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Sloupek starosty
Město Dvůr Krá-

lové nad Labem 

v  posledních týd-

nech trápí problémy 

s  odvozem třídě-

ného komunálního 

odpadu. Přeplněné 

kontejnery, tašky 

odpadků kolem nich 

i  odkládání nejrůznějších předmětů, které 

se kolem kontejnerů na  tříděný odpad 

často objevují, jsou vděčným objektem 

záběrů mobilních telefonů a  následných 

debat na sociálních sítích.

V  uplynulých dnech a  týdnech proběhlo 

na toto téma několik jednání mezi vedením 

města, zástupci technických služeb a  pra-

covníků příslušných odborů na  městském 

úřadu. Domluvili jsme se, že technické 

služby přidají na  přibližně polovině sběr-

ných míst další termín svozu papíru. Sou-

časně budou kritická místa posílena buď 

větším počtem kontejnerů na  papír, nebo 

budou stávající sběrné nádoby nahrazeny 

většími, jež zajistí odbor životního pro-

středí. Naše město patří v práci s tříděným 

komunálním odpadem k  vysoce nadprů-

měrným, i proto by byla škoda stávající sys-

tém platby za  svoz komunálního odpadu 

předělávat na  systém platby podle počtu 

členů domácností bez ohledu na  potřeby 

frekvence svozu, který je méně výhodný 

pro občany a nepodporuje třídění odpadu.

Ukládání odpadu bude ale vždy o zodpo-

vědném chování lidí. I tady platí, že dokud 

se nebudeme k  veřejnému prostranství 

všichni chovat, jako se chováme ke svému 

majetku, budou veškerá opatření jen 

napravovat lehkomyslnost a nezodpověd-

nost některých spoluobčanů.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Zveme na zasedání 
zastupitelstva
Zveme veřejnost na  3. zasedání Zastupi-

telstva města Dvůr Králové nad Labem, 

které se uskuteční ve  čtvrtek 14. března 

2019 od  16:00 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

Předpremiéra fi lmu Léto s gentlemanem 
v Kině Svět pohladila diváky po duši

Dvůr Králové nad Labem se zařadil po bok několika málo míst, v nichž se za účasti tvůrců a herců uskutečnila slavnostní 

předpremiéra nové české romantické komedie Léto s gentlemanem. Film tak přijeli v neděli 10. února do Kina Svět před-

stavit nejen režisér a producent Jiří Adamec (vpravo), který je královédvorským rodákem, ale i Jaromír Hanzlík, jenž k fi lmu 

napsal scénář, byl spoluproducentem a ještě si zahrál jednu z hlavních rolí. Spolu s nimi fi lm propagovali také herci Igor 

Bareš (zcela vlevo) a Zdeněk Žák. Kromě besedy se uskutečnila i krátká autogramiáda.  Foto: Zdeněk Čermák

Město doplatí za čištění odpadních vod 
v letech 2005–2013 majiteli ČOV 7,69 mil. Kč 
V  pátek 25. ledna Krajský soud v  Hradci Krá-

lové vyhlásil rozhodnutí ve  sporech o  výši ceny 

za  čistění odpadních vod v  obdobích 2005–2006 

a  2007–2013, které vede město Dvůr Králové 

nad Labem se společností Evorado Import, a. s., 

jež ve  městě vlastní čistírnu odpadních vod (dále 

ČOV).

Krajský soud nejprve konstatoval, že za  roky 

2005–2006 vrátí společnost Evorado Import, 

a. s., městu Dvůr Králové nad Labem cca

9,61 mil. Kč, které jsou přeplatkem provede-

ných plateb. Naopak za roky 2007–2013 doplatí 

město společnosti za čištění odpadních vod cca 

17,3 mil. Kč. V  součtu tedy město musí proti-

straně uhradit cca 7,69 mil. Kč. 

„Rozhodnutí soudu respektujeme, jsme přede-

vším rádi, že celá kauza, která se táhne již řadu 

let, snad konečně dospěla ke svému konci,“ řekl 

starosta města Jan Jarolím a  pokračoval: „Proti 

rozsudku je možné se pouze dovolat k  nejvyš-

šímu soudu. Nejprve však počkáme na písemné 

vyhotovení rozsudku s  odůvodněním a  pak se 

poradíme, zda dovolání podáme či nikoliv. Záro-

veň také poběží lhůta jeden měsíc na zaplacení 

doplatku.“ 

Ve  středu 30. ledna se na  Městském úřadě 

Dvůr Králové nad Labem uskutečnila za  účasti 

vedení města tisková konference, jejíž záznam 

naleznete na  TV Zvičina a  na  www.mudk.cz, 

a řeč byla i o krocích, které budou nyní ze strany 

města následovat. „Rozhodnutí krajského soudu 

mohlo dopadnout různě. Od  částky zhruba 

50 milionů Kč, které nám má společnost zapla-

tit, až po  třeba 180 milionů Kč, které bychom 

měli my zaplatit společnosti. Z tohoto pohledu 

se může zdát, že rozhodnutí je pro nás příznivé. 

Je však třeba říci, že stanovený doplatek není 

konečný. Soud totiž rozhodl jenom o  částce 

za  čištění odpadních vod do  roku 2013. Roky 

2014–2018, letošní rok a  všechno, co bude 

do  budoucna, nebylo předmětem žádných 

soudních sporů a  není nikterak smluvně mezi 

městem a vlastníkem ČOV upraveno,“ upozornil 

starosta Jan Jarolím. 

Pokračování na straně 2
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Volby do Evropského 
parlamentu budou v květnu
Volby do Evropského parlamentu se usku-

teční v  pátek 24. května 2019 od  14:00 

do  22:00 hod. a  v sobotu 25. května 

2019 od  8:00 do  14:00 hod. Všechny 

potřebné informace pro voliče týkající se 

způsobu hlasování, možnosti vydání hla-

sovacích průkazů, zápisu voličů, kteří ne-

jsou občany ČR, a  také všechny potřebné 

formuláře ke stažení najdete na stránkách 

města www.mudk.cz v  sekci Město/Aktu-

álně/Volby do  Evropského parlamentu 

2019, kde budou postupně doplňovány.

(mik)

Trhy se na náměstí 
T. G. Masaryka vrátí v březnu
Staronovým organizátorem pravidel-

ných trhů, které se konají vždy ve  středu 

na náměstí T. G. Masaryka, bude opět spo-

lečnost Trhy Aleš. Trhy by se tak měly poprvé 

po  zimní přestávce uskutečnit ve  středu 

6. března 2019. Stejně jako v předchozích 

letech budou rozděleny na dvě části – far-

mářskou a  všeobecnou. Zatímco ve  všeo-

becné části bude nabízeno textilní zboží, 

obuv, kožená galanterie, domácí potřeby, 

háčkované výrobky apod., ve  farmářské 

části, která bude tvořit minimálně 30 % 

prodejní plochy, budou k  dostání pro-

dukty malých a  středních zemědělských 

producentů převážně českého původu 

(ovoce, zelenina, pekárenské, mlékáren-

ské a  masné produkty, produkty z  medu, 

vejce, ovocné mošty a sirupy, koření, káva, 

čaj, ovocné lihoviny, bylinné likéry a další). 

Chybět nebudou ani tematicky zaměřené 

trhy, např. velikonoční, vánoční apod. 

(mik)

Podpora podnikání díky 
programu Technologie pro 
začínající podniky
Jedním z cílů Operačního programu Podni-

kání a inovace pro konkurenceschopnost je 

rozvoj regionů a zvyšování zaměstnanosti 

prostřednictvím podpory malých začí-

najících podniků. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ČR vyhlásilo výzvu VIII Technolo-

gie pro začínající podniky. O dotaci mohou 

žádat podnikatelské subjekty z  podporo-

vaných odvětví vzniklé od  1. ledna 2014 

do 31. prosince 2017. Mají možnost získat 

dotaci 450 tisíc až 1 mil. Kč na nové stroje, 

technologické zařízení a vybavení s tím, že 

míra podpory je 45 %. Podpora je určena 

obchodním společnostem i  podnikajícím 

fyzickým osobám. Podmínkou je realizace 

projektu v  registrované provozovně umís-

těné mimo Prahu. Žádosti administruje 

Agentura pro podnikání a  inovace a  je 

možné je podávat do 28. května 2019. 

Služby agentury jsou zdarma a  zájemci 

o  dotace z  Královéhradeckého kraje se 

mohou obrátit na  regionální kancelář 

v Hradci Králové, Soukenická 54/8, e-mail: 

hradeckralove@agentura-api.org, tel.: 

296 342 950. Podklady k výzvě a informace 

naleznete na www.agentura-api.org. 

K tématu se také 9. dubna 2019 od 9:00 

hod. v Penzionu Za Vodou uskuteční semi-

nář, který pořádá MAS Královédvorsko.

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Město doplatí za čištění odpadních vod 
v letech 2005–2013 majiteli ČOV 7,69 mil. Kč 
Dokončení ze str. 1:

Podle královédvor-

ského starosty Jana 

Jarolíma stále existují 

tři varianty řešení: 

1. domluva s  vlast-

níkem ČOV na  ceně 

za  čištění odpad-

ních vod jak 

v  letech 2014–2018, 

respektive 2019, 

tak do  budoucna, 

a  na  způsobu jejího 

stanovení;

2. odkoupení ČOV;

3. pokud žádná 

z  předchozích variant nebude možná, bude 

muset město Dvůr Králové nad Labem nadále 

pracovat na projektu výstavby vlastní ČOV. 

„Ještě před koncem roku jsem písemně vyzval 

společnost k  tomu, abychom zasedli k  jedna-

címu stolu a zkusili zjistit, zda je cesta k dohodě. 

I protistrana však čekala na ukončení soudních 

jednání. Na  začátku února jsem se sešel se 

zástupcem vlastníka čistírny odpadních vod, 

abychom znovu zahájili jednání o  možném 

vyústění celé situace, a  věřím tomu, že pokud 

bude vůle z  obou stran, určitě bude možné se 

domluvit,“ podotkl starosta Jan Jarolím.

Město Dvůr Králové nad Labem od  roku 2014 

hradí majiteli ČOV za  čištění odpadních vod 

15,2 mil. Kč ročně, a to na základě nepravomoc-

ného rozhodnutí Okresního soudu v  Trutnově 

z  roku 2013. „Částku rozporuje provozovatel 

a žádá nás o její přehodnocení. Dosud jsme však 

pro to neměli žádný relevantní podklad. Nyní 

můžeme vyjít z  rozhodnutí krajského soudu. 

Možná nejlepším řešením by bylo znovu oslovit 

znalecký ústav, na kterém jsme se shodli a který 

zpracoval znalecký posudek, aby cenu za  roky 

2014–2018 dopočítal podle stejného vzorce,“ 

uvedl starosta Jan Jarolím a  pokračoval: „Cena 

za čištění není každý rok stejná, do výpočtů vstu-

pují různé faktory včetně odpisů nebo množství 

nátoků odpadních vod na  čistírnu, které se 

každoročně snižují. Kdybychom při výpočtech 

pro roky 2014–2018 vycházeli z  rozhodnutí 

krajského soudu, cena za čištění za rok 2014 by 

začínala na přibližně 21 mil. Kč a rok od roku by 

se o něco snižovala. Dohromady by to do roku 

2018 dělalo doplatek okolo 12,5 mil. Kč.“

Podle starostova vyjádření je z  ekonomického 

pohledu nejvýhodnější varianta domluvy 

s  majitelem čistírny, ať čističku nadále vlastní 

a má provozovatele. „Ale ať jsou dány podmínky, 

za kterých bude pro město odpadní vody čistit. 

Pak bychom ušetřili jak peníze na  případnou 

koupi čistírny, tak na případnou výstavbu nové,“ 

dodal Jan Jarolím. 

Město Dvůr Králové nad Labem v loňském roce 

požádalo znovu o  dotaci na  výstavbu vlastní 

ČOV. Dotaci z  evropských peněz však nezís-

kalo. V  současnosti je možné požádat o  dotaci 

z  národních titulů Ministerstva životního pro-

středí a  Ministerstva zemědělství, které však 

předpokládají vyšší fi nanční spoluúčast města.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Historii sporů, které řadu let vede město Dvůr 

Králové nad Labem se společností Evorado 

Import naleznete u  článku na  internetových 

stránkách www.mudk.cz.
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Petr Kupský se stane novým 
jednatelem Lesů města 
Novým jednatelem společnosti Lesy města 

Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., se od 

1. března 2019 stane Petr Kupský. Ten 

uspěl ve  vypsaném výběrovém řízení 

a  o  jeho jmenování rozhodla rada města 

v  působnosti valné hromady společnosti. 

Petra Kupského, který dosud ve  společ-

nosti působil jako hajný a ve funkci nahradí 

dosavadního jednatele Petra Teperu, blíže 

představíme v  dalším čísle Novin králo-

védvorské radnice. 

Společnost Lesy města Dvůr Králové nad 

Labem, s. r. o., vznikla v roce 2009. Spravuje 

lesní a rybniční majetek města, které je je-

jím stoprocentním vlastníkem. 

(mik)

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

které je příspěvkovou organizací města 

Dvůr Králové nad Labem, bude mít nové 

vedení. Dosavadní ředitelka Zuzana 

Čermáková se rozhodla na  svou pozici 

k  30. červnu 2019 rezignovat, rada města 

tak vyhlásila výběrové 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 

příspěvkové organizace či rozpočtových 

pravidel územních rozpočtů. Zkušenost 

s pořádáním velkých kulturních akcí výho-

dou. Předpokládaný nástup 1. července 

2019. Zájemci mohou své přihlášky zasílat 

do  29. března 2019 na: město Dvůr Krá-

lové 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)

Do konce dubna posílejte 
nominace na cenu města
Také letos mohou občané posílat návrhy 

osobností, týmů či organizací na  udělení 

Ceny města Dvůr Králové nad Labem. Cena 

může být udělena za  mimořádné aktivity 

či akce uskutečněné v roce 2018, v tomto 

případě lze nominovat fyzické nebo práv-

nické osoby, nebo za celoživotní dílo, např. 

u příležitosti životního jubilea. Cena může 

být udělena také In memoriam.

