 

v jakých podmínkách musejí operatéři provádět 

někdy i  velmi komplikované úkony! Předope-

rační prostor je tak malý, že technický personál 

veze pacienta na operační sál doslova slalomo-

vou dráhou. Operační sál je nejen stísněný, ale 

hlavně zastaralý... Myslím, že naši zdravotníci 

si rozhodně zaslouží lepší pracovní podmínky! 

Proto apeluji na  vedení města: „Udělejte už 

konečně něco s  nově plánovaným operačním 

sálem nad novou laboratoří!!!“

Alfred Wavra

názory:

Poděkování

Uctili jsme památku Václava Havla
Po roce jsme se opět sešli a v úterý 18. prosince 

2018 uctili v Podharti památku Václava Havla. 

Prvního prezidenta České republiky jsme připo-

mněli jeho projevem při převzetí Sonningovy 

ceny v  Kodani. Záznam je ke  zhlédnutí také 

na webu www.dkoalice.cz. 

Úryvkem ze hry Vyrozumění jsme vzpomněli 

i Havla spisovatele a dramatika. A přestože tato 

osobnost nadnárodního přesahu již sedm let 

není mezi námi, podstatné zůstává, že pravda 

a láska musí vítězit nad lží a nenávistí. 

Děkujeme všem, kteří se na  organizaci akce 

podíleli, i těm, kteří se ke vzpomínce Krátké kal-

hoty pro Václava Havla spolu s  lidmi po  celém 

světě připojili.

Akci podpořil také think-tank TOPAZ. 

Ing. Veronika Tomková

zastupitelka (DKoalice – TOP 09)

Roční hlášení o odpadech 
Upozorňujeme původce odpadů (práv-

nické nebo fyzické osoby oprávněné k pod-

nikání, při jejichž činnosti vznikají odpady), 

že se blíží termín pro podání ročního 

hlášení o  produkci a  nakládání s  odpady 

za rok 2018 podle zákona o odpadech. 

Hlášení podávají původci odpadů v  pří-

padě, že v  roce 2018 vyprodukovali nebo 

nakládali s  více než 100 kg nebezpečných 

odpadů nebo s  více než 100 t ostatních 

odpadů. V  daném případě jsou povinni 

zaslat do 15. února 2019 pravdivé a úplné 

hlášení o druzích, množství odpadů a způ-

sobech nakládání s  nimi obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností příslušnému 

podle místa provozovny. Hlášení se podává 

elektronicky prostřednictvím integrova-

ného systému ohlašovacích povinností 

(ISPOP). Podrobné informace naleznete 

na internetových stránkách www.ispop.cz.

Bc. Anna Klustová, odbor životního prostředí

Město pronajímá prostor 
sloužící podnikání 
Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 

k  pronájmu prostor sloužící podnikání č. 2 

v  čp. 2956 ve  Štefánikově ulici. Prostor 

o výměře 27,95 m2 je vhodný pro kancelář 

nebo prodejnu. Minimální cena nájmu činí 

600 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziroč-

ního infl ačního růstu. Více najdete na strán-

kách města www.mudk.cz, na úřední desce 

nebo na odboru ekonomiky a majetku krá-

lovédvorského městského úřadu (Jaroslava 

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

Řekové mezi námi – květnová výstava přiblíží příchod Řeků v roce 1949
V letošním roce si ve Dvoře Králové nad Labem 

připomeneme 70. výročí příchodu občanů řecké 

národnosti do našeho města. Městské muzeum 

ve spolupráci s příslušníky královédvorské řecké 

komunity připravuje výstavu k  tomuto výročí. 

Výstava se bude konat od 10. května do 9. června 

2019 ve výstavním sále městského muzea. 

Výstava bude mít dvě části. První bude obecná, 

která ve stručnosti přiblíží příchod Řeků do Čes-

koslovenska. Zde jsme požádali o  spolupráci 

Nadační fond Hellenika z  Brna, který nám 

zapůjčí již hotovou výstavu a fi lmový dokument 

k tomuto období. 

Druhá část výstavy bude věnovaná příchodu 

příslušníků řecké menšiny do našeho regionu.

Proto se na  občany města opět obracíme 

s žádostí o pomoc při sběru dobových fotogra-

fi í a  dalších materiálů, které by nám pomohly 

podrobně historii královédvorské řecké menšiny 

popsat. Zajímají nás fotografi e a  dokumenty 

ze všech oblastí života. Pokud máte zpracova-

nou rodinnou historii, budeme rádi, pokud se 

o  ni s  námi podělíte! Pište nám na  e-mailovou 

adresu:  rekove1949@seznam.cz, ozveme se vám.

V rámci oslav proběhne řecká zábava, připravují 

se také přednášky. 

K zajištění všech akcí vznikl na přelomu roku spo-

lek s názvem „Řecko – český spolek Dvůr Králové 

nad Labem“. Náplní spolku je mimo jiné šíření 

odkazu řecké kultury prostřednictvím vzděláva-

cích institucí, pořádáním přednášek a seminářů, 

seznamování s  novodobou řeckou kulturou, 

pořádání akcí folklórně hudebních a tanečních, 

sportovní aktivity, včetně publikační a  ediční 

činnosti. Zatím má spolek čtyři členky, ale věřím, 

že brzy rozšíříte naše řady! Zájemci se mohou 

hlásit na  níže uvedené e-mailové adrese. Pře-

dem všem děkujeme za spolupráci a podporu.

za spolek Alexandra Jiřičková, Sofi a Hladíková

Anna Jiráčková, Irini Romášková

e-mail: rekove1949@seznam.cz

„Řecký fotbalový tým“. Snímek bude k vidění na připravo-

vané výstavě.                Foto: archiv rodiny Teodoridisových
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Inzerce v Novinách 

královédvorské 

radnice:

řádková –

již od 150 Kč, 

plošná –

od 700 Kč.

Více informací na:

www.mudk.cz/cs/

radnice/noviny-

radnice

tel.: 499 318 258

e-mail: 

noviny@mudk.cz

Stavební práce s. r. o.