Návrhy je nutné doručit v písemné podobě 

na  předepsaném formuláři nejpozději 

do  úterý 30. dubna 2019 na  Městský 

úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor 

školství, kultury a sociálních věcí, náměstí 

T. G. Masaryka 38, 544  17 Dvůr Králové 

nad Labem. Vyplněný formulář můžete 

zaslat také elektronicky na  e-mailovou 

adresu epodatelna@mudk.cz. Formulář 

pro zaslání návrhu najdete na webu města 

www.mudk.cz v  sekci Město/O městě/

Cena města, nebo si jej můžete v papírové 

podobě vyzvednout v  městském infor-

mačním centru na náměstí T. G. Masaryka. 

 (ska)

Nejkrásnější turistickou pohlednici má Dvůr 
Králové nad Labem, autorem je Jan Frýzl

Dvůr Králové nad Labem uspěl na  lednovém 

veletrhu Regiontour v Brně ve 22. ročníku soutěže 

o  nejhezčí turistickou pohlednici České repub-

liky. Pohlednice složená ze snímků Jana Frýzla, 

které zachycují různá místa ve Dvoře Králové nad 

Labem, získala nejvíce hlasů jak od veřejnosti, tak 

od odborné poroty. 

Kromě 1. místa v  kategorii víceobrázkových 

pohlednic vyhrála také Zvláštní cenu Asoci-

ace turistických informačních center České 

republiky (A.T.I.C. ČR). Finále soutěže pohlednic 

se zúčastnilo 138 pohlednic a  do  hlasování se 

zapojilo 58 odborných účastníků výstavy Regi-

ontour Brno. Kromě toho se v soutěži hodnotily 

také kapesní kalendáříky a  turistické vizitky. 

Ze soutěže vznikla putovní výstava „Turistická 

pohlednice ČR 2019“.

Pohlednici můžete za 5 Kč zakoupit v městském 

informačním centru na náměstí T. G. Masaryka.

Miroslava Kameníková

Autor pohlednice: Jan Frýzl

Připomněli si 50. výročí upálení Jana Palacha
V sobotu 19. ledna 2019 se na náměstí Odboje 

uskutečnil vzpomínkový akt k  připomenutí 

50. výročí smrti Jana Palacha, studenta fi lozo-

fi cké fakulty, který se upálil na protest proti oku-

paci v roce 1968 a proti nastupující normalizaci 

ve  společnosti. Vzpomínkovou akci připravili 

skauti z  královédvorského Junáka, středisko 

Zvičina, kteří u  památníku Odboje zavzpomí-

nali na 50 let staré události a spolu se starostou 

města Janem Jarolímem a  dalšími účastníky 

položili květy k uctění studentovy památky.

Po  skončení piety si účastníci mohli ve  skaut-

ském domě prohlédnout historickou výstavku 

k tématu a při besedě s pamětníky se dozvědět 

něco z  dramatické historie královédvorských 

skautů i z událostí let 1968 a 1969 v našem městě.

Text a foto: Jan Skalický
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – leden 2019

Druh zásahu leden 2019 

BESIP přestupky  176

Veřejný pořádek (přestupek) 1

OZV o volném pohybu psů 1

Občanské soužití (přestupek) 1

Majetek (přestupek) 6

Ztráty a nálezy 4

Prevence (opatření a úkony) 1

Doručení písemnosti (šetření) 3

Odchyt zvířete (opatření) 6

Trestný čin 2

Celkem přestupků:  207

Pokuty v blokovém řízení:  57

Na místě nezaplacených bl. pokut: 6

Domluva 7

Předáno Policii ČR 3

Předáno na správní odbor MěÚ 12

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Kriminalita v kraji vloni klesla, 
objasněnost naopak stoupla
O téměř 2 % stoupla 

oproti roku 2017 

objasněnost trest-

ných činů spácha-

ných v  Královéhra-

deckém kraji v  roce 

2018. Z evidovaných 

6 723 skutků v kraji se jich policistům poda-

řilo vloni objasnit necelých 67 %. 

Nejméně trestných činů bylo v  loňském 

roce spácháno na  Rychnovsku, konkrétně 

708, a na Jičínsku 959. 

V  celém Královéhradeckém kraji nedošlo 

v  roce 2018 k dokonané vraždě (evidence 

vykazují pouze jeden pokus a  tři případy 

přípravy vraždy). 

V  následujícím období se policisté zaměří 

na  odhalování a  objasňování trestných 

činů v  oblasti kybernetické kriminality 

a také na odhalování a předcházení trestné 

činnosti majetkového charakteru páchané 

na seniorech.

Co se týká přestupků, vloni na  území 

kraje došlo v  celkovém součtu k  nárůstu 

o 18,95 %. Hlavní příčinou je aktivní vyhle-

dávání těchto případů a  následně i  jejich 

řešení. 

Policisté rovněž v daleko větší míře využili 

možnosti řešit zjištěné případy ihned 

na místě prostřednictvím příkazního řízení 

bez nutnosti následné související a časově 

náročnější administrativy.

Z oblasti dopravy v Královéhradeckém kraji 

jsou podrobné statistiky za rok 2018 k dis-

pozici na  www.policie.cz/clanek/nejmene-

usmrcenych-bylo-vloni-v-kralovehradec-

kem-kraji.aspx.

V  roce 2018 rozšířilo řady policistů slouží-

cích v  kraji celkem 101 nováčků. Z  počtu 

1 843 policistů sloužících v kraji je 14 % žen. 

Bezpečnostní situace na území Královéhra-

deckého kraje je dlouhodobě stabilizovaná 

a kraj se tak v  rámci České republiky  řadí 

mezi nejbezpečnější. Přehledné statistiky 

jsou k dispozici na webu www.policie.cz.

Zdroj: por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

Žádosti o dotace na obnovu fasád 
můžete posílat celý březen
Majitelé nemovitostí, které jsou nemovitou kul-

turní památkou nebo se nacházejí na  území 

Městské památkové zóny ve  Dvoře Králové nad 

Labem, mohou i v letošním roce požádat o dotaci 

na obnovení vnějšího pláště objektů.

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

Příjemcem dotace může být právnická nebo 

fyzická osoba, která vlastní výše specifi kované 

nemovitosti. Z  dotace lze hradit částečnou 

obnovu fasády včetně oken, dveří a vrat, střechy, 

oplechování, rekonstrukce kamenných prvků 

atd. V rozpočtu města je pro žadatele vyčleněno 

400 tisíc Kč, výše dotace na  jeden projekt je 

minimálně 20 tisíc Kč, maximálně může žadatel 

z dotace získat 75 % celkových nákladů. 

Žádost musí být podána ve  stanoveném ter-

mínu, na  předepsaném formuláři s  povinnými 

přílohami na  adresu Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem, odbor školství, kultury 

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

544  17 Dvůr Králové nad Labem. Zároveň 

s  žádostí musí být originál žádosti naskenován 

včetně podpisu oprávněné osoby a  zaslán na 

e-mail: dotacemesta@mudk.cz. Upozorňujeme, 

že žádost zaslaná e-mailem má pouze informa-

tivní charakter. Podrobné informace najdete na 

www.mudk.cz v  sekci Rozvoj/Rozvoj města/

Granty a dotace/Dotace z rozpočtu města.

Zároveň pokračují také další dotační programy 

města Dvůr Králové nad Labem. Až do 8. března 

2019 je možné podávat žádosti o dotaci na pod-

poru veřejně prospěšných aktivit (podpora 

dlouhodobé činnosti spolků na  území města, 

podpora kulturních akcí na  území města, pod-

pora aktivit neformálního vzdělávání a pod-

pora kulturních akcí mimo město). Od 11. do 

25. března 2019 se předkládají žádosti do dotač-

ního programu na služby související se sociální 

oblastí. Účelem je podpora činnosti organizací, 

zaměřených na volnočasové aktivity, pomoc 

a integraci zdravotně postižených osob, seniorů, 

rodin s dětmi a osob v tíživé životní situaci.

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Město bude mít tři sociální byty
Město Dvůr Králové nad Labem se dlouhodobě 

zabývá problematikou zajištění bydlení lidem, jež 

se ocitli v  tíživé životní situaci. Do této doby však 

nemělo k  dispozici žádný sociální byt, v  němž by 

bylo možné tyto osoby ubytovat. To se však v letoš-

ním roce změní, v rámci podpory sociálního byd-

lení totiž vzniknou 3 sociální byty.

V  současné sobě se rekonstruují tři byty, které 

město vlastní v různých bytových domech. „V pří-

padě dvou bytů dojde ke  stavebním úpravám 

tak, aby vznikly bytové jednotky o velikosti 1 + KK 

a  2 + 1 s  vlastním sociálním zařízením, novými 

rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, pro-

vedou se opravy omítek, výmalba, položí se nové 

podlahové krytiny apod. Třetí byt 1 + 1 bude 

výrazně modernizován,“ říká vedoucí odboru 

rozvoje, investic a správy majetku Ctirad Pokorný.  

Za realizaci tohoto projektu město Dvůr Králové 

nad Labem zaplatí více než 1,5 mil. Kč, prostřed-

nictvím MAS Královédvorsko však získalo dotaci 

z IROP ve výši 1,36 mil. Kč. 

 „Rozhodli jsme se zlepšit a podpořit tzv. sociální 

bydlení, které by zajistilo ubytování pro sociálně 

slabé občany žijící nyní na ubytovně nebo v azylo-

vém domě. V sociálních bytech bude možné uby-

tovat osoby či rodiny nacházející se v tíživé životní 

situaci, která vznikla např. ztrátou zaměstnání, 

problémy v  rodinných a  partnerských vztazích, 

špatným zdravotním stavem, užíváním návy-

kových látek, ztrátou bydlení z  ekonomických 

důvodů apod. Těmito případy se intenzivně zabý-

vají pracovnice odboru školství, kultury a  sociál-

ních věcí,“ podotýká místostarostka Alexandra 

Jiřičková a  pokračuje: „Dvůr Králové nad Labem 

je jedním z  mála měst, které již sociální bydlení 

poskytuje, pro tento účel však dosud sloužily 

volné městské byty přidělené za snížené nájemné. 

Počet volných bytů, které město vlastní, ale zda-

leka nepostačuje potřebám cílových skupin. Proto 

i do budoucna plánujeme zřízení dalšího dostup-

ného sociálního bydlení, a  to rekonstrukcí dvou 

pater azylového Domu Žofi e.“

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

MAS Králo-

v é d v o r s k o 

vyhlásila pří-

jem žádostí 

do  výzvy, 

která se týká 

podpory drob-

ných jednorázových akcí pro širokou veřejnost 

na  území MAS v  oblasti kultury, sportu a  vol-

nočasových aktivit realizovaných subjektem 

s  přiděleným IČ a  prokazatelně působícím 

na území Královédvorska. Podpořená akce musí 

být přístupná nejširší veřejnosti, neinvestičního 

charakteru a  uskutečněná od  1. dubna do

30. září 2019 nejpozději.

Celková výše alokace na  danou výzvu pro 

všechny projekty činí 30 tisíc Kč. Minimální výše 

podpory bude 1 tisíc Kč, maximální pak 5 tisíc Kč 

a  bude poskytována maximálně do  výše 90 % 

celkových způsobilých výdajů projektu. Žádosti 

jsou přijímány v kanceláři MAS Královédvorsko, 

nejpozději do 22. března 2019. 

Veškeré informace jsou na webových stránkách 

www.maskd.cz a Fb profi lu MAS. 

Ing. Lenka Křížová, DiS. 

ředitelka kanceláře MAS

MAS Královédvorsko podpoří akce pro veřejnost
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MěVaK informuje odběratele

 

Opravy poruch
20. 12. 2018: porucha vodovodu Zboží;

26. 12. 2018: porucha vodovodu, Vančurova;

11. 1. 2019: porucha vodovodu, Na Kopečku; 

16. 1. 2019: porucha vodovodu, Nedbalova; 

17. 1. 2019: porucha vodovodu, Seifertova; 

18. 1. 2019: porucha vodovodu, Spojených 

národů;

18. 1. 2019: havárie hladinového čidla VDJ 

– horní tlakové pásmo;

21. 1. 2019: porucha vodovodu, Tyršova;

24. 1. 2019: porucha vodovodu, Klicperova 

(na přípojce);

29. 1. 2019: porucha vodovodu, Na Příčce;

4. 2. 2019: porucha, Verdek;

4. 2. 2019: porucha vodovodu, Zboží;

5. 2. 2019: porucha vodovodu, Mánesova;

12. 2. 2019: porucha kanalizace, Zborovská; 

13. 2. 2019: porucha ventilu, Eduarda Zbroje;

14. 2. 2019: porucha přípojky, Čelakovského;

18. 2. 2019: porucha vodovodu, Heydukova 

– Novachem. 

Z investičních a stavebních akcí
Koncem února začne stavební obnova 

vodovodu a  kanalizace v  Čelakovského 

ulici ve  Dvoře Králové nad Labem. Akce 

bude rozdělena na  dvě etapy, z  důvodu 

zachování dopravní obslužnosti lokality 

a  technických podmínek při provádění 

zemních a  montážních prací v  souvislosti 

s výměnou vodovodního řadu a kanalizace. 

V  předstihu budou avizovány odstávky 

vodovodu a  též dopravní omezení. Více 

informací k  akci naleznete včas na  webu 

www.mudk.cz.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

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

Aktuální informace na mevakdknl.cz.