Pavel Šedivý
• Rekonstrukce domů, chalup

• Zateplení fasád
• Zemní práce

• Zámkové dlažby
• Ploty

• Kanalizace
• Malé opravy

• Přípojky
... a další

Sochorova 1725
Dvůr Králové nad Labem

Tel.: 603 523 068

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.
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V prosinci 2018 se narodilo 9 občánků našeho města – 4 chlapci a 5 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V prosinci 2018 zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 26 lidí, z toho bylo 

19 královédvorských občanů, 11 mužů a 8 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

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

Miroslav Volšík a Soňa Holcová    – 21. 12. 2018

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili 20 občanů s  gratulací 

a kytičkou. V tomto období oslavilo 5 párů zlatou svatbu, 2 páry diamanto-

vou svatbu a 3 páry stříbrnou svatbu.

Barbora Bezrová, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat primářce MUDr.  Věře Stránské 

a MUDr. Aleně Mostecké z Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem. 

Dále si nesmírně vážím primářky MUDr.  Miluše Vidasovové a  sestřiček 

na následné péči, které se vzorně staraly o moji mamku, Květu Kopišťovou. 

Děkuji a přeji vám všem šťastný a zdravý nový rok 2019.

Květoslava Lahučká

Poděkování
Děkujeme Městskému úřadu ve Dvoře Králové nad Labem za dary, které 

nám předal pan Matras k šedesátému výročí naší svatby, a také děkujeme 

panu Matrasovi za milé chvíle s ním strávené.

Jan a Jarmila Sarauerovi

Poděkování
Děkujeme všem za spoluvytvoření krásných Vánoc v roce 2018 pro „naše“ 

děti z  okamžité pomoci v  Dětské ozdravovně Království. Opět některé 

děti prožily Štědrý den s  tetami v  zařízení. Byl smích i  slzičky, tak jak to 

u  nás na Vánoce někdy bývá, dětem se stýskalo po  rodičích. Ježíšek byl 

ale opravdu hodný a děti byly šťastné. V současné době máme nejmenší 

děťátko čtyřměsíční a nejstaršímu je 15 let. Do nového roku nám všem pře-

jeme, ať jsme zdraví, milovaní a milující.

Bc. Vladimíra Zilvarová

Dětská ozdravovna Království  

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v lednu 2019 slavnostně přivítáno 14 občánků Dvora 

Králové nad Labem.

Zleva: Richard Šec, Josefína Jakubcová, Ondřej Baše, Isabella Červená, Vojtěch Sommer.

Zleva: Denny Erban, Nikola Palmová, Matěj Rybák, Liliana Rykrová, Natálie Lukešová.

Zleva: Ema Imlaufová, Erik Neumann, Johana Kolářová, Adam Preiszler.

Bratr Aleš Mostecký se narodil 4. června 1973 

a zemřel po dlouhé a těžké nemoci 18. prosince 

2018 ve 45 letech. 

Byl to skvělý, čestný, milý a  ochotný člověk, 

který byl příkladem pro děti i dospělé. Pro tyto 

zásluhy mu 17. listopadu 2018 bylo uděleno 

skautské krajské vyznamenání zlatá Medaile 

Jiráskova kraje.

Do Junáka vstoupil Aleš Mostecký ve středisku 

Kostelec nad Labem v  prosinci 1989 a  zde

23. března 1991 složil skautský slib, který se 

snažil naplňovat ve  svém životě. V  roce 1994 

složil vůdcovskou zkoušku, díky které v Kostelci 

vedl vlčata. 

Přihlásil se ke studiu na Evangelické teologické 

fakultě Univerzity Karlovy a  po  jejím absolvo-

vání působil v  letech 1997 a  1998 jako jáhen 

v Bohemce na Ukrajině. V roce 2001 se stal fará-

řem sboru Českobratrské církve evangelické 

v Třebíči, kde se zapojil i  do  skautské činnosti. 

Za devět let se přestěhoval s rodinou do Dvora 

Králové nad Labem, kde se stal farářem.

I  v  našem městě se zapojil do  střediska Junák, 

kde pomáhal 

s  vedením vlčat. 

Od  1. ledna 2018 

vedl nový skautský 

7. oddíl. 

Na středisku Junák 

Dvůr Králové nad 

Labem se podí-

lel na  organizaci 

skautských akcí. 

Jeho odchod nás 

velmi bolestně 

zasáhl. Ztrácíme 

v  něm skvělého, 

čestného a  laskavého bratra, kamaráda a  pří-

tele, který byl ochotný poradit a uměl pomoci. 

Vážili jsme si ho nejen pro to, co udělal pro dvor-

ské skauty, ale i pro jeho statečný boj s  těžkou 

nemocí.

Chceme pamatovat na  bratra Aleše a  přát mu 

věčný klid u Boha, v kterého věřil.

Junák – český skaut,

středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem

Zapad den,

slunce svit vymizel z údolí,

z temen hor.

Odpočiň každý kdos boží tvor.

 V lesa klín padl stín,

hasne již vatry zář,

svatý mír kráčí z hor,

usíná boží tvor.

Zemřel farář Aleš Mostecký, dlouholetý člen královédvorského skautu
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Školní rok 2018/2019 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Pozvánka na dny otevřených 
dveří na gymnáziu
V sobotu 16. února 2019 od 9:00 do 12:00 

hod. se uskuteční den otevřených dveří 

pro zájemce o  čtyřleté i  šestileté studium 

a jejich rodiče. Budou si moci prohlédnout 

školu, seznámit se s  vyučujícími i  školním 

životem a od 10:30 hod. se uskuteční infor-

mativní schůzka v  aule školy s  příležitostí 

na  dotazy. Gymnázium Dvůr Králové nad 

Labem, jež má více než stoletou tradici, 

patří mezi pět nejlépe hodnocených gym-

názií v  Královéhradeckém kraji. Studenti 

mají na  výběr ze šesti jazyků, je možné 

získat měsíční stipendium až 500 Kč, škola 

se účastní různých sportovních žákovských 

turnajů. Těšíme se na vás! 

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka

Pravidelně informujeme čtenáře o  aktivitách 

školy nad rámec výuky a  o  mimoškolních 

akcích. Není jich pomálu, až by jeden kontroval, 

zdali vůbec vyučujeme. Učíme a  ne málo. Jen 

se snažíme protknout vyučování zajímavými 

doplňkovými akcemi, které podpoří zájem, pro-

hloubí vědomosti a protáhnou ztuhlé tělo. 

V  uplynulém pololetí proběhlo 7 povinných 

exkurzí (mimo grant) napříč všemi předměty. 

Žáci se zapojují dobrovolně i  do  školních kol 

olympiád, kterých se zúčastňuje až 14 % celko-

vého počtu 260 žáků. V  říjnu se dvě tříčlenná 

družstva zúčastnila krajského kola ekologické 

olympiády v Horním Maršově na téma Manage-

ment v  ochraně přírody, obsadila 9.–10. místo. 

Nemalý úspěch se žákům povedl v  meziná-

rodní soutěži Best in English (zapojilo se 13 % 

žáků školy), jedna žákyně 4. ročníku se umístila 

na  1197. místě z  celkového počtu 21  110 sou-

těžících z celé EU. 

Vysoké účasti se již tradičně těší akce kabinetu 

tělesné výchovy: podzimního odpoledního tur-

naje ve volejbalu se zúčastnilo 20 % žáků, terén-

ního běhu 15 % a  prosincového turnaje v  bas-

ketbalu 25–30 % žáků. 

Bývá již dlouholetým zvykem, že se gymnazisté 

zapojují do  středoškolské odborné činnosti. 

V  letošním roce na  ní pracují tři žáci (v  oboru 

astronomie, špa-

nělštiny a  biologie). 

V prosinci nám udělala 

radost žákyně Magda-

léna Kohoutová, jež 

reprezentovala školu 

v  celostátním fi nále 

Olympiády lidských 

práv v Praze. Se svou prací se dostala v konku-

renci 60 fi nalistů do  superfi nále, kde obsadila 

vynikající 3. místo.

V  příštím školním roce plánujeme otevřít 

v  rámci volitelných předmětů výuku francouz-

ského, španělského jazyka a  latiny, posílíme 

výuku matematiky a  její aplikace formou děle-

ných hodin již od  1. ročníku čtyřletého studia. 

Zájemcům o  studium připomínáme druhý den 

otevřených dveří – v  sobotu 16. února 2019. 

Přihlášky ke studiu přijímáme do 1. března 2019. 

Následně proběhnou přípravné kurzy na  při-

jímací zkoušky 20. března a  27. března 2019 

odpoledne. Více informací najdete na stránkách 

www.gym-dk.cz. 

Gymnázium umožňuje nejen systematickou 

přípravu na  budoucí vysokoškolské studium, 

proto plánujeme mnoho podobných akcí 

i v budoucnu. 

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka

Ucelené vzdělávání nekončí v lavicích

Dne 14. prosince 2018 jsme se my, žáci gymná-

zia, vypravili do  předvánoční Vídně. Naše první 

kroky vedly do zahrad Schönbrunnu, zavítali jsme 

také do interiérů zámku, které nás ohromily svou 

velkolepostí. Prohlídka byla individuální, a  tak si 

každý mohl poslechnout to, co ho zaujalo.

Cestou do centra Vídně jsme se na skok zastavili 

u  Hundertwasserhaus, který nás upoutal nejen 

svým barevným a  tvarovým provedením, ale 

i  spojením domu s  přírodou. Následovala pro-

cházka centrem Vídně, prohlédli jsme si dóm 

sv. Štěpána, viděli jsme náměstí Marie Terezie 

a  nakonec jsme navštívili císařskou klenotnici 

v  Hofburgu. Po  prohlídce následoval rozchod, 

při kterém většina z nás navštívila vánoční trhy. 

Těšíme se na další exkurze do zahraničí, jichž má 

být roku 2019 hned několik!

Simona Pařízková (3. A)

Exkurze do Vídně

Dne 18. prosince 2018 se studenti tříd 2. A a 4. C 

královédvorského gymnázia zúčastnili exkurze 

do  Harrachova, která byla hrazena grantem 

Evropské unie Implementace KAP KHK I. 

Navštívili tamní sklárnu a  seznámili se s  tra-

dičním způsobem výroby skla. Kromě foukání 

a tvarování skla u pecí si mohli prohlédnout také 

broušení, zdobení a  následné balení hotových 

výrobků. Po rozsáhlé prohlídce měli čas na vypl-

nění pracovních listů od svých profesorů a mož-

nost zakoupit suvenýry vyrobené ve sklárně. 

Následovala návštěva zdejšího muzea, kde se 

nacházelo mnoho zajímavých a  neobvyklých 

výrobků – velké broušené vázy, skleničky, lustry 

a spousta dalších. Exkurze se žákům velmi líbila, 

protože na vlastní oči viděli práci sklářů.

Alžběta Blažková, Klára Hofmanová (2. A)

Sklárna Harrachov

Poděkování
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

děkuje Ing. Jiřímu Hlavatému, generálnímu 

partnerovi školy, za sponzorský dar na orga-

nizaci maturitního plesu školy, který se 

uskuteční v sále trutnovského Uff a.

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka

Projektové dopoledne Tvůrčí psaní 
a podpora čtenářské gramotnosti
Ve  dnech 16. a  19. prosince 2018 se na  gym-

náziu ozývaly hlasy žáků 9. tříd základních škol 

Schulzovy sady a Bílá Třemešná. Slovo „ozývaly“ 

ale možná není úplně na  místě, neboť tu tito 

studenti objevovali taje a skrytá zákoutí literár-

ního světa, ztichlí úžasem nad možnostmi her 

se slovy. Členové kroužku tvůrčího psaní (vede-

ného panem profesorem Ivem Rejchrtem) jim 

zde totiž připravili projektové dopoledne Tvůrčí 

psaní a  podpora čtenářské gramotnosti. Pro-

gram mimo jiné odpovídal i  náplni přijímacích 

zkoušek z českého jazyka a byl zaměřen na práci 

s textem a rozvinutí tvůrčích schopností jedince. 