Havárii vodovodní přípojky 
v Tyršově ulici pracovníci 
MěVaKu opravili
Jak již většina občanů města a  především 

řidičů zaznamenala, na  rekonstruované 

komunikaci v  Tyršově ulici se ve  druhé 

polovině ledna objevilo dopravní omezení. 

Podle informací pracovníků MěVaK došlo 

totiž u  domu čp. 419 k  havárii vodovodní 

přípojky, a  to vlivem použití nevhodné 

spojky potrubí, kterou byla přípojka spo-

jena v  místě křížení trasy nové dešťové 

kanalizace

Pracovníci MěVak, kteří napojení přípojky 

na  kanalizaci neprováděli, havárii opravili 

a  výkopy ve  vozovce dočasně zasypali.  

Defi nitivní oprava povrchu komunikace 

bude provedena podle podmínek správce 

komunikace v  termínu dle dispozic oba-

lovny živičných směsí, resp. vhodných 

klimatických podmínek pro provedení 

asfalto-živičného povrchu. Do  doby defi -

nitivní úpravy povrchu budou pracovníci 

MěVaKu provádět údržbu povrchu výkopu 

v místě havárie.

Zdroj: mevakdknl.cz

Během ledna byla hlavní náplní práce technic-

kých služeb města ruční i  strojní zimní údržba 

chodníků a místních komunikací, dále odklízení 

sněhu z  autobusových zastávek a  čištění pře-

chodů. Na  tom se podíleli pracovníci ze všech 

středisek. 

Po svátcích se také odvážely vyhozené vánoční 

stromky od kontejnerových stání.

Pracovníci veřejného osvětlení demontovali 

vánoční výzdobu, spolu s  pracovníky zeleně 

odstranili, rozřezali a  odvezli vánoční strom 

z náměstí T. G. Masaryka.

Z  důvodu nocování lidí bez domova a  ničení 

zařízení veřejných toalet v  Revoluční ulici bylo 

rozhodnuto toto zařízení s platností od 1. února 

2019 v čase od 20:00 do 7:00 hod. uzavřít. 

Předpokládané ukončení provozu zimního sta-

dionu je v neděli 24. března.

Čím dál častěji se pracovníci technických služeb 

setkávají s  nepořádkem u  stanovišť na  tříděný 

odpad. Pokud máte tříděného odpadu větší 

množství, můžete jej odvézt na  sběrný dvůr, 

který má dostatečnou kapacitu a je zde odběr 

zdarma. Dalším nešvarem jsou přeplněné popel-

nice na  komunální odpad (viz obrázek). Takto 

připravené popelnice se 

bohužel svážet nedají. 

Odpad v  nich nesmí být 

napěchován a víko nádoby 

musí být uzavřeno s  odpadem uvnitř. Pokud 

vám kapacita nádoby nestačí, řešením je buď 

pořízení větší nádoby, nebo zvolení častější frek-

vence svozu komunálního odpadu. Děkujeme.

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 zdravotní stav.

Více informací poskytne vedoucí provozu spor-

tovišť Zbyněk Wolf, tel.: 605 233 245.

Volné pracovní místo uklízečka
Přijmeme uklízečku na  koupaliště na  plný 

pracovní úvazek, smlouva na  dobu určitou 

od 05/2019 do 09/2019, mzda 15.000 Kč. Pozice 

zahrnuje úklid šaten, toalet, budovy plavčíků 

a pokladny.

Vše důležité najdete na  našich internetových 

stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Program veřejného bruslení na  březen 2019 

naleznete v příloze KdeCo, str. 7.

Technické služby informují

Kácení stromů v Čelakovského ulici
Pracovníci Technických služeb města Dvora 

Králové nad Labem v  polovině února pokáceli 

celkem deset javorů a dva akáty v Čelakovského 

ulici, u nichž bylo v loňském roce vydáno povo-

lení ke  kácení v  souvislosti s  připravovanou 

kompletní rekonstrukcí této ulice.

„Umístění a celkový stav těchto stromů bohužel 

neumožňoval jejich ponechání v lokalitě, nebylo 

by možné zajistit jejich dlouhodobou existenci 

s  ohledem na  rozsáhlé terénní úpravy v  koře-

nové zóně stromů,“ uvedl Milan Šimek, vedoucí 

odboru životního prostředí na městském úřadě.

Rozsáhlá oprava Čelakovského ulice bude reali-

zována v  letošním roce, a to včetně vodovodní 

a kanalizační sítě. Letité stromy, jejichž zdravotní 

stav byl zhoršený, nahradí v  této lokalitě nové. 

Ty budou vysazeny na  podzim letošního roku 

v rámci náhradní výsadby.

Informace o  rekonstrukci najdete začátkem 

března na  webových stránkách města a  také 

v příštím čísle Novin královédvorské radnice.

Text a foto: Jan Skalický

V  poslední době stále častěji dochází k  ne-

úměrnému zanášení kanalizačních stok a kana-

lizačních přípojek, a to zejména vlivem vypouš-

tění nevhodných či úplně zakázaných látek 

do odpadních vod a také vhazováním nejrůzněj-

ších předmětů do odpadu, WC, výlevek atd. 

MěVaK upozorňuje odběratele/producenty 

odpadních vod, že do kanalizace nepatří:

• veškeré tuky a oleje (ze smažení, pečení atd.),

• vlhčené ubrousky (dětské hygienické potřeby),

• plenky a nasákavé podložky,

• vatové tyčinky,

• dámské intimní potřeby všeho druhu,

• prezervativy,

• veškeré textilní materiály (hadry, mycí hou-

bičky a žínky).

Děkujeme za pochopení.

Ivo Antonov

vedoucí provozního úseku 

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

Upozornění: Oleje ani hygienické 
potřeby do kanalizace nepatří
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Co vy na to ?
Reaguji tímto na  článek paní Libuše Vonkové 

z minulého čísla Novin královédvorské radnice, 

se kterým naprosto souhlasím. Jenom bych 

chtěla některé věci upřesnit.

Už jako dítě školou povinné, když jsem byla 

v plaveckém oddílu, nám říkali, že je u nás naplá-

novaný krytý bazén. Dnes jsem už důchodkyně 

a stále nic. Zatímco ostatní i daleko menší města, 

která nejsou v okresu Trutnov, si bazény posta-

vila. Možná, že jsou na  radnici lidé, kteří rádi 

plavou. Možná, že by bylo dobré na  toto téma 

udělat referendum.

A  ještě něco k  našemu koupališti. Máme kou-

paliště velmi krásné na pohled. To trvá jen do té 

doby, kdy mládež zjistí, že tam není žádné vyžití. 

Je takový problém postavit nějaký tobogán 

nebo skluzavku? A co teprve toalety, nebo spr-

chy, kde je to na  zabití, jak se to tam klouže. 

Na  horní části nejsou k  dispozici převlékárny, 

lidé se převlékají na záchodě. 

A  co teprve restaurační služby. Moc tam toho 

není a  co tam je, má přemrštěnou cenu. Není 

tam žádné dostupné jídlo pro děti. Vrchol všeho 

byla skutečnost, že se zakázaly skleněné půl-

litry v  restauraci. Nápoje se točily do  kelímku 

a  na  konci dne byly popelnice plné plastů. Co 

na to ekologové? 

Četla jsem program města o  investicích. Ani 

jedna zmínka se netýkala koupaliště. Minulá 

sezona byla zisková, protože byla velká návštěv-

nost. Máme si myslet, že tady dochází k  pohr-

dání obyčejných lidí, kteří by si přáli mít koupa-

liště v pořádku? A kdo přikázal zavřít koupaliště 

na  konci srpna přesto, že byla stále vedra? I  to 

svědčí o tom, jak vám na občanech záleží.

Milena Hofmanová 

V  pondělí 11. února 2019 se poprvé v  novém 

složení sešla komise životního prostředí. Všichni 

členové se navzájem seznámili a  debatovali 

o  náplni činnosti, změnách v  postupu kácení 

dřevin na pozemcích města či o vyjádření archi-

tekta k  možnosti doplnění zeleně na  náměstí 

T. G. Masaryka.

Na  příštím jednání komise bude sestaven plán 

činnosti pro letošní rok. Všichni členové byli 

vyzváni k předložení podnětů. 

Tímto bych rád vyzval občany města, kterým 

není životní prostředí lhostejné, aby zaslali své 

názory, připomínky a  návrhy na  e-mailovou 

adresu: sturma.vitezslav@mudk.cz. 

Zápis z  jednání je k  dispozici na  stránkách 

www.vychodocesidk.cz.

Ing. Vítězslav Šturma, MBA

předseda komise, radní (Východočeši)

Zprávy z komise životního prostředí

Také letos společně uctíme prvního českoslo-

venského prezidenta. Ve čtvrtek 7. března tomu 

bude 169 let, kdy se narodil Tomáš Masaryk. 

Stal se akademikem, fi lozofem, politikem a stát-

níkem s  mezinárodním uznáním. I  přes časový 

odstup jsou jeho myšlenky stále aktuální a inspi-

rující. Přijďte si je s námi připomenout. Setkání 

proběhne 7. března od  17:30 hod. u  pomníku 

v  Podharti. Následně od  19:00 hod. bude Kino 

Svět promítat fi lm Hovory s  TGM (2018). Akci 

pořádáme s podporou think-tanku TOPAZ. 

Ing. Veronika Tomková, zastupitelka (DKoalice – TOP 09)

Růže pro TGM

Vesmírem nekonečným, záhadným,

prostorem prostoupeným mrazem,

splnil svou misi projekt nákladný,

kterým se člověk setkal s Marsem

Ta sonda je dokonalost sama,

jako přistání na Měsíci;

a lidstvo o hvězdném panorama,

už není pouze marně snícím

Překonává za nesnází nesnáz;

jen když někdy vzhlédnu k obláčkům,

maní mne napadá možnost, že nás

má taky už někdo v hledáčku

                 . . .

Kontakt je vzdálen velice;

než k němu dojde, Číňani,

rýži si dají si k snídani,

na druhé straně Měsíce

© Jaroslav Kratěna

Poznámka: Autorovi vyjde v březnu knížka bás-

niček (nejen) pro děti „Abecední hrátky se zví-

řátky“ s barevnými ilustracemi Rudolfa Doulíka. 

Projekt

JUTA a dlouhodobý život s ní
Uběhl další rok, a  tak jsme si uvědomili 

i na základě řady dotazů našich spoluobčanů, že 

je potřeba říci něco o aktuálním dění v naší spo-

lečnosti zejména v našem městě. Je pravdou, že 

pracujeme hlavně na  našich podnikatelských 

aktivitách, ale zaměřujeme se také na  činnosti 

ve prospěch občanů a fi rem Dvora Králové nad 

Labem.

Pracně jsme se prodírali celým rokem a znovu si 

potvrdili, že za každým úspěchem je velká šňůra 

proher. Na začátku jsou sny a pak přijde vystřízli-

vění a realita. Nasbírali jsme hodně modřin a pří-

padný úspěch byl vykoupen stresy a  starostmi 

stejně, jako tomu je u většiny fi rem. Všichni jsme 

v  dnešní době ochuzeni o  čas, nikomu se ho 

nedostává ani na uvědomění si krásy všedního 

dne. Zase se nám potvrdilo, že jedna fi rma se 

liší od druhé jen kvalitou lidí, kteří pro ni pracují. 

Jsou to oni, kdo v konečném důsledku rozhodují, 

jak se jí bude dařit. Ano, v loňském roce se nám 

dařilo, a  to právě díky všem našim zaměstnan-

cům. Člověk se nejvíce zdokonaluje ve  věcech, 

které ho baví. Tak nám to snad zůstane.

Ve  společnosti stále pracuje 2  300 lidí, z  toho 

ve  Dvoře Králové nad Labem 1  250. Průměr-

nou mzdu jsme zvýšili o  6 % a  pohybuje se 

dnes mezi 26–40 tisíci Kč měsíčně v  závislosti 

na  druhu výroby. Nadále poskytujeme bezú-

ročné půjčky. K dnešnímu dni jsme jich poskytli

za 51 milionů Kč pro více než 500 zaměstnanců. 

Tržby překročily 7,7 miliard Kč s  vývozem do

66 zemí světa. Ve  všech dvorských závodech 

jsme se snažili zlepšovat pracovní prostředí 

pro zaměstnance a  většina investic směřovala 

zejména k  modernizaci stávajícího strojního 

vybavení, dále k digitalizaci a  automatizaci 

některých procesů. V  našem závodě 01 jsme 

dokončili úpravu vzhledu továrny v ulici 28. října 

a postavili parkoviště pro zaměstnance.  

V  areálu JUTY na  Borkách jsme dokončili pro-

jekční práce na výstavbu parkoviště pro osobní 

a nákladní auta. Ve spolupráci s architekty jsme 

připravili studii na vylepšení celkového vzhledu 

areálu. 

I  vloni jsme dávali přednost spolupráci Juty 

s místními fi rmami před ostatními. Od roku 2010 

jsme pak pouze 344 dvorským fi rmám za služby 

a  práce zaplatili 3,8 miliardy Kč. Od  drobných 

živnostníků až po desítky fi rem s částkami nad

100 milionů Kč. Spolupráce s  místními fi rmami 

pomohla nejen těmto fi rmám k  jejich rozvoji, 

ale i  k  rozvoji našeho města. Nadále poskytu-

jeme fi nanční dary gymnáziu, místním školám, 

na charitativní a sociální služby, kulturu a sport. 

Snažíme se věnovat energii věcem, které 

můžeme změnit, a tak se ani nad Brexitem neroz-

čilujeme. Na  špatné zprávy je vždy dost času. 

Nemáme žádné megalomanské plány už i proto, 

že boj o obchodní teritoria se stupňuje, a tak je 

snazší napsat strategii či vizi na 10 let dopředu 

než dnes či zítra řešit aktuální problémy.