O  nudě tu skutečně nemůže být řeč. Každý 

víme, jak je hrozné obětovat pár hodin milované 

výuky, všichni studentští organizátoři se však 

s  touto ztrátou chtě nechtě (ale většinou chtě) 

smířili. A jak vlastně celý projekt probíhal?

Na  začátku návštěvníky přivítal pan profesor, 

aby slovo vzápětí předal Elišce Cermanové 

a  Ondřejovi Vaňkovi a  ti je kousek po  kousku 

provedli světem literatury. V  průběhu tří 

vyučovacích hodin se tak žáci seznamovali 

s  důležitostí správné volby slov a  umístění vět 

a  motivů v  textu, možnostmi různých podání 

a  dokončení příběhu a  nakonec i  s  vytvářením 

kaligramů – básní uspořádaných do libovolných 

obrazců, uměleckých i literárních děl v jednom.

Studenti také například pracovali s  úryvky 

z knih Bylo nás pět (Karel Poláček), Dekameron 

(Giovanni Boccaccio) nebo s  povídkou Šimka 

a  Grossmanna Konec dluhu. Návštěvníci se 

mohli projevit i  dramatickým ztvárněním 

detektivky.

Kroužek tvůrčího psaní je sice jedním z nejmlad-

ších kroužků dvorského gymnázia, tento projekt 

ale rozhodně není ani jedinou akcí, ve které se 

angažuje, ani jedinou činností, kterou se tento 

kroužek zabývá – například díky grantu Evrop-

ské unie Implementace KAP KHK I jeho členové 

právě chystají knihu složenou ze studentských 

literárních prací.

Nakonec přidejme ještě slova Mgr.  Jiřího Luxe, 

učitele ze základní školy v  Bílé Třemešné: „Celý 

program se nesl v  pracovní a  přátelské náladě, 

nechyběl ani humor na  obou stranách. Našim 

žákům se celá akce velice líbila a navíc ocenili, že 

se i v předvánočním čase mohli zase o něco více 

připravit na pro ně tak klíčové přijímací zkoušky, 

které se začínají pomalu blížit.“

Za  celý projekt patří dík především panu pro-

fesorovi Ivu Rejchrtovi a všem členům kroužku 

tvůrčího psaní (zvláště těm dosud nejmenova-

ným – například s kaligramy návštěvníky sezna-

movala Barbora Sedláčková).

Eliška Pecnová (2. C)

Foto: Mgr. Jiří Lux, ZŠ a MŠ Bílá Třemešná
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Nový projekt pro školu a družinu
ZŠ Schulzovy sady připravuje projekt na využití 

fi nančních prostředků z  OP VVV – výzvy 

č. 02_18_063 – Šablony II v  hodnotě téměř 

2,5 mil. Kč určených pro školu a školní družinu.

Cílem je podpora společného vzdělávání, zajiš-

tění služeb školního psychologa, osobnostně-

profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím 

dalšího vzdělávání, rozvoj čtenářské, matema-

tické a  dalších gramotností, rozvoj dovedností 

v oblasti ICT, propojení teoretické výuky s praxí, 

pomoc žákům ohroženým školním neúspě-

chem, projektová výuka a  činnost zájmových 

klubů. 

K novinkám patří využívání tabletů, zapojování 

odborníků do  výuky i  do  projektových dnů 

mimo školu nebo činnost badatelského klubu. 

Chtěli bychom tak navázat na  právě končící 

projekt Šablony I  a  s  pomocí nového projektu 

na  období únor 2019 až leden 2021 pracovat 

na rozvoji školy a zkvalitňování podmínek vzdě-

lávání našich žáků.

Mgr. Ivan Jugl

ředitel 

První pomoc
Studenti Střední zdravotnické školy v Trutnově 

zavítali počátkem roku 2019 na  ZŠ Schulzovy 

Pohádkové lyžování na ZŠ 5. května 

Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Krakonoš už z velké dáli kyne,

všechny děti chválí.

I když nejsou „na špici“,

jsou z nich dobří lyžníci.

V  termínu 7.–11. ledna 2019 

absolvovalo 43 žáků 2., 3. a 4. třídy

přípravný lyžařský kurz nazvaný 

Pohádkové lyžování. Ačko-

liv počasí nebylo zrovna nej-

příznivější, stále chumelilo 

a  občas padaly vločky i  s  deš-

těm, všichni si lyžování užili. 

Chtěli bychom tímto poděkovat 

organizátorkám paní Evě Víchové a  paní Janě 

Váňové za empatický přístup k dětem a hlavně 

za lyžařské úspěchy, kterých pod vedením jejich 

i dalších instruktorů dosáhly.

Mgr. Ivana Myšková 

Pevné zdraví, spokojenost a hodně proměněných šancí přejí baskeťáci! Skvělá účast, perfektní kom-

binace a  hlavně spousta srandy byly k  vidění ve  sportovní hale na  nábřeží na  tradičním vánočním 

setkání přátel basketbalu.                      Text a foto:  Mgr. Dušan Kubica

Tradiční basketbalové setkání

Život Srdcem rozdával radost

 

Zástupci charitativní organizace Život 

Srdcem dva dny před Štědrým dnem 

překvapili Mgr.  Rážovou, ředitelku Dět-

ské ozdravovny Království, a  děti, které se 

zde léčí, když jim darovali 30 kusů nových 

polohovacích lehátek s  podhlavníky. „Při 

té příležitosti jsme navštívili i  děti, které 

na  Vánoce nemohly být se svými rodiči. 

Bylo to prima setkání, plné úsměvů, rado-

sti a  dobré nálady. Stoprocentně jsme se 

neviděli naposledy,“ uvedl za Život Srdcem 

Michal Karadzos. Ten také paní ředitelce 

a  personálu přislíbil, že v  pomoci ozdra-

vovně, která je umístěna v malebném lese 

těsně nad unikátní přehradou Les Krá-

lovství, bude Život Srdcem pokračovat. 

Ozdravovna potřebuje např. venkovní stoly 

a židle.

Život Srdcem se již pátým rokem také 

předně věnuje pomoci onkologicky 

nemocným dětem.