A  na  závěr se chci ještě s  vámi podělit o  další 

radost, kterou mám. A to je naše školka. Je sice 

jen pro 46 dětí, ale je nádherná, perfektně řízená 

paní ředitelkou Pacákovou, a když slyším od uči-

telek základní školy, že děti z naší školky mluví 

anglicky v  celých větách, protože ve  školce 

dostaly slušné základy, tak mě to opravdu 

u srdce zahřeje.

Jiří Hlavatý

ředitel fi rmy JUTA

Třídím, třídíš, třídíme
Město nás nabádá ke  třídění odpadu. Většina 

obyvatel Dvora Králové tak činí, a je to dobře.

Ale zkuste se projít o víkendu ulicemi a nenara-

zíte na kontejnerové stání, kam by bylo možné 

tříděný odpad vynést. Proč? Protože jsou pře-

plněna a  kolem se povaluje odpad, který se 

do nádob nevešel. 

A  to mě zdravě naštvalo! Zavolal jsem řediteli 

technických služeb, jestli by nemohly, alespoň 

na  mnou uvedených místech, nádoby na  tří-

děný odpad přidat? Dozvěděl jsem se několik 

důvodů, proč to nejde, například se musí zvětšit 

prostor pro další nádoby. Oponoval jsem mu, že 

zrovna na  mnou uvedených místech (zatáčka 

v  ulici Spoj. národů, Slovany, nábř. Benešovo 

za  Penny) mají prostoru pro další kontejnery 

dost. Odkázal mě na odbor životního prostředí. 

Po mé komunikaci s tímto odborem mi bylo sdě-

leno, že situaci monitorují. 

Bohužel asi špatně, protože ani po  půl roce 

k  žádnému zlepšení nedošlo. Pokud, vážení, 

chceme, aby občané chránili životní prostředí, 

aby třídili odpad, tak rozdáváním barevných 

tašek do domácností k tomuto účelu kýženého 

výsledku nedosáhneme! Musí mít totiž ten 

tříděný odpad kam dávat. Jinak se budou 

tašky, pytle a  krabice povalovat u  přeplněných 

kontejnerů.

Jiří Vonka
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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 s  penzionem U  NÁMOŘNÍKA 

hledá kuchaře/kuchařku ke  spolupráci 

formou pronájmu plně vybavené kuchyně či 

formou jiné dohody. Vhodné i  pro penzisty.

Kontakt: 605 823 607.

Koupím byt 3+1 nebo 4+1 ve Dvoře Králové nad 

Labem, Platba v  hotovosti, Tel.: 777  09  16  76, 

nejedná se o realitní kancelář.

Provozovna se nachází 
na pěší zóně
Revoluční 70
Dvůr Králové nad 
Labem
Podrobnější
informace na tel.:
603 527 515

Výhodný pronájem cukrárny
Gloria

Jedná se o prodejnu 
s kavárnou, vybavenou 
cukrářskou výrobnou, 
provozními prostorami 
včetně velkého chladi-
cího boxu, skladů atd.

Ve čtvrtek 14. února zavítal do kostela sv. Jana 

Křtitele Vlastislav Ouroda, náměstek pro řízení 

sekce kulturního dědictví na  Ministerstvu kul-

tury. Iniciátorem schůzky se zástupci farnosti 

Zdeňkem Bartošem a  Andrzejem Deniziakem 

byl Petr Vatuňa. Hovořilo se o  památkové 

ochraně místních varhan a jejím vlivu na pláno-

vanou rekonstrukci, která je fi nančně náročná 

a bude s největší pravděpodobností vyžadovat 

fi nanční spoluúčast dalších subjektů.

Kostelem sv. Jana Křtitele hosta provedl místní 

znalec Josef Langfelner, který poukázal na  nej-

významnější detaily a  události z  jeho dlouhé 

historie a  zdůraznil zejména národní význam 

rukopisné kobky, kde v 19. století Pankrác Borč 

a Václav Hanka nalezli Rukopis královédvorský.

Po  prohlídce kostela si Vlastislav Ouroda 

v  doprovodu starosty Jana Jarolíma prohlédl 

město a  poté spolu jednali o  ochraně a  mož-

nostech obnovy památek ve Dvoře Králové nad 

Labem a v regionu.

Text a foto: Jan Skalický

Jednali o ochraně a možnostech obnovy památek v regionu

Inzerce v Novinách 

královédvorské 

radnice,

více informací na:

www.mudk.cz/cs/

radnice/noviny-

radnice

tel.: 499 318 258

e-mail: 

noviny@mudk.cz

Duhový salón nabízí: Pedikúru – 180 Kč, tel.: 

603 264 432. Kosmetiku – 380 Kč, tel.: 733 232 633. 

Masáže – 200 Kč – 450 Kč, tel.: 777  343  662. 

Volejte, pište a  přijďte. Těšíme se na  vás: Jarča, 

Dáša, Zuzka.
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DK12713 cena: 890.000 Kč
Byt 1+1 o obytné ploše 43 m2 v přízemí

zděného bytového domu v DKnL.

DK12695 cena: 24.000 Kč/měs.
Pronájem zavedené restaurace La Rochelle

v centru Dvora Králové n/L. Dvě zahrádky.

DK12694 cena: 980.000 Kč
Prodej chaty se zahradou o výmeře 290 m2

v klidné lokalitě obce Bílá Tremešná.

DK12692 cena: 1.750.000 Kč
Prodej bytu 4+1 o obytné ploše 98 m2,

v 1. patře zděného domu v centru DKnL.

DK12526 cena: 3.690.000 Kč
Samostatný rodinný dům s garáží, tech.

zázemím, zahradou v klidné části DKnL.

Prodej komerčních prostor využívaných

pro drobnou výrobu a skladování v DKnL.

DK12470 cena: 5.199.000 Kč

rozumíme nemovitostem
v y u ž i j t e  n a š i c h  z k u š e n o s t í  a  s v ě ř t e  n á m  j i

Eva JAROŠOVÁ Michal FLÉGR Soňa ZIKEŠOVÁ

Eva Jarošová
makléř s nemovitostmi
Tel.: 728 451 040
E-mail: jarosova@tana.cz

Michal Flégr
makléř s nemovitostmi
Tel.: 724 077 752
E-mail: flegr@tana.cz

Soňa Zikešová
makléř s nemovitostmi
Tel.: 602 207 033
E-mail: zikesova@tana.cz

www.tana.cz

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti

roků

již

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
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V lednu 2019 se narodilo 7 občánků našeho města – 6 chlapců a 1 děvče.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V lednu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 17 lidí, z toho bylo 10 králo-

védvorských občanů, 6 mužů a 4 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

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

Lukáš Struna a Petra Malá    – 25. 1. 2019

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti v  letošním lednu navštívili 

18 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 2 páry stříbrnou 

svatbu, 2 páry zlatou svatbu a 1 pár diamantovou svatbu.

Barbora Bezrová, Komise pro občanské záležitosti

Smuteční oznámení
S lítostí oznamujeme přátelům a známým, že nás 13. února 2019 ve věku

79 let navždy opustil rodák ze Dvora Králové nad Labem, akademický 

malíř Jan Měšťan. Po  vystudování VŠUP žil se svoji rodinou v  Praze. Kdo 

jste ho znali, ať už osobně, nebo třeba z jeho několika realizovaných výstav 

na městské Staré radnici Dvora Králové nad Labem, vzpomeňte s námi.

sestry Eva Sychrová a Věra Faktorová s rodinami

Poděkování
Na začátku letošního roku k nám do Klubu důchodců v Sadové zavítal gene-

rální ředitel Juty pan Ing. Hlavatý, který nám předal sponzorský dar.  Velice si 

vážíme skutečnosti, že již i v minulých letech nám věnoval svůj čas a fi nanční 

podporu pro naši činnost. Moc děkujeme za sponzorský dar a zájem o život 

nás, seniorů, který je bohužel z podnikatelské sféry ojedinělý.  

Soňa Vachková

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v únoru 2019 slavnostně přivítáno 10 občánků Dvora 

Králové nad Labem.

Zleva: Tereza Kolísková, Matyáš Broum, Kryštof Vaněk, Adrian Daniel.

Zleva: Sebastian Pitro, Mia Kaplová, Matyáš Hažer, Jonáš Richter, Štěpán Ponikelský, Nina 

Janíčková. 

V sobotu 26. ledna uspořádala organizace Život 

Srdcem na  náměstí T. G. Masaryka charitativní 

sbírku pro Dětskou ozdravovnu Království. „Bylo 

to neuvěřitelné. Moc všem děkujeme! Díky vám 

jsme napěchovali 3 dodávky až po strop. Znovu 

se potvrdilo, že pomáhat je normální. Celé dopo-

ledne jsme od  lidí z  různých měst od  Trutnova 

k Nové Pace až po Hořice včetně Dvora Králové 

nad Labem a  dalších míst přebírali oblečení, 

hračky, dětské knihy, kočárky, brusle atd.,“ podo-

tkl organizátor sbírky Michal Karadzos a  dodal: 

„Odpoledne jsme vše předali v  Dětské ozdra-

vovně Království. Personál i samotné děti se v hus-

tém sněžení zapojili do vykládky, a těch úsměvů, 

některé hračky byly okamžitě v rukách dětí. Velký 

dík patří všem dárcům a  také dobrovolníkům, 

kteří, když nás viděli v  tom moři krabic, pytlů, 

tak nám celé dopoledne neplánovaně pomáhali. 

Zapojil se mimo jiné i dvorský starosta Jan Jaro-

lím. Všem za děti z ozdravovny děkujeme.“

Text a foto: Život Srdcem, z. s.

Pomáhat je normálníNadační fond městské nemocnice podpoří 
studenty stipendiem ve výši 80 tisíc korun
Nadační fond pro podporu Městské nemocnice, 

a. s., ve  Dvoře Králové nad Labem získal od  Krá-

lovéhradeckého kraje neinvestiční dotaci ve  výši 

560 tisíc Kč. Finanční prostředky, jejichž poskytnutí 

schválili v  lednu krajští zastupitelé, jsou určeny 

na  realizaci stipendijních programů v  letech 

2019–2020.

V polovině února tak nadační fond vyhlásil „Sti-

pendijní program“ na zajištění nových nelékař-

ských zdravotnických pracovníků. Je určen pro 

studenty absolventských ročníků studijního 

nebo vzdělávacího programu v  oborech vše-

obecná sestra, praktická sestra, radiologický 

asistent/asistentka a  fyzioterapeut/fyzioterape-

utka, kteří mají zájem pracovat v královédvorské 

nemocnici. 

Informace o  programu včetně podmínek k  zís-

kání stipendia jsou uvedeny ve  Směrnici o  Sti-

pendijním programu nadačního fondu. Zájemci 

o  stipendium musejí být plnoletí, být studenty 

absolventského ročníku a v době podání žádosti 

mít splněny všechny studijní povinnosti nutné 

pro zakončení studia v  roce 2019. Stipendium 

pro jednoho příjemce bude činit 80 tisíc Kč.  

Žádost o  poskytnutí stipendia se všemi přílo-

hami (podepsanou smlouvou, potvrzením o stu-

diu, čestným prohlášením o zařazení do  jiného 

stipendijního programu, souhlasem se zpra-

cováním osobních údajů) musí být doručena 

nejpozději do 15. dubna 2019 na adresu: Měst-

ská nemocnice, a. s., Vrchlického 1504, 544  01 

Dvůr Králové nad Labem. Obálka žádosti bude 

viditelně označena „Stipendium“.

O tom, kdo stipendium v případě splnění všech 

podmínek získá, rozhodne správní rada nadač-

ního fondu. Následně bude s  žadateli uza-

vřena smlouva, v níž se zavážou, že se na dobu 

36 měsíců stanou zaměstnanci královédvorské 

městské nemocnice. Informace o  stipendijním 

programu včetně všech příslušných dokumentů 

(směrnice, žádost a smlouva) zájemci naleznou 

na internetových stránkách městské nemocnice 

www.mndk.cz v sekci Nadační fond.

Nadační fond pro podporu Městské nemocnice, 

a. s., ve Dvoře Králové nad Labem založilo město 

Dvůr Králové nad Labem v  roce 2018 za  úče-

lem peněžní a  věcné podpory zdravotnického 

zařízení. Správní radu nadačního fondu tvoří: 

předsedkyně Mgr.  Eva Neumannová, místo-

předsedkyně Mgr. Alexandra Jiřičková a členové 

Mgr. Jana Holanová, Jan Bém a Luděk Krýza.

Miroslava Kameníková

Zdroj: www.mndk.cz
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Školní rok 2018/2019 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Poslední lednový den se tradičně nese ve  zna-

mení pololetního vysvědčení. Letos se v dopo-

ledních hodinách studenti gymnázia mohli 

kromě jiného těšit i na prezentaci Mezinárodní 

ceny vévody z Edinburghu (DofE) v aule. Jeden 

z hlavních koordinátorů projektu v ČR Mgr. Josef 

Nový na  svých osobních životních příbězích 

představil možnosti plnění aktivit. Ty se rov-

noměrně věnují sportu, rozvoji talentu a  dob-

rovolnické činnosti. Kombinace tohoto „troj-

lístku“ vede ke komplexnímu osobnímu rozvoji, 

správně stanovené cíle motivují k  dosažení 

DofE. Zpravidla se ukáže, že účastník překoná 

sám sebe a objeví v sobě nové možnosti. 

Projekt je dostupný pro všechny, je nesoutěžní, 

vyvážený, inspirativní, učí sám sebe motivovat 

a  leckdy se i  překonat, např. ve  vytrvalosti. Je 

prostě výzvou pro každého mezi 13 až 24 lety. 