Text a foto: Život Srdcem, z. s.

sady v  roli instruktorů první pomoci. Nás, 

žáky osmých tříd, poučili o  funkci srdce a  plic 

a  následně o  první pomoci. Pak jsme si mohli 

vyzkoušet resuscitaci dospělé osoby i dítěte. 

Další část kurzu se věnovala ošetřování drob-

ných i složitějších zranění. I tady jsme po ukáz-

kách pokračovali nácvikem první pomoci při 

jejich ošetřování. 

Program byl velmi zajímavý i zábavný, všem se 

líbil. Radost jsme měli i  ze setkání s  bývalými 

spolužáky, dnes studenty zdravotnické školy.

Markéta Dušková,

Magdalena Vondroušová (8. B)

Program pro předškoláky
ZŠ Schulzovy sady připravila pro předško-

láky program s názvem Ze školky do školy 

2019. Během něho čekají na  budoucí 

prvňáčky čtyři čtvrteční odpoledne plná 

zábavy: čtení, psaní, počítání, kreslení, zpí-

vání nebo sportování. 

Termíny: 14. února – Zpívánky (budova A); 

21. února – Zábavná matematika (budova 

B); 28. února – Hrátky s písmenky (budova 

B); 7. března – Sportování (tělocvična 

v Komenského ulici 29, s  sebou sportovní 

oděv a obuv). Začínáme vždy v 15:30 hod.

Všichni jsou srdečně zváni. 

Více informací na www.zsschsady.cz.

Fotbalem proti mobilománii? 

Nové stolní fotbálky, které jsou na ZŠ Schulzovy 

sady, nabídly dětem možnost odreagování a zdá 

se, že je to trefa!                  Mgr. Ivan Jugl, ředitel 
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Zimní zprávy ze ZŠ Strž

Novinky ze ZŠ Podharť
Děti pomáhají dětem – postavením 
sněhuláků opět pomohou dětem 
v Africe

V průběhu letošní zimy probíhá již 7. ročník cha-

ritativní akce „Sněhuláci pro Afriku“.

Cílem tohoto projektu je za postaveného sněhu-

láka odeslat 50 Kč na  účet organizace Kola pro 

Afriku. Ta vozí každoročně do  africké Gambie 

kola, aby se tamní děti mohly dopravit do vzdá-

lených škol. 

Napjatě očekávaného sněžení musely pod-

harťské děti okamžitě využít, a  tak je kromě 

odpoledne stráveného pod nemocnicí na  čer-

stvém vzduchu a  plného koulování i  zábavy 

může hřát u srdce, že také jejich fi nance získané 

dobrovolným příspěvkem pomohou africkým 

dětem ke vzdělání.

Mgr. Edita Vaňková

ředitelka

Tradiční vánoční sportování 
v Podharti

Jako každý rok jsme si zkrátili čekání na vánoční 

svátky sportovními akcemi. První z  nich byl 

souboj o nejlepší třídu ve fl orbalu a basketbale. 

Postupně proti sobě nastoupily všechny třídy 

2. stupně, k vidění byla spoustu branek a košů, 

ale i  skvělých zákroků brankářů, tvrdých sou-

bojů, a dokonce soubojů diváků na tribuně.

Vítězem turnaje se stala 8. B, která v  úplně 

posledním a velmi dramatickém zápase porazila 

o jeden bod 9. třídu.

V  pátek se konala Vánoční laťka, v  soutěži se 

představilo 8 dívek a 12 chlapců. Plná tělocvična 

současných i  bývalých žáků naší školy svým 

Pozvánka na dny otevřených 
dveří na ZŠ Podharť
Zveme všechny předškoláky a jejich rodiče 

na  dny otevřených dveří, které se konají 

ve  středu 20. února a  20. března vždy 

od 16:00 hod. na ZŠ Podharť. Akce je vždy 

spojena s  prohlídkou školy a  tvořivými 

dílničkami, na  kterých si předškoláci užijí 

spoustu zábavy. 

Přijďte rozlousknout tajemství, jaké je to 

ve  škole, aneb tři podharťské oříšky pro 

předškoláky. Prožijete zábavné odpoledne 

u nás ve škole. 

Mgr. Edita Vaňková

ředitelka

fanděním pomohla k  vítězství Nele Šedivé ze 

7. třídy, druhá skončila Vendy Jarolímková 

z 9. třídy a třetí Natka Pilařová z 6. B. Mezi chlapci 

výkonem 160 cm zvítězil favorit Tomáš Mencl, 

těsně za ním skončil Kuba Grus (oba z 9. třídy) 

a třetí Michal Pavlík z 8. B.

Děkujeme za  předvedené sportovní výkony, 

divákům za  podporu jejich oblíbenců a  věřím, 

že tyto sportovní akce přispěly k  vytvoření té 

správné vánoční nálady.

Mgr. Vojtěch Hulík

Předškoláci ve škole
I letošní školní rok začali naši školu navštěvovat 

předškoláci. Scházíme se jedenkrát za  měsíc 

ve  škole, kde se snažíme dětem ukázat různé 

školní aktivity a formy práce.

První setkání patřilo tradičně prohlídce školy 

a  jejího okolí.  Děti si prošly budovu od sklepa 

až po  střechu, nezapomněly nahlédnout ani 

do  ředitelny a  pozdravit vedení školy. Poprvé 

děti zasedly do školních lavic, vyzkoušely si, co 

je čeká, a namalovaly obrázek.

Listopad nám nahrál na další téma. Setkání pro-

běhlo formou rozhovoru o  podzimní přírodě. 

Odvážlivci zarecitovali básničky a  zazpívali pís-

ničky o  podzimu. Po  hmatu a  čichu se snažili 

poznávat různé druhy ovoce a  podzimních 

plodů. 

Starý kalendářní rok jsme zakončili vánočním 

setkáním spojeným s  dílničkou. Atmosféru 

Vánoc jsme navodili zpíváním známých českých 

koled. Všichni si vyrobili andělíčka na  vánoční 

stůl a  rozloučili jsme se s  přáním šťastného 

a nového roku.

Po  vánočním odpočinku přišlo vhod cvičení 

ve sportovní hale naší školy. Děti běhaly, házely, 

válely sudy a užily si opičí dráhu. 