Dobrodružstvím, ale i  zábavou může být závě-

rečná expedice týmů, která vyžaduje samostat-

nost a  zároveň také schopnost vzájemně se 

domluvit.

Cílem je posunout sám sebe v  naplňování 

svých životních cílů, které reagují na zvyšující se 

nároky, a vést k jejich dosažení. 

Studenti odcházeli z  auly zamyšlení a  mnozí 

z  nich také s  nevyřčenou otázkou: „Dokážu i  já 

splnit tuto výzvu?“ Znamená to nebát se a začít. 

Mgr. Blanka Hofmanová

Víc než medaile

V  krajském kole Olympiády v  českém jazyce 

máme opět své favority, navíc jsou to stejní 

reprezentanti naší školy jako v roce minulém.

V  I. kategorii postoupila z druhého místa okres-

ního kola přesvědčivá vítězka soutěže školní 

Eliška Pecnová z  2. C. Ve  II. kategorii postoupil 

rovněž z  druhého místa okresního kola Robert 

Hamšík z 5. C, který obsadil ve školním kole příčku 

druhou. Ani další postupující z naší školy, vítězka 

II. kategorie Lucie Serbousková z 6. C a Dan Jarolí-

mek z 2. C, se v okresním kole neztratili.

Je pravdou, že všichni „umíme“ česky, ale poprat 

se se záludnostmi rodného jazyka i dokázat sty-

lovou vytříbenost přišla pouze pětina studentů 

gymnázia. 

Nezbývá než popřát našim reprezentantům 

hodně úspěchů v krajském kole.

Mgr. Yveta Šecová

„My ten kraj 
dobudem…“

Gymnázium Dvůr 

Králové nad Labem 

otevřelo v  sobotu 

16. února 2019 svou 

budovu zájemcům 

o  studium, jejich 

rodičům i  dalším 

návštěvníkům. 

Ti všichni si prohlédli naše prostory, seznámili se 

s nabízenými vyučovacími předměty a kroužky, 

promluvili si s  našimi učiteli i  žáky a  v  aule si 

vyslechli aktuální informace o přijímacím řízení 

i dalším směřování školy.

Děkujeme návštěvníkům za  hojnou účast 

a těšíme se na shledanou v přípravných kurzech 

k  přijímacím zkouškám! Tyto kurzy proběhnou 

ve  středu 20. března (matematika pro žáky 

sedmých ročníků a  český jazyk pro žáky devá-

tých ročníků) a 27. března (český jazyk pro žáky 

sedmých ročníků a matematika pro žáky devá-

tých ročníků).

PhDr. Ivo Rejchrt

Den otevřených dveří

Po chodbách gymnázia chodí mistryně republiky a rekordmanka
Rozhovor s národní rekordmankou 
Dominikou Jansovou z 3. A
Gratulujeme k  vítězství na  Mistrovství České 

republiky v  silovém trojboji dorostu, juniorů 

a  masters 2019, a  to v  národním rekordu. Jak 

hodnotíte tento závod? 

Děkuji. Můj start byl neplánovaný, protože se 

jednalo o  závody s  povoleným podpůrným 

vybavením (superdres – dres z  velmi tvrdého 

syntetického materiálu, který závodníkovi 

pomůže v nejtěžší části cviku a umožní mu tím 

zvednout větší váhu). Já superdres nevlastním, 

tak jsem se rozhodla, že si půjdu jen pro zkuše-

nosti. Nakonec to dopadlo nad moje očekávání 

a  konečně jsem sebrala odvahu zkusit zvýšit 

národní rekord v mrtvém tahu.

Jak byste popsala absolutnímu laikovi svůj 

sport a svou kategorii? 

V  silovém trojboji, jak už název napovídá, jde 

o  maximální sílu. Skládá se ze tří disciplín – 

dřep, tlak na  lavičce (bench-press) a  mrtvý tah. 

Na každý cvik má závodník 3 pokusy – počítá se 

ten nejtěžší. Všechny disciplíny musí být prove-

deny podle přesně stanovených pravidel. Závody 

se dělí na  RAW (bez vybavení) a  EQUIPPED 

s povoleným podpůrným vybavením, které jsem 

zmiňovala v předchozí otázce. Závodníci se dělí 

do kategorií podle pohlaví, věku a tělesné hmot-

nosti. Já soutěžím za dorostenky od 57 do 63 kg. 

Vítězem ve  hmotnostní kategorii je ten, kdo 

zvedne nejtěžší váhu. Hodnocení ve  věkových 

kategoriích (napříč hmotnostními) se provádí 

podle Wilks koefi cientu – silnější je ten, kdo 

zvedne víc vzhledem ke své tělesné hmotnosti.

V  čem se liší všední den mistryně republiky 

od ostatních studentů?

Můj den se nijak významně neliší. Já trávím svůj 

volný čas tréninkem, ostatní studenti zase svými 

koníčky. Trénuji čtyřikrát až pětkrát týdně. Záleží 

na tom, v jaké fázi přípravy jsem.

Jak se daří skloubit vrcholovou sportovní kari-

éru se studiem?

Svou sportovní kariéru bych nenazvala vrcho-

lovou, protože závodím krátce – od  listopadu 

roku 2018. Teprve začínám a mám se co učit jak 

ve škole, tak ve sportu. Skloubit se to určitě dá. 

Studium na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem 

mi nijak nekomplikuje mou sportovní činnost, 

naopak jsem se setkala s pozitivními ohlasy.

Jaké další sportovní události vás čekají v  nej-

bližší době? 

Tento rok mě čeká několik zahraničních závodů. 

Byla jsem nominována na  mistrovství Evropy 

a světa v silovém trojboji a bench-pressu. Zatím 

ale nevím, kolika závodů se zúčastním. Záleží 

na  tom, jak dobře se zvládnu připravit a  jestli 

vydržím tak dlouhou závodní sezonu.

Děkujeme za rozhovor a hodně zdaru v dalších 

závodech!

PhDr. Ivo Rejchrt

Fotografi e: www.powerlifting-csst.cz  

Naše gymnázium je 

inspirativní! Pokud by 

o  tom někdo pochy-

boval a chtěl to vidět 

černé na bílém, nechť 

se podívá do posled-

ního sborníku Asoci-

ace učitelů dějepisu 

ČR z edice INSPIRACE: 

Historické a  didak-

tické inspirace. Jsou 

osmičky náš osud? Jako příklad dobré praxe tu 

byl uveden náš projektový den Sto let republiky 

26. října 2018. Náš příspěvek má poskytnout 

podněty pro podobné akce i na dalších školách. 

Děkujeme za uznání a pokusíme se inspirovat co 

nejvíce lidí i v budoucnu... 

PhDr. Ivo Rejchrt

Jsme inspirativní!
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Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Program pro předškoláky
ZŠ Schulzovy sady připravila pro předško-

láky program s názvem Ze školky do školy 

2019. Během něho čekají na budoucí prv-

ňáčky čtvrteční odpoledne plná zábavy: 

čtení, psaní, počítání, kreslení, zpívání 

nebo sportování. 

Termíny: 7. března – Sportování (tělocvična 

v Komenského ulici 29, s  sebou sportovní 

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

Všichni jsou srdečně zváni. 

Více informací na www.zsschsady.cz.

Hudba školám
V den vysvědčení našim žákům zpestřila dopo-

ledne hudební skupina Hudba školám. Tělo-

cvična se na celé dopoledne proměnila v malé 

nahrávací studio. Členové skupiny zapojo-

vali žáky 1. stupně do  svého představení, ti si 

vyzkoušeli zpívání českých umělých písní před 

mikrofonem a  obecenstvem tvořeným svými 

spolužáky. Žáci 2. stupně doprovázeli kapelu 

svým zpěvem společně, zazněly písně české 

i světové hudební scény.

vyučující ZŠ 5. května

Chemická soutěž
Dne 30. ledna se vybraní žáci 9. třídy zúčastnili 

chemické soutěže, jež probíhala v budově SŠIS. 

Po  zahájení nám byli přiděleni studenti, kteří 

nás dále prováděli po  jednotlivých stanoviš-

tích, vyzkoušeli jsme si programovat ozoboty, 

vytvářet chemické vzorce na  počítačích, fi ltraci 

a mnoho dalších pokusů. První příčky nám sice 

nebyly souzeny, ale i přesto jsme si celý den užili 

a získali nové zkušenosti. Děkujeme panu učiteli 

Flídrovi, že nás do soutěže přihlásil.

Eliška Břízová, Veronika Selicharová, žákyně 9. třídy

Lyžařský výcvik
V týdnu od 11. do 15. února odjelo 28 sedmáků 

na lyžařský výcvik, který proběhl na Pomezních 

boudách, k  dispozici měli všechny dostupné 

tratě a  sjezdovky v  okolí. Navzdory nepřízni-

vému počasí žáci absolvovali většinu lyžařských 

disciplín od  běhu na  lyžích po  obří slalom. 

Kromě praktických zkušeností si všichni rozšířili 

teoretické znalosti týkající se horského prostředí 

na  vyčerpávajících přednáškách od  horských 

vůdců, našich pedagogů, pana ředitele Radana 

Černého a  paní učitelky Petry Chmelíkové. 

Na  závěr si lyžníci poměřili své získané doved-

nosti v tradičních i neobvyklých disciplínách. 

milovníci zimních sportů ze ZŠ 5. května

Aktuality ze ZŠ 5. května

Oslava svatého Valentýna nebo 
mezinárodního dne „Daruj knihu“? 

Děti ze 3. A  a  4. B ZŠ Schulzovy sady zvládly 

14. února oboje. Nejdříve vyrobily dárky pro své 

nejbližší a pak už se těšily na tombolu. Tu tvořily 

přinesené knihy z  vlastní knihovny. A  losování 

mohlo začít. Jak jednoduchý způsob, aby se děti 

těšily na novou knížku od spolužáka! 

Mgr. Kateřina Novotná, Mgr. Pavlína Špatenková

Chemie atraktivně
Na ZŠ Schulzovy sady se v pátek 15. února usku-

tečnil zábavně vzdělávací program, tentokrát 

připravený VŠCHT Praha. Pokusy nám předvedl 

bývalý žák naší základní školy Ing. Tomáš Som-

mer a Ing. Jana Zapletalová. Nejvíce nás zaujala 

výroba zmrzliny, kterou jsme mohli ochutnat. 

Dále jsme viděli účinky kapalného dusíku, 

suchého ledu nebo chemický semafor. Zajímavé 

však bylo i hoření nitrocelulózy nebo střelného 

prachu. 

Všichni žáci osmých a devátých tříd jsme si pro-

gram užili a  vzkazujeme mladším spolužákům, 

že se opravdu mají na co těšit – chemie nás baví!

Magdalena Vondroušová a Markéta Dušková, 8. B

Bezpečně na internetu
V  odpovědi na  zvyšující se výskyt problémů 

našich žáků na sociálních sítích a internetu jsme 

pro rodiče žáků 4.–9. tříd uspořádali setkání 

zaměřené na  tuto problematiku. Společně se 

zájemci jsme se sešli 12. února 2019. 

O  čem byla řeč? Představili jsme rodičům nej-

známější a  nejpoužívanější sociální sítě. Sezná-

mili jsme je s  nejčastějšími problémy a  riziky, 

se kterými se v  souvislosti se sociálními sítěmi 

ve  škole setkáváme. Zmínili jsme ale také, co 

dobrého mohou sociální sítě přinášet, když se 

umí správně používat. Doporučili jsme možnosti 

preventivních opatření pro domácí prostředí. 

Dále jsme navrhli, co dělat, když se s  nějakým 

problémem rodiče a jejich ratolesti již potýkají. 

A  jedním z  témat byl také přístup školy k  pre-

venci a intervenci v této oblasti.

Spolupořadatelkami programu byly vybrané 

žákyně 9. C, které se aktivně podílejí na preven-

tivním peer programu FIST, ve kterém své mladší 

spolužáky nabádají k  bezpečnému používání 

sociálních sítí. Jejich účast byla nedocenitelná 

a  na  spoustu otázek rodičů odpověděly velice 

erudovaně. Zkrátka – máme se od vašich/našich 

dětí stále čemu učit.

PhDr. Monika Voleská

Zimní chemický turnaj
Na  již tradičním chemickém turnaji dvorské 

SŠIS se letos 30. ledna sešlo celkem 69 osmáků 

a  deváťáků z  našeho okolí, kteří dohromady 

tvořili 23 soutěžních družstev. Ani letos nesměli 

chybět chemici ze ZŠ Schulzovy sady, a  to jak 

z budovy A, tak z budovy B. 

Abychom uspěli, museli jsme hravě zvládnout 

i  znalosti z  oboru informatiky a  robotiky. Pro 

některé z  nás to byl sice oříšek, avšak v  oboru 

chemie jsme měli konkurenci minimální. Stále je 

co zlepšovat, ale myslím si, že našimi úspěchy se 

můžeme sebevědomě pochlubit.

Jménem týmu budovy A bych chtěla pogratulo-

vat našim soupeřům z 9. C, a to Nikol Maršíkové, 

Danielu Rozehnalovi a  Tomáši Kursovi, kteří 

obsadili 2. místo. Bramborovou medaili si pro-

tentokrát odnesly dívky z  9. B – Jana Fléglová, 

Denisa Spatzierová a Magdaléna Pochylá. 

Děkujeme našim učitelům za  podporu 

a motivaci a panu Čapkovi za doprovod na sou-

těž. Turnaj jsme si všichni užili a domů si odnesli 

spoustu hmotných cen. „Šulcáky“ si tak mohou 

připsat další úspěch do sbírky!  