Na další setkání je pro naše předškoláky připra-

veno hravé počítání.

Mgr. Eva Kukalová, Mgr. Jarmila Machková 

Lyžařský výcvik a den rodičů
První lednový týden již tradičně patří na ZŠ Strž 

lyžařskému výcviku sedmých tříd. I  letos jsme 

vyrazili do  Janských Lázní do  skiareálu spojují-

cího tři velká střediska – Janské Lázně, Černý Důl 

a Pec pod Sněžkou. 

Počasí bylo přívětivé a  sněhové podmínky 

exkluzivní. Kromě tradičního obsahu lyžařského 

výcviku, výuky sjíždění, výuky teoretických zna-

lostí, jsme na  jeden den pozvali rodiče aneb 

„Zpátky na  lyžák a  lyžujeme s  dětmi“. Rodiče 

se stali součástí výcviku, rozdělili se do  druž-

stev a celé dopoledne zlepšovali svoje lyžařské 

dovednosti. Po  polední přestávce na  žáky, ale 

i na rodiče čekal závod v obřím slalomu. Využí-

váme slalomový svah na  vrcholu Černé hory, 

kde je k  dispozici digitální časomíra. Den jsme 

ukončili vyhlášením výsledků a  předáním cen 

v jednotlivých kategoriích. 

Celý lyžařský týden se poda-

řil a  při odjezdu do  Dvora 

si žáci povzdechli, že by 

si klidně „dali lyžák ještě 

jednou“.

Mgr. Stanislav Ježek

Lyžujeme rádi
Již loňský rok děti z prvního 

stupně naší školy jezdily 

do lyžařské školy v Mladých 

Bukách. Radost dětí z  lyžo-

vání byla tak veliká, že se 

počet zájemců zdvojnáso-

bil, proto letos pořádá naše 

škola kurzy dva. 

První skupina lyžařů začala jezdit 

hned v  prvním týdnu po  vánoč-

ních prázdninách. Celý týden 

byl pro všechny velmi náročný, 

protože kurz probíhal až v odpo-

ledních hodinách, a  tak se děti 

musely ještě celé dopoledne plně 

soustředit na  výuku a  pilně pra-

covat při hodinách. Jednoduchá 

nebyla ani příprava na svah. Najít 

a správně obout své lyžařské boty, 

nezapomenout rukavice a helmu 

byl pro někoho těžký úkol. Nakonec se vždy vše 

podařilo a na kopci už žáci zvládli vše díky svým 

schopným instruktorům. Úroveň lyžařů byla 

různá. Někteří poprvé sjeli pořádný kopec, jiní 

poprvé lyžovali s hůlkami a ti „nejlepší“ alespoň 

vybrousili svůj lyžařský styl. 

Všichni si užili spoustu zábavy a legrace s kama-

rády, s  lyžemi i se sněhem a už se těší na příští 

lyžovačku. 

Mgr. Radka Mazáková
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Projekt Bodlinka, který 

organizuje Správa Krko-

nošského národního 

parku pro záchranu 

ježků, vstupuje 

v  letošním roce již do 

13. ročníku. I přes velký 

počet zájemců o přezimování ježka jsme my ze 

Základní školy a Praktické školy ve Dvoře Králové 

nad Labem dostali možnost zapojit se do tohoto 

projektu, kdy se děti ve  škole přes zimu starají 

o malého ježka. 

Ve středu 9. ledna nás navštívil Ing. Daniel Bílek, 

odborný pracovník ekologické výchovy Správy 

Krkonošského národního parku. Připravil pou-

tavou besedu o  životě ježka, kterou doplnil 

bohatou fotodokumentací s  názornými ukáz-

kami péče o ježka. Předal nám ježčí deník, kam 

budeme zapisovat naše pozorování, postřehy 

a  vše, co se našeho ježka týká. Dostali jsme 

cenné rady, jak se o něj postarat. To jsme již byli 

všichni napnutí na  náš pichlavý poklad scho-

vaný v přepravce! 

K  našemu prvnímu seznámení došlo ještě 

v učebně, kdy se nám podařilo zjistit, že máme 

ježčího kluka. Úspěšně se nám ho podařilo uby-

tovat v předem připravené ohrádce s domkem 

z  papírové krabice. To, že se má k  světu, jsme 

poznali podle téměř vyčištěné misky s krmením 

a zabydleného domečku. Teď nás až do dubna, 

kdy budeme ježka vypouštět do  přírody, čeká 

učení se novému, získávání zkušeností, spousta 

práce, legrace, ale i dobrý pocit z toho, že pomá-

háme přírodě. 

Mgr. Danuše Poličanská

Základní škola a Praktická škola 

Přemyslova 479, Dvůr Králové nad Labem

Ježčí projekt Bodlinka v královédvorské 
Základní škole a Praktické škole

Úspěch Danečka na výtvarné 
soutěži

Kroužek Domu dětí a  mládeže Jednička – 

Hravé kreslení a  malování, který probíhá 

při ZŠ a  MŠ Bílá Třemešná, se zúčastnil 

výtvarné soutěže pořádanou SVČ Bájo 

Česká Skalice. Tématu „Kočka leze dírou, 

pes oknem, nebude-li pršet, nezmoknem“ 

se žák 2. třídy Daneček Čudejko zhostil bra-

vurně. Porota vybírala z 506 prací z 53 škol 

a školských zařízení a udělila 6 hlavních cen 

a  19 čestných uznání. A  jednu z  hlavních 

cen si odvezl právě Daneček. Velice mu 

gratulujeme a těšíme se na další úspěchy. 

Autor: Mgr. Alena Hušková, DDM Jednička

Foto: p. Čudejko

V muzeu si prohlédli také 
unikátní nástroje ze sbírek

V předvánočním týdnu navštívili žáci čtvr-

tých a  pátých ročníků předmětu Hudební 

nauka ze ZUŠ R. A. Dvorského královédvor-

ské městské muzeum. V krásném prostředí 

galerie, mezi Berglovými obrazy a  Gut-

freundovými plastikami, nás čekaly milé 

průvodkyně – paní Dana Humlová a Lenka 

Stehnová. 