Magdaléna Pochylá, 9. B 

Pasování prvňáčků na čtenáře

Konečně nadešel ten den! Den, kdy máme být 

pasováni na  čtenáře. V  knihovně Slavoj na  nás 

čekal pan král a  dva skřítci. Zlý skřítek Písme-

nožrout snědl ke svačině písmenka ze Slabikáře 

i z jiných knížek a naším úkolem bylo je zachrá-

nit. A  protože už umíme skoro celou abecedu, 

zlého skřítka jsme hravě porazili. Pak už nás 

za  odměnu mohl pan král pasovat na  čtenáře. 

Každý si před něj klekl a on se nás dotkl mečem. 

Dostali jsme diplom, čtenářský průkaz a  Deník 

naruby, kam si můžeme zapisovat, kdo nám 

co přečetl. Plnění úkolů nás moc bavilo a už se 

těšíme, až si půjdeme vybrat první knížku, kte-

rou si přečteme úplně sami.

prvňáčci ZŠ Schulzovy sady
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Zimní zprávy ze ZŠ Strž

Novinky ze ZŠ Podharť

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

na  den otevřených dveří, který se koná 

ve  středu  20. března od  16:00 hod. na

ZŠ Podharť. Akce je 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 školy

Znáte vévodu z Edinburghu?
Možná víte, že vévoda z  Edinburghu je manžel 

britské královny Alžběty II. Ale co možná nevíte, 

je to, že o  Mezinárodní cenu vévody z  Edin-

burghu mohou nyní bojovat žáci naší školy. 

Jedná se o  projekt, který má za  úkol motivovat 

děti a  mládež od  14 do  24 let k  tomu, aby se 

rozvíjeli ve třech oblastech – ve vědění a doved-

nostech, sportu a  dobrovolnictví. Každý sám si 

stanoví svůj cíl, kam by se rád za  danou dobu 

posunul. S  pomocí svého mentora se pak snaží 

stanovený cíl naplnit. Po  splnění všech třech 

cílů čeká na  děti expedice do  přírody, kterou si 

samy naplánují a realizují. Na jejich aktivity opět 

z povzdálí dohlíží jejich mentor. Odměnou je pak 

prestižní bronzový, stříbrný nebo zlatý certifi kát, 

který úspěšní účastníci obdrží na slavnostní cere-

monii. Certifi kát mohou uplatnit při přijímacích 

zkouškách na některé univerzity nebo při poho-

vorech s budoucími zaměstnavateli. Je dokladem 

o poctivé práci na rozvoji vlastních kompetencí. 

Ve  čtvrtek 31. ledna proběhlo na  naší škole 

setkání se zástupci Národní kanceláře programu 

DofE, kde se mohli zájemci z  řad našich žáků 

dozvědět konkrétní informace o účasti na tomto 

zajímavém programu. V současné době připra-

vujeme zahájení činnosti místního centra a naše 

účastníky čeká nelehký úkol, kterým je správné 

nastavení vlastních cílů v jednotlivých oblastech 

a  jejich následné plnění. Výhodou programu je 

to, že přesahuje i za hranice základní školy, což 

mohou využít zejména žáci devátých ročníků. 

V plnění cílů mohou totiž pokračovat i na střední 

škole pod vedením svého původního mentora.

Mgr. Gabriela Geislerová, Mgr. Lucie Kučerová

Úspěch ve výtvarné soutěži

Středisko volného času Bájo Česká Skalice vyhlá-

silo před časem výtvarnou soutěž s  názvem 

podle známé písničky pro děti: Kočka leze dírou, 

pes oknem... Nějaké pejsky a  kočičky jsme na-

malovali a  nejzdařilejší obrázky jsme poslali 

do  soutěže. Konkurence byla velká, celkem se 

sešlo 506 prací z 53 škol z Pardubického a Krá-

lovéhradeckého kraje. Bez rozlišení věkových 

kategorií a  typu školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ) vybrala 

porota 6 hlavních cen

a 19 čestných uznání. Čest-

ným uznáním byla oceněna 

i  práce Natálky Salavcové 

z  5. A. Natálce gratulujeme 

k úspěchu.

Mgr. Kateřina Poživilová

Pasování prvňáčků
Ti nejmladší zvládli za 

1. pololetí školního roku 

velký kus práce. A v pozná-

vání nového samozřejmě 

pokračují dál. Počítají jednoduché příklady, 

píšou slabiky a slova, skládají svá jména a čtou 

první věty. Všechna písmenka sice ještě neznají, 

ale na  záchranu naší městské knihovny jejich 

znalosti stačily. 

I  letos byli žáci pozváni na  slavnostní akci, 

Pasování prvňáčků na čtenáře. Aby si děti uvě-

domily důležitost tohoto okamžiku, přivítal je 

v knihovně král Abecedník, jeho pomocník skří-

tek Slavouš, ale i záškodník Písmenkožrout. Právě 

on polykal jednu knížku za druhou a málem tím 

způsobil knihovně pohromu. Naštěstí se dětem 

podařilo vyluštit hádanku, doplnit chybějící 

text a  Písmenkové království bylo zachráněno. 

Za  odměnu je král pasoval na  čtenáře a  velko-

ryse jim věnoval čtenářskou legitimaci, kterou 

určitě žáci brzy využijí. Tato akce je startem pro 

všechny budoucí milovníky knížek a  je jenom 

na  nich, jestli propadnou vůni papíru a  kouzlu 

pohádkových ilustrací. Děkujeme knihovně 

za milé pozvání a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Jana Hronešová

Prvňáci dostávali vysvědčení 
v pyžamu
Žáci 1. A  dostávali svá první vysvědčení netra-

dičně. Ve  středu 30. ledna v  podvečer se sešli 

ve  třídě vybaveni spacími pytli, karimatkami 

a  v  neposlední řadě i  dobrou náladou. Všichni 

byli plni očekávání z nadcházejícího večera. 

Po  přípravě svých míst na  spaní si žáci oblékli 

slušivá pyžamka. Královskou cestou, lemo-

vanou plamínky svíček, si došli pro svá první 

vysvědčení. Poté přišel čas na  večeři. Teplé 

kuřecí řízky s čerstvým chlebem chutnaly všem. 

Po  vydatném jídle následovala „módní pře-

hlídka“ v pyžamech a stezka odvahy. Čas rychle 

utíkal, a  tak bylo nutné ulehnout do  připrave-

ných pelíšků. Než paní učitelka popřála dobrou 

noc, přišla ještě chvilka pro hru a pohádku. Žáci 

usínali plni pěkných dojmů z  prožitého večera 

ve  škole. Někteří spali bez svých maminek 

poprvé, ale všichni byli stateční. 

Druhý den se už těšili, jak se pochlubí rodi-

čům svým prvním vysvědčením a  užijí si 

zasloužených prázdnin.

Mgr. Miroslava Kubicová, třídní učitelka

Hana Chaloupková, vychovatelka

Podharť má talent
Letošní předávání pololetního vysvědčení spojili 

třeťáci s přehlídkou mladých talentů. Předvedli 

své dovednosti v různých kategoriích – od tance, 

přes hru na hudební nástroje, sportovní ukázky, 

až po  kouzelnická vystoupení. Porota i  diváci 

se zanícením sledovali 

všechny výkony účinkují-

cích a  ohodnotili je vždy 

bouřlivým potleskem. 

Na konci je čekalo překva-

pení v podobě vystoupení 

„slavné dívčí hudební sku-

piny“ a rozdání vysvědčení 

před „hvězdnou bránou“. 

Před uložením ke  spánku 

je čekala ještě detektivní 

hra. Ráno po  výborné 

snídani, kterou připravili 

rodiče, dostali ceny.

Mgr. Šárka Vodová

Mgr. Hana Havlíčková

 Marcela Jarošová

Vysvědčení s překvapením ve 4. B
Stejně jako každý rok se čtvrťáci sešli večer 

30. ledna ve  škole. Nejdříve si připravili místa 

ke spaní a potom hurá do druhé třídy, kde na ně 

čekalo překvapení. Přišel pan Zeifart, který si 

připravil úžasnou interaktivní besedu o  historii 

opevnění naší republiky.

Po  besedě se žáci posilnili výbornou večeří 

a  začali vyrábět bunkry – opevnění a  děvčata 

zdobila velké sklenice jako překvapení. Čas 

pokročil a  vrátili jsme se do  třídy, kde jsme si 

povídali, hodnotili naši práci v 1. pololetí a roz-

dali si vysvědčení. 

Tomáš Ježek pro nás opět připravil překvapení 

v podobě oranžového dortu, na kterém bylo na-

psáno 4. B. Oranžový byl proto, že si děti obarvily 

stejnou barvou trička na vystoupení pro rodiče.

Ráno na nás čekaly dobroty od maminek. Spaní 

ve škole bylo prima. 

Mgr. Ivana Pešťáková
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Klání malých školáků 
Vždy v polovině školního roku se koná tra-

diční soutěž mezi královédvorskými žáky, 

která nese název Klání malých školáků.  

Již poosmé se v  Kině Svět sešly soutěžní 

týmy ze všech čtyř královédvorských škol, 

aby změřily síly v jazykovém, společensko-

vědním a  logickém kole. Celkem 12 úkolů 

zdolali žáci během necelých 4 hodin. 

Hned první úkol byl jedním z  nejtěžších.  

Jak se ukázalo, abecední řazení, které mělo 

být spíše zahřívacím zadáním, soutěžící 

pěkně potrápilo, a z 34 bodů, které mohli 

získat za seřazení jmen začínajících písme-

nem M, jich nejlepší tým vybojoval pouze 

9. Děti ovšem prokázaly skvělou znalost 

vyjmenovaných slov, České republiky, zví-

řat, pohádek, anglických slovíček nebo 

matematiky. Také děti, které přišly své spo-

lužáky do  kina povzbudit, mohly své zna-

losti prokázat v  tzv. klání publika, v  němž 

plnily úkoly podobné těm soutěžním. 

Po  velmi vyrovnaném a  těsném souboji, 

ve  kterém o  umístění rozhodovaly pouhé 

1–2 body, nakonec vyhrál a  na  rok si 

do své školy odnesl pohár tým Stržánků ze 

ZŠ Strž. Místo druhé obsadila Dračí pětka ze 

ZŠ 5. května, na příčce třetí byli Podharťáci 

ze ZŠ Podharť a čtvrté místo patřilo Sovič-

kám ze ZŠ Schulzovy sady. 

Žádný z  týmů ale neodešel s  prázdnou, 

věcné ceny pro kolektiv i  jednotlivce stály 

za  to. Děkujeme za  podporu městu Dvůr 

Králové nad Labem a panu starostovi Janu 

Jarolímovi za krásné zahájení. Se všemi se 

zase v příštím roce budeme těšit na viděnou. 

Mgr. Iveta Hanušová, DDM Jednička

Královédvorský Safari Park 
obdrží od kraje přes 59 mil. Kč 
Zastupitelé Krá-

lovéhradeckého 

kraje schvá-

lili poskytnutí 

v y r o v n á v a c í 

platby ve výši 

59,6 mil. Kč

za plnění závazku veřejné služby Safari Parku 

Dvůr Králové. „Rozsah aktivit zoologické 

zahrady je pro region jedinečný a  svým 

posláním a  činností naplňuje službu obec-

ného zájmu v souladu s právem Evropských 

společenství. Safari Park Dvůr Králové dosa-

huje dlouhodobě samofi nancovatelnosti 

okolo 70 %, což je u těchto zařízení mimo-

řádně dobrý výsledek,“ sdělil krajský radní 

pro oblast vodního hospodářství, životního 

prostředí a zemědělství Karel Klíma. 

Safari Park Dvůr Králové nad Labem je jed-

nou z  turistických dominant Královéhra-

deckého kraje, který ročně navštíví okolo 

530 tisíc turistů.

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

www.kr-kralovehradecky.cz

Pozvánka na schůzku k výstavě
Srdečně zveme všechny na schůzku k při-

pravované výstavě k 70. výročí příchodu 

Řeků do Dvora Králové nad Labem. Setkání 

se bude konat v sobotu 30. března 2019 

od 18:00 hod. v restauraci v Hankově 

domě. Těšíme se na vás.

Alexandra Jiřičková, Sofi a Hladíková,

Anna Jiráčková a Irini Romášková

Sokolští atleti na krajském halovém přeboru
Začátkem února repre-

zentovalo atletický oddíl 

Sokola Dvůr Králové 

nad Labem na  halovém 

krajském přeboru v Jab-

lonci nad Nisou jedenáct 

závodníků. 

K  závodu nastoupili tři 

žáci, tři žákyně, jedna 

dorostenka, tři doros-

tenci a  jeden junior. 

Podařilo se jim vybojo-

vat celkem 11 medailí, 10 

individuálních a  jednu 

za  štafetu. Pět našich 

závodníků se stalo přeborníky kraje – M. Poličan-

ský a  S. Erbenová ve  skoku dalekém, M. Pavlík 

ve skoku vysokém, M. Hojný v běhu na 1500 m 

a J. Bukovský v běhu na 200 m. J. Bukovský při-

dal ještě 2. místo v  běhu na  400 m a  3. místo 

v běhu na 60 m, S. Erbenová a B. Síbrová 2. místa 

ve  skoku vysokém, T. Mencl 3. místo v  běhu 

na  200 m a  dorostenecká štafeta ve  složení 

O. Berger, J. Bukovský, T. Mencl a  M. Pavlík 

obsadila 2. místo v běhu na 4 krát 150 m. 

Z výkonů našich závodníků máme velkou radost 

a těšíme se na jejich další letošní výkony. 

Na své závody se pilně připravují také gymnasté 

a gymnastky, skokani na trampolíně i fl orbalisté. 

Všem reprezentantům přejeme do nové sezony 

hodně úspěchů.

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Šachisté Dvora Králové nad Labem jsou 
v krajském přeboru průběžně třetí
Šachisté ze Dvora Králové postoupili během 

února v krajském přeboru průběžně na 3. příčku. 

V soutěži si tuto sezonu zpočátku nevedli dobře, 

ačkoliv obhajují první místo z minulého roku.

V prvních pěti kolech dvakrát prohráli a jednou 

remizovali, což jim stačilo pouze na  umístění 

v polovině tabulky. Třetí místo si vybojovali Krá-

lovédvorští po  výhře nad Vrchlabím a  mohou 

stále doufat, že se jim podaří zopakovat úspěchy 

z  minulých let. V  posledních dvou kolech sou-

těže je totiž čekají dva první týmy, které několik 

let aspirují na postup do vyšší soutěže. Při trošce 

štěstí je dvorské osmičlenné družstvo může 

porazit, a tím by se ocitlo v čele tabulky. 

V  posledních sezonách sklízí královédvorští 

šachisté úspěchy. V  roce 2017 obsadili třetí 

příčku v  krajské soutěži a  minulý rok ovládli 

krajský přebor, ze kterého mohli postupovat 

do 2. ligy. Kvůli nedostatku členů se však oddíl 

rozhodl zůstat v  krajském přeboru. Pokud by 

však team dokázal obhájit titul krajského pře-

borníka, s největší pravděpodobností do ligové 

soutěže opět postupovat nebude, protože mu 

v  posledních letech ubývají hráči, ačkoliv je 

oddíl stále otevřený k  přijímání nových šacho-

vých nadšenců.

Tabulka soutěže je dostupná na  webových 

stránkách: www.chess.cz/soutez/2345/.

Jan Rain

šachový oddíl TJ Dvůr Králové nad Labem

V  sobotu 2. února 2019 

se starší atleti TJ Dvůr 

Králové nad Labem  

vypravili na  Přebory 

Libereckého a  Králo-

véhradeckého kraje 

juniorů, juniorek, doros-

tenců, dorostenek, 

starších žáků a  starších 

žákyň do  Jablonce nad 

Nisou. 

Medailové umístění 

vybojovala děvčata 

v  kategorii starších 

žákyň. Aneta Jechová 

v  běhu na  800 m v  čase 2:48,85 min. skončila 

na 3. místě, Eliška Karlová ve skoku vysokém pře-

konáním 1,45 m obsadila také 3. místo a  Petra 

Sedláčková ve vrhu tříkilogramovou koulí výko-

nem 9,17 m 2. místo. 

V  kategorii dorostenek si Eliška Doubravová 

v  běhu na  60 m časem 8,41 sekundy  doběhla 

pro stříbrnou medaili a za zmínku stojí i 4. místo 

v běhu na 200 m časem 29,55 sekundy.

Další medaile získali dorostenci Dan Jarolímek 

v běhu na 800 m časem 2:49,27 min., který obsa-

dil 3. místo, a Marek Malich ve vrhu pětikilogra-

movou koulí za výkon11,93 m převzal stříbrnou 

medaili.

Všem našim svěřencům blahopřejeme a  děku-

jeme za vzornou reprezentaci oddílu.

Dagmar Sedláčková

oddíl atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem

Medaile pro královédvorské atlety
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Připravované akce na ZUŠ
Od března do května 

bude pořádat ZUŠ 

R. A. Dvorského akce 

pro žáky základních 

a mateřských škol. 

Učitelé výtvarného 

oboru si připravili program s  názvem 

Okénko do  keramiky, kde se zájemci 

seznámí se základy točení na  kruhu 

a  s  prací s  keramikou, taneční obor si při-

pravuje pro děti z mateřských škol hodinu 

s  názvem Baletní hrátky nejen pro holky, 

kde si děti procvičí celé tělo v  tanečním 

sále školy. Pořad pro starší žáky s  názvem 

Struny přinese ukázku smyčcových a  drn-

kacích nástrojů různých období, vedle 

známých nástrojů (housle, violoncello, 

kytara atd.) bude k  vidění třeba i  viola da 

gamba a loutna. Učitelé dechového oddě-

lení zábavnou formou představí dechové 

nástroje, na nástroje předvedou i hlasy zví-

řat a mají připraveno překvapení. Největší 

zájem byl o  program s  názvem Abeceda 

s písničkou pro mladší děti. 

Moc nás těší velký zájem o naše akce. Něko-

lik dalších termínů jsme dokonce přidali, ale 

i  přesto se bohužel na  všechny nedostalo, 

což nás mrzí. Určitě budeme v  nabídkách 

akcí pokračovat také v příštím školním roce. 

Nyní doufáme, že se vše podaří podle 

našich představ a nejen my, ale hlavně děti 

a  učitelé ze základních a  mateřských škol 

budou odcházet spokojeni.

Vladimíra Matušková, ředitelka

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Výstava Lenky Jasanské pod 
názvem „Dětem“

Dne 24. ledna 2019 se v ZUŠ R. A. Dvorského 

konala vernisáž výstavy Lenky Jasanské pod 

názvem „Dětem“. Autorka v galerii Otto Gut-

freunda vystavila tisky svých ilustrací knih 

pro děti jako například Himalájské pohádky, 

Dobrodinec Báchur, Hádanky a  básničky, 

Švédské pohádky a další. Zvláštní pozornost 

představují ilustrace knihy a  skicáře Čapek 

a  Čapek, ve  kterých jsou čtenáři seznamo-

váni hravou formou se životem a  tvorbou 

bratří Čapků a  vybízeni k  řešení různých 

úkolů. Tisky ilustrací jsou originální, lehce 

nahozené, vyzařující klid a  nepostrádající 

vtip. Autorka doplnila své ilustrace jemnou 

keramikou. Ve vitrínce najdeme i další knihy 

ilustrované touto autorkou.

Slovem nás provedl Ladislav Peřina. 

V  hudebním programu vystoupil Marek 

Iglo, Libuše Flečková a  Michal Hroch. 

Pro žáky naší školy bylo velmi hodnotné, 

že autorka je před vernisáží provedla 

výstavou,  upozornila na  důležité detaily 

a vysvětlila svůj přístup ke svým pracem.

Mgr. Ivana Černá

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Již podruhé 

za  poslední 

3 měsíce se 

sešli zástupci 

m í s t n í c h 

spolků. Cílem 

jejich setkání 

byl zájem o nastavení společné propagace jejich 

činnosti vůči veřejnosti. 

Jednotliví zástupci se shodli na tisku hromad-

ného adresáře spolků. Zde by si potenciální 

zájemci vyhledali jak kontaktní informace, tak 

i to, čím se daný spolek zabývá. Adresář bude dis-

tribuován veřejnosti pomocí místního tisku, k dis-

pozici bude také bezplatně v informačním centru, 

ale i  na  obcích Královédvorska. Předpokládaný 

termín distribuce je konec tohoto školního roku. 

V  návaznosti na  tuto aktivitu by proběhl také 

jakýsi Den spolků, konkrétně 2. září 2019, který 

by se konal přímo v  centru města. Zde by měl 

každý z  účastníků možnost se prezentovat 

napřímo a oslovit tak případné budoucí zájemce 

ze stran dětí a mládeže. 

Posledním, neméně důležitým bodem setkání, 

bylo možné zapojení spolků do výzvy z Operač-

ního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která 

se týká zvyšování kvality neformálního vzdělá-

vání. Zde je možnost využít fi nancování na akti-

vity typu projektové dny, vzdělávání pracovníků 

v  neformálním vzdělávání, sdílení zkušeností 

těchto pracovníků, tandemové neformální vzdě-

lávání či zavádění nových metod.

Pokud máte zájem za  váš spolek zapojit se 

do  jakékoliv z  výše uvedených aktivit, prosím 

kontaktujte nás nejpozději do 10. března 2019. 

Schůzka žadatelů v  rámci výzvy proběhne 

11. března 2019 od 17:30 hod. 

MAS Královédvorsko, z. s.

Michaela Procházková, tel. 731 630 919

Jan Machek, tel.: 603 177 263

Spolky chystají spolupráci

V  pondělí 14. ledna žáci dvorského pracoviště 

ZŠ speciální a  PrŠ Diakonie CČE Vrchlabí spo-

lečně s  trutnovskými, vrchlabskými a  hradec-

kými kamarády vyrazili na  Benecko, kde byli 

ubytováni ve  dvou zařízeních, a  to v  Hančově 

boudě a v rodinném apartmánu naproti. V Han-

čově boudě byli ubytováni Žluťáci a v rodinném 

apartmánu Tyrkysáci a část Žluťáků.

Po skvělém obědě jsme vyrazili do města na prů-

zkum obchodů. Zakoupili jsme pohledy, aby-

chom mohli poslat velký a  zasněžený pozdrav 

z hor rodičům. Poté děti hrály hry ve společen-

ské místnosti. Po odpoledním odpočinku na nás 

čekaly zimní radovánky. Děti neváhaly, vzaly 

sáně a  boby a  společně jsme vyrazili na  kopec 

před Hančovu boudu. Druhý den byl plný oče-

kávání. Vzali jsme naše stroje a  zúčastnili se 

závodu u  Hančovy boudy. Žluťáci se umístili 

na 13., 12., 9. a 2. místě, Tyrkysáci skončili na 10., 

8. a  1. příčce. Třetí den začal stavěním sněhu-

láků, jízdou na  sáňkách, procházkou do  města 

a čertěním v herně. Večer na nás čekala Talentová 

soutěž, v  níž všichni předvedli skvělé výkony. 

Poslední den naše kroky mířily ke kapličce. Cesta 

k ní byla krásně vyhrnutá. Závěje na nás pokuko-

valy, proto jsme neváhali a skočili do nich. Pobyt 

na Benecku jsme zakončili karnevalem. 

Všem dětem a  rodičům děkujeme a  těšíme se 

na příští rok.

 Základní škola speciální a praktická škola Diakonie 

ČCE Vrchlabí, odloučené pracoviště Dvůr Králové n. L.

Hurá na hory

Noc v muzeu
Novinkou v nabídce aktivit DDM Jednička na jarní 

prázdniny se letos stala třídenní akce s  přespá-

ním v  hereckém muzeu Viktorka v  Ratibořicích. 

Ve středu 6. února se tak 15 dětí vypravilo do vily 

herce, producenta, režiséra a  scénáristy Tomáše 

Magnuska, aby se zde naučilo, jak se dělá fi lm. 

Po krátkém úvodu do teorie se děti dozvěděly, 

jak a proč se píše scénář, k čemu slouží jednot-

livé fi lmařské profese a proč je důležitá režie. Pak 

už režisérka Eva Toulová vyrazila s dětmi, které 

si mezitím rozdělily role, natáčet první záběry. 

Již během prvního dne se natáčelo v  interié-

rech, exteriérech, a dokonce i ve vířivce a sauně. 

Během druhého dne se přímo v muzeu natáčel 

seriál Čechové, a tak se děti staly součástí kom-

parzu, diváky, a dokonce se setkaly i s herci jako 

Miloslav Mejzlík, Robert Cejnar nebo Petr Batěk. 

Poté si vyzkoušely práci reportérů a pod vede-

ním Tomáše Peterky z Českého rozhlasu Hradec 

Králové natáčely v  Ratibořicích anketu. Den 

jsme pak společně zakončili pobytem ve  well-

ness a večerní hrou s detektivní zápletkou. Třetí 

den se nesl ve  znamení dokončovacích prací 

na  vzniklém fi lmu Výměna manželů, děti vyrá-

běly tituly a také vytvářely animaci zvířátek tech-

nikou stop motion. 

Kdyby to bylo jen trochu možné, klidně bychom 

si pobyt protáhli, ale takto nezbývá než poděko-

vat Tomáši Magnuskovi za skvělé zázemí a pro-

gram, dětským účastníků za  báječné chování 

a  přátelskou atmosféru. A  pokud budete chtít, 

můžete se příští rok do Ratibořic vydat s námi. 

Ovšem jestli se vám nechce čekat tak dlouho, 

přijďte se za  námi, za  fi lmy dětí i  za Tomášem 

Magnuskem podívat 22.–23. března do  Kina 

Svět na Juniorfi lm – Memoriál Jiřího Beneše.

Mgr. Iveta Hanušová

DDM Jednička
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SPCCH chystá v březnu řadu 
zajímavých akcí
V březnu královédvorská organizace Svazu 

postižených civilizačními chorobami 

(SPCCH) pořádá následující akce: 

• každou středu plavání v Hořicích, odjezd 

v 11:30 hod. od gymnázia;

• každý čtvrtek cvičení v  sálku městské 

knihovny Slavoj od 9:00 hod.;

• v pondělí 4. března výlet „Rozkvetlý Fer-

dinandov“. Odjezd autobusu směr Trut-

nov v 10:05 hod.

• čtvrtek 7. března se ve  velkém sále 

Hankova domu koná od  13:30 hod. 

výroční členská schůze;

• v  pondělí 25. března tradiční akce 

„Rozchodíme civilky“, sraz na nádraží ČD 

v 10:00 hod.

Na  výroční členské schůzi, kam srdečně 

zveme členy i nečleny, budou mít zájemci 

možnost přihlásit se na  ozdravný pobyt 

královédvorské základní organizace v Sola 

Fide v Janských Lázních, který se uskuteční 

od 1. do 8. června 2019, dále na rekondiční 

pobyt okresní organizace v Bělči ve dnech 

23.–30. června 2019 a na zájezd do Polska 

(Kowary) ve středu 15. května. 

Miloslav Tykal

předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Plaketu Zlaté koruny získala 
také Blanka Porcalová z Lipnice

Ocenění Zlatá koruna Královéhradeckého 

kraje obdrželo z rukou hejtmana Jiřího Ště-

pána a  náměstkyně Martiny Berdychové 

patnáct dobrovolníků, kteří dlouhodobě 

pracují s  dětmi a  mládeží. Ocenění tak 

získali sportovci, dobrovolní hasiči nebo 

zástupci společenských a kulturních orga-

nizací, kteří se již několik let nezištně věnují 

činnosti s dětmi a mládeží. 