Žáci měli možnost seznámit se s  kancio-

nály, zpěvníky a jinými notovými materiály 

od 16. století takřka do současnosti. Zaujal 

je především překrásný Královédvorský 

rorátník z  poloviny 16. století, v  němž se 

objevuje jedno z  nejstarších vyobrazení 

městského znaku. Shromážděné materi-

ály poskytly dětem názorný obraz o vývoji 

notace a historického písma. Text kramář-

ské písně si dokonce žáci zkusili přečíst. 

Nadšení vzbudila i  prezentace unikátních 

nástrojů z  muzejních sbírek – fl ašinetu, 

historické harfy a  především skleněné 

harmoniky. 

Děkujeme za poutavé povídání, těšíme se 

na  jaro na  přednášku o  R. A. Dvorském, 

jehož jméno nese naše škola!

Mgr. Lenka Jiranová

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Vycházejí ZUŠnoviny
Základní umělecká škola R. A. Dvorského roz-

šířila svoje aktivity o  další činnost v  podobě 

školních novin s  názvem ZUŠnoviny. První 

číslo tohoto měsíčníku vyšlo v  prosinci loň-

ského roku a  je možné jej získat v  prostorách 

školy, v  městském informačním centru nebo 

přímo zhlédnout na  webových stránkách ZUŠ. 

Škola tak začala vytvářet noviny plné zajíma-

vých postřehů a  shrnutí již zrealizovaných akcí 

hudebního, výtvarného, tanečního a  literárně- 

dramatického oboru. Součástí je série reportáž-

ních fotografi í a zároveň zveřejnění akcí na nový 

měsíc. Články se tak stávají jedním velkým 

popisem postřehů, nápadů, ale i  poděkováním 

našich učitelů žákům a všem, kteří mají s těmito 

akcemi nemálo společného. 

Mgr. Jiří Holan

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Štědrovečerní zpívání rozeznělo 
koledami náměstí T. G. Masaryka
Poslední hodinu před štědrovečerní půl-

nocí se na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 

Králové nad Labem sešlo mnoho lidí. Přišli, 

aby si poslechli a také zazpívali písně, které 

provázejí narození Ježíše, a  umocnili tak 

sváteční pocit z této výjimečné noci. 

Večerem provázela Martina Zemková. 

Přivítala Královédvorský chrámový sbor, 

z  jehož iniciativy se zpívání uskutečnilo. 

Zpěváci pod vedením sbormistra Víta 

Havlíčka přednesli ty nejkrásnější koledy, 

mezi nimiž zazněla například Tichá noc, 

Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, 

Štědrej večer nastal, Narodil se Kristus Pán 

a  mnoho dalších. Kouzlo chvíle zdobil rozsví-

cený strom s ozářenými jesličkami a Betlémské 

světlo v lucernách. Ve ztichlém náměstí vynikla 

krása prastarých písní z  úst nejen zpěváků 

Královédvorského chrámového sboru, ale i  lidí, 

kteří na náměstí přišli právě kvůli těmto písním 

a vánoční chvíli. Byl to hezký okamžik, který při-

spěl ke slavnostní atmosféře štědrovečerní noci. 

Karolina Václavíková

Foto: Jan Holan
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Skautské středisko hlásí
První roj světlušek a 2. oddíl vodácký z Mostku 

se počátkem ledna zúčastnily Tříkrálové sbírky. 

Sbírka je pro Charitu České republiky a  pře-

devším pro Farní charitu Dvůr Králové nad 

Labem, která poskytuje služby občanům města 

i Mostku. 

Skautské středisko Zvičina Dvůr Králové nad 

Labem uspořádalo 19. ledna 2019 u  pomníku 

na náměstí Odboje pietní akt k 50. výročí smrti 

Jana Palacha. Vzpomínku zahájila studentská 

hymna Gaudeamus igitur, po  které následoval 

krátký projev o Palachově životě a jeho odkazu. 

V  projevu byla vzpomenuta i  oběť 

dalšího studenta Jana Zajíce. Potom 

skauti a  skautky položili k  památ-

níku Odboje květiny a zapálili svíčky. 

Na  závěr zazněla státní hymna. 

Následně se uskutečnila ve  Skaut-

ském domě v ulici Plk. Švece  beseda 

a  diskuze s  pamětníky roku 1969. 

Ve  vstupní hale si návštěvníci pro-

hlédli malou výstavu dobových foto-

grafi í o Janu Palachovi, Janu Zajícovi 

a dalších, kteří se v roce 1968 a 1969 

obětovali za naši svobodu. 

Třetí lednový víkend navštívily 

skautky z  8. oddílu Broumov. 

Prohlédly si broumovský 

klášter, který je pro svou 

architektonickou a  kul-

turní hodnotu od  roku 

1995 zapsán v  seznamu 

národních kulturních 

památek ČR.

V sobotu 26. ledna se uskutečnil skautský maš-

karní karneval pro vlčata, světlušky i  příchozí 

děti. Karneval zpestřily zábavné hry a  v  závěru 

karnevalu byly vyhlášeny nejlepší masky. 

Ing. Martin Stránský

Stomatologická pohotovost
únor 2019
2. a  3. 2.: MUDr.  Rudolf Dušánek, Rohá-

čova 2968, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

603 994 436;

9. a  10. 2.: DentMode, s. r. o.: Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464;

16. a  17. 2.: MUDr.  Miroslava Landová, 

Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 321 931;

23. a  24. 2.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

2. a 3. 3.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

Ordinační hodiny sobota, neděle a svátek: 

8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Školní pěvecké sbory zpívaly 
v kostele sv. Jana Křtitele

V předvánočním čase se sešla téměř stovka 

zpěváků na  dvou koncertech, které pro-

běhly 17. a  19. prosince 2018 v  kostele 

sv. Jana Křtitele. Iniciátorem akce byla 

ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského Vladimíra 

Matušková, která vyzvala mateřské školy, 

základní školy, speciální školu a  gymná-

zium k  vzájemné spolupráci. Výsledkem 

byly vánoční koncerty, jež zcela zaplnily 

prostory kostela. Na  vystoupení se podí-

lela MŠ Drtinova a její zpěváčci pod vede-

ním Moniky Imlaufové, ZŠ Schulzovy sady 

se Sboráčkem pod vedením Jitky Krejčí, 

ZŠ Speciální ČCE Diakonie pod vedením 

Magdy Kumprechtové, dále pěvecký sbor 

Carpe diem ze ZUŠ R. A. Dvorského pod 

vedením Jany Machkové a  pěvecký sbor 

gymnázia pod vedením Pavlíny Flídrové. 