Jednou z oceněných je také Blanka Porca-

lová z  TJ Sokol Lipnice, která zde působí 

jako cvičitelka mládeže, rozhodčí, orga-

nizátorka mnoha akcí a  je také předsed-

kyní rady Regionálního centra sportu 

pro všechny Trutnov. Mimo jiné pořádá 

krajské kolo závodů mládeže v  přírodě 

„Medvědí stezkou“ a  vloni zorganizovala 

již 12. ročník této soutěže. S  mládeží se 

účastní také  dalších okresních, krajských 

i republikových soutěží pořádaných ČASPV.

Dalším oceněným z  regionu se stal Miro-

slav Lebeda, který působí ve  Fotbalovém 

klubu Mostek, kde se přes 30 let věnuje tré-

nování mládeže. Kromě práce v klubu vede 

na místní základní škole kroužek fotbalu.

Podpora volnočasových aktivit dětí a mlá-

deže patří mezi priority Královéhradeckého 

kraje a je realizována zejména prostřednic-

tvím nestátních neziskových organizací 

a jejich dobrovolných pracovníků.

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

www.kr-kralovehradecky.cz

Pro-Charita, s. r. o., byla založena na  sklonku 

roku 2010 a zaměřuje se na zaměstnávání zdra-

votně znevýhodněných osob. Dlouhodobým 

cílem tohoto projektu je rozšířit výrobní a  per-

sonální kapacitu sociálního podniku a vyvinout 

tak konkurenceschopné výrobky odpovídající 

potřebám trhu. Současně se jedná o regionální 

rozměr činnosti tohoto sociálního podniku, 

který využívá převážně jak místní zdroje (per-

sonální, surovinové), tak má regionální dopad 

na místní komunity. 

V  rámci realizace projektu dochází k  rozšíření 

technologií na výrobu bylinných sirupů (provoz 

Camellus) a fi xačních roztoků (provoz HistoFOR). 

S tím souvisí vytvoření nových pracovních míst 

– dojde ke  zvýšení odbytu tolik poptávaného 

zboží a  navýšení pracovních příležitostí pře-

devším pro osoby znevýhodněné, tj. osoby se 

zdravotním postižením. 

Svá pracovní střediska má sociální podnik také 

v  areálu Domova sv. Josefa v  Žirči (chráněné 

dílny u sv. Anny, Café Damián, Bylinková zahrada 

a  další). Aktuálně do  provozů hledáme nové 

kolegy, kteří by našemu týmu byli oporou (více 

informací na tel.: 491 610 618).

O toto jedinečné zařízení a pro-charitní činnost 

se zajímají i naše dvě vrcholové rychlobruslařky, 

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová.

Věra Zdráhalová

personalistka Pro-Charitu, Domov sv. Josefa v Žirči

Sociální podnik Pro-Charitu se rozrůstá

Přijďte na letošní Bazar kabelek a knih 
Dámy, přijměte pozvánku na letošní Bazar kabe-

lek, který je letos nově doplněn o  Bazar knih 

a  který se koná poslední březnovou sobotu

30. března od  13:00 do  17:00 hod. Potřeba 

většího prostoru pro knížky přinesla i  další 

změnu: došlo k přesunu akce do prostor Gymná-

zia ve Dvoře Králové nad Labem (nám. Odboje).

Pravidla příjmu kabelek zůstala stejná jako 

v  předešlých letech, kdy je možné kabelky 

nosit od  26. do  29. března v  otevírací dobu 

na  pokladnu městského muzea nebo v  den 

konání akce od  12:30 do  13:30 hod. přímo 

do budovy gymnázia. 

U  bazaru knih jsou pravidla jiná: zájemce si 

může pronajmout místo na  prodej jakýchkoliv 

svých knih za 50 Kč přímo na akci a prodávat si je 

sám – k dispozici mu bude stůl a židle. Rezervace 

prodejních míst jsou přijímány do  29. března 

2019 na e-mailu: spolekdkholek@gmail.com. 

Pokud knihy chcete darovat, přineste je až na 

akci mezi 12:30 a  13:30 hod., nejlépe v  papí-

rové krabici, hřbetem nahoru. Takto darované 

knihy budou volně k  dispozici návštěvníkům 

akce, stejně jako zástupcům dalších insti-

tucí ve  městě, které tak mohou doplnit nebo 

obměnit svoji knihovnu. Vybrané z darovaných 

knih budou také tvořit základ první knihobudky 

ve Dvoře Králové nad Labem, která bude na akci 

pokřtěna. Jarní vítr ve vaší knihovně tak pomůže 

nejen vám, ale i  dalším čtenářům. Nebráníme 

se ani příjmu knih, které již dosloužily a přitom 

překáží ve vaší knihovně – takové knihy a časo-

pisy budou na  konci akce odvezeny do  sběru 

a peníze za „papír” budou použity na zmíněnou 

knihobudku.

Součástí akce je tradičně výborné domácí 

občerstvení včetně dobré kávy a dalších nápojů. 

V doprovodném programu se letos návštěvnice 

seznámí s tangem, zhlédnou prezentaci o tom, 

jak vzniká kniha, proběhne autogramiáda 

autorky několika bestsellerů Kateřiny Dubské 

a také loni velmi žádaná proměna, která vznikla 

ve spolupráci se SŠIS.

Postupně vás o  programu a  všem, co se 

kolem akce bude dít, budeme informovat na 

holky.kralovedvorsko.cz nebo na Fb profi lu Spo-

lek dvorských holek.

Těšíme se na vás!

Kateřina Sekyrková

za organizátorky

České rychlobruslařky přijedou do Žirče
Poslední březnový víkend se Domov sv. Josefa 

otevře všem sportovním nadšencům. Téměř 

rychlostí světla a s nekonečnou energií nás při-

jedou navštívit dvě tváře českého vrcholového 

sportu – olympionička Martina Sáblíková a  její 

neméně úspěšná kolegyně Nikola Zdráhalová. 

Rychlobruslařky a  kamarádky do  Domova 

nepřijedou s  prázdnou. Dovezou okno. A  ne 

jen tak ledajaké! Protože současná okna mají už 

svůj věk a  jejich odchod do penze je nevyhnu-

telný, Martina s  Nikolou přivezou do  Domova

sv. Josefa první nové okno, se kterým symbolicky 

zahájí výměnu nevyhovujících oken v  Domě

sv. Josefa. Také vy se budete moci k  této tzv. 

adopci připojit. Martina s Nikolou však nepřije-

dou podpořit pouze Domov sv. Josefa, ale také 

sociální podnik Pro-Charitu, který zaměstnává 

zdravotně znevýhodněné osoby. Po  zevrubné 

prohlídce areálu a posilněné domácí limonádou 

ze sirupů Camellus se budou těšit na  setkání 

s  vámi. A  co se chystá? Od  16:00 hod. pro-

běhne beseda, při které budete moci našim 

skvělým rychlobruslařkám položit zvídavé 

dotazy. Nachystejte si otázky, bude to jedi-

nečná příležitost vyzpovídat účastnice zimních 

olympijských her v  Jižní Koreji. O  místo se roz-

hodně bát nemusíte. V podkrovní galerii v Domě 

sv. Damiána (3. patro), kde bude beseda probí-

hat, je místa tak akorát. A co autogramiáda? Ta 

určitě bude a  budete tak mít šanci získat pod-

pisy od nejlepších českých sportovkyň poslední 

dekády. Podepíšou vám třeba i vaše brusle. 

Poznačte si v kalendáři a zavítejte do Domova sv. 

Josefa v sobotu 30. března 2019 v 16:00 hod. 

společně s námi strávit příjemné odpoledne.

Barbora Vohralíková

pracovnice fundraisingu a PR, Domov sv. Josefa v Žirči
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Stomatologická pohotovost
březen 2019
2. a 3. 3.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

9. a 10. 3.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

16. a 17. 3.: MDDr. Petra Andrlová, Zubní 

ordinace č. p.  31, Bílá Třemešná, tel.: 

732 580 139; 

23. a  24. 3.: Soukromá stomatologická 

ordinace, s. r. o.: MUDr.  Jiřina Klustová, 

Preslova 446, Dvůr Králové nad Labem,

tel: 499 622 560;

30. a  31. 3.: MUDr.  Petra Šípková, s. r. o.,

Rooseveltova 474, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 621 425;

6. a 7. 4.: Stom-Gyn, s. r. o. – MUDr. Hana 

Šujáková, Rooseveltova 474, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 499 621 423.

Ordinační hodiny sobota, neděle a svátek: 

8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Kniha z knihovny
Pokud nakupujete 

nové knihy nebo 

učebnice přes 

internet, můžete 

využít nově zave-

dené služby Měst-

ské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad 

Labem. Výhodou je, že knihy obdržíte 

s  velkoobchodní slevou a  bez placení 

poštovného. 

Jak funguje Kniha z knihovny:

1. Nakupte online na internetových strán-

kách www.knihazknihovny.cz. V kolonce 

Místo dodání – osobní odběr vyberte 

Dvůr Králové nad Labem – Městská 

knihovna Slavoj; platba je možná bez-

hotovostním převodem z  účtu na  účet 

nebo přes PayU.

2. Vaše objednávka bude zpracována 

společně s  nákupem knih do  fondu 

knihovny.

3. Po  doručení knihy do  knihovny vám 

zašleme avízo k odběru. Knihu vydáme 

na  základě zaslaného hesla, které 

obdržíte e-mailem.

4. Vyzvednete si osobně svou objednanou 

knihu v knihovně.

V  případě, že knihu, kterou požadujete, 

nenajdete na  výše uvedených stránkách, 

kontaktujte nás osobně nebo e-mailem 

na adrese knihovna@slavoj.cz, my ji za vás 

objednáme. 

Služba je určena pro širokou veřejnost 

a není podmíněna registrací v knihovně.
Mgr. Marta Pešková Staníková

ředitelka

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Skautské středisko hlásí
Jeden náš člen skautského středisko Zvičina se 

zúčastní na  přelomu července a  srpna skaut-

ského Jamboree v Západní Virginii ve Spojených 

státech amerických. Co je to Jamboree? 

Jedná se o  celosvětový sraz skautů a  skautek, 

který organizuje světová skautská organizace 

pro své členské organizace. Akce se koná jed-

nou za čtyři roky a účastní se jí zpravidla okolo 

40 tisíc skautek a skautů z celého světa ve věku 

14–18 let. Hluboko v  lesích Západní Virginie 

je ukryto tábořiště o  rozloze  57 km2. Američtí 

skauti zde vybudovali zázemí pro své národní 

Jamboree a  pro stovky dalších akcí. Tábořiště 

navíc přímo navazuje na  rozlehlý národní park 

New River Gorge.

Poprvé v  historii svě-

tových Jamboree se 

můžete těšit na  raf-

ting, horská kola, skate 

park, zip lining, lanové 

překážky, nebo celou 

řadu různých střelnic. 

Cílem Jamboree ale 

není jen vyzkoušet si 

všechny tyto zážitky 

s  novými kamarády 

z  celého světa. Skrze vše, 

co na  Jamboree skauti 

zažijí, se přiblíží globálním 

skautským myšlenkám. 

Posílí porozumění napříč 

kulturami a  propojení 

s  přírodou. Prohloubí 

vztah ke světu, ve kterém žijí. 

Děvčata ze čtvrtého oddílu skautek si během 

ledna a února vlastními silami vymalovaly svou 

klubovnu. Všechny oddíly se kromě běžné čin-

nosti na  pravidelných schůzkách připravují 

na  tradiční závody v  šifrování, Kimově a  Seto-

nově hře, které proběhnou koncem února.

Ing. Martin Stránský

Kočky v královédvorském depozitu
Další šance, z. s., útulek pro opuš-

těné a nalezené kočky ve Dvoře 

Králové nad Labem, nacházející 

se nyní na  nám. Republiky 101, 

děkuje všem příznivcům a  dob-

rovolníkům za jejich podporu a vytrvalou snahu 

pomáhat společně s námi. 

Další šance přijala v roce 2018 celkem 88 koček 

a  umístila jich 64, čtyři byly předány původ-

nímu majiteli. Prioritou příjmu jsou samozřejmě 

koťata, kočky zraněné a  evidentně opuštěné. 

Koťata od  soukromých osob nepřijímáme. 

Vzhledem k tomu, že se aktivně podílíme na kas-

tračním programu, není tedy v zájmu zvířat ani 

společnosti podporovat jejich rostoucí populaci. 

Včasná kastrace je jediné možné bezproblé-

mové řešení nejen pro kočky, ale i jejich majitele. 

Bohužel je těch nezodpovědných majitelů stále 

mnoho (počínají si tzv. v  souladu s  přírodou), 

proto se stále nacházejí nejen opuštěné kočky, 

ale i jejich potomci. 

Výzva: dne 16. února utekl z auta na parkovišti 

za kostelem mladý kas-

trovaný kocourek, který 

zdejší prostředí vůbec 

nezná (je ze Svobody 

nad Úpou), je velmi 

plachý, v  případě jeho 

zahlédnutí nás ihned kontaktujte. Je černý 

s  bílými tlapkami a  náprsenkou, bude nejspíše 

v oblasti Karlova.

Do  adopce nyní nabízíme odrostlé již kastro-

vané a  očkované kočky. Téměř všechna koťata 

byla umístěna průběžně od září 2018 do  ledna 

2019. Nový domov aktuálně hledají Tony 

(na  výšku), Týnka (vpravo nahoře), Čičin (upro-

střed) a Micina. 

Více info na  dalsisancedknl@seznam.cz, tel.: 

605  751  717 a  na  stránkách www.dalsisance.cz 

a  na  Fb www.facebook.com/KockyDvurKralove/, 

č. ú.: 2400810343/2010, VS 248. 

Beatriz Motalová

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