Na programu byly vánoční písně a koledy, 

které jednotlivé sbory přednesly nejprve 

samostatně, a  v  závěru všichni účinkující 

zazpívali dvě společné písně. Vánoční kon-

cert odstartoval novou spolupráci mezi 

školami v  hudební oblasti. Další společný 

projekt se uskuteční v červnu v rámci fes-

tivalu Hudební léto, který pořádá městské 

kulturní zařízení Hankův dům.

Mgr. Jana Machková

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem
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Z královédvorského psího útulku
Velké poděkování patří všem návštěvníkům, 

kteří se o  svátcích zastavili, strávili se psy čas 

na  procházce nebo jim přinesli něco potřeb-

ného (krmení, deky apod.), a  také skupinám 

a fi rmám, které zorganizovaly sbírku a přilepšily 

tak útulákům v těchto zimních měsících. 

Nalezence a psy hledající nový domov, návštěvní 

dobu pro veřejnost a  všechny další potřebné 

informace najdete na  internetových stránkách 

www.utulek-dknl.estranky.cz. 

Majk – šestiletý 

kříženec, pes v pelíšku 

klidný. Na  procházce 

je aktivní, k  lidem 

kontaktní, rozumí si 

s  fenami. Doporuču-

jeme ho spíše ke zku-

šenějším pejskařům.

Jack – šestiletý 

kříženec plemene 

Jack Russell Terier, 

s  tvrdohlavou pova-

hou. Právě kvůli ní 

ho doporučujeme 

ke  zkušenějším pejs-

kařům a spíše na zahradu.

Žeryk – čtrnáctiletý 

psí senior, který je  

vděčný za  pozornost, 

ale také volný pohyb 

na zahradě. 

Bob – tříletý bez-

vadný psík s kamarád-

skou a  veselou pova-

hou. Je milý a  hodný 

i ke starším dětem. 

Mikeš – třináctiletý psí-

ček, který je při dodržo-

vání stálých a pevných 

pravidel nenáročný 

společník. Vhodný je 

ke zkušenějším pejska-

řům a na zahradu. 

Bad – desetileletý 

aktivní, nenáročný 

a  milý kříženec 

labradora. 

Daniela Hoblová

Psí útulek Dvůr Králové nad Labem
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Fotografi cké ohlédnutí za rokem 2018 ve Dvoře Králové nad Labem

První ročník plesu města Dvůr Králové nad Labem v Hankově domě. Zahrál Vosa Band.

V roce 2018 zažilo naše město řadu kulturních a společenských akcí, rekonstrukcí a staveb. Výčet by byl opravdu dlouhý, tedy jen namátkou: ples města, 

majáles, Coolfest, sportovní hry školáků i předškoláků, ceny města, Noc venku, výročí konce 2. světové války či vzniku republiky, rekonstrukce budovy A ZŠ 

Schulzovy sady, stavba malé okružní křižovatky u oční školy a další. Následující dvojstrana se snímky Jana Skalického i dalších autorů nabízí malé ohlédnutí.

73. výročí konce druhé světové války jsme si připomněli spolu 

s místním klubem Legion Veterans.Majáles 2018 a koncert královédvorských Vaťáků.

3. ročník studentského festivalu divadla, hudby a tance Cool-

fest a vystoupení studentů Mezinárodní konzervatoře Praha.

V květnu se na stadionu v Podharti pro žáky v rámci akce „Mimořádná událost na ZŠ Pod-

harť“ uskutečnily zajímavé ukázky činností jednotlivých složek IZS.

Vydařené sportovní hry předškoláků pro děti z  mateř-

ských škol regionu připravila DDM Jednička.

Počasí účastníkům Královédvorských sportovních her přálo. 

O vítané osvěžení se postarali místní hasiči.

V únoru a březnu se konal již XXIV. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského. Foto: Václav Bartoška

Umístění plakety se znakem města, kterou na  rekonstruovaný most Jana Palacha vyrobil 

umělecký kovář Pavel Vágner.

V  srpnu byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce budovy A 

ZŠ Schulzovy sady. Dominantou stavby byl vysoký jeřáb.
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Na začátku října se v Hankově domě konal tradiční Den seniorů 

2018. Plný sál tleskal vystoupení Sester Havelkových.

Slavnostního předávání Cen města za  rok 2017 se jako 

čestný host zúčastnil režisér Jiří Adamec s rodinou.

Vchod do  budovy gymnázia od  září zdobí rekonstruovaná 

kovaná brána z dílny kovářství Pavla Vágnera.
Výročí 100 let založení republiky jsme připomněli mj. pietní 

akcí u opravené busty T. G. Masaryka v Podharti. 

Královédvorské Svatováclavské posvícení zpestřil  koncert 

rockové legendy Katapult. 

Při páté Noci venku, kterou pořádá Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, si 

účastníci mohli opět vyzkoušet, jaké to je strávit noc na ulici. V rámci doprovodného pro-

gramu v Hankově domě celý večer hrála skupina Green Day Revival – The Last Revolution.
Královédvorské Vánoce, to jsou tradiční vánoční trhy v Hankově domě. Také letos zde bylo 

možné nakoupit zboží s vánoční tematikou. Nechyběl ani kulturní program.

V netradičních prostorách bývalé Mayerovy továrny se pod vedením Jitky Škopové konala 

výstava studentů UMPRUM „Aš po Už/horod“, inspirovaná místní textilní tradicí.

Dopravu ve městě po velkou část roku výrazně ovlivnila výstavba malé okružní křižovatky 

u oční školy a rekonstrukce navazujících komunikací.    Foto: Ladislav Válek

V roce 2018 byl rekonstruován portikus Hankova domu, 

který nyní zdobí repliky historických lamp.


