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Sloupek starosty
Opravy silnic, chod-

níků, mostů a tech-

nické infrastruktury 

už několik let od jara 

do podzimu kompli-

kují život občanům 

našeho města i jeho 

návštěvníkům.

Každodenní cesto-

vání do zaměstnání, škol nebo kroužků 

v popojíždějících kolonách nebo po objízd-

ných trasách je samo o sobě nepříjemné, 

natož pak v letních teplotách. Rozumím 

tomu, že většině lidí v takových situacích 

nejednou přijdou na jazyk slova „chvály“ na 

vedení města, potažmo přímo mou osobu. 

Neexistuje ale jiná možnost, jak tyto stavby 

opravit a rekonstruovat. Samozřejmě 

kromě té nejbanálnější – neopravovat je.

V roce 2014 byla většina krajských i míst-

ních komunikací a dalších staveb ve velmi 

špatném až kritickém stavu. Od roku 2015 

v součinnosti s Královéhradeckým krajem 

dochází k postupným opravám všech kraj-

ských silnic a ruku v ruce s tím ze strany 

města i k souvisejícím opravám infrastruk-

tury pod těmito stavbami, dále chodníků, 

veřejného osvětlení, aby, když je to možné, 

byly uvedené úseky zrekonstruovány kom-

pletně. I letos v létě a na podzim nás čeká 

spousta takových dopravních komplikací 

– ať už v souvislosti s kompletní opravou 

Čelakovského ulice nebo nové podoby kři-

žovatky pod nemocnicí. 

A příští rok vypadá z tohoto pohledu 

ještě hůře: kromě plánovaného pokračo-

vání rekonstrukce silnice II/300 (úsek od 

benzínové pumpy směr Kocbeře), rekon-

strukce Heydukovy ulice a 1. fáze rekon-

strukce silnice III/30011 (úsek nádraží ČD 

– Zálesí – Doubravice) budou pokračovat 

i další rekonstrukce místních komunikací 

a chodníků.

Je jen otázkou, v jakém světle bude kdo 

tato omezení vnímat – zda jako obtěžující 

a zbytečná, nebo (jako já) jako krok správ-

ným směrem, na jehož konci (předběžně 

2022–2023) by měly být kompletně zre-

konstruované všechny krajské silnice ve 

Dvoře Králové nad Labem a okolí a také 

většina místních komunikací, chodníků, 

veřejného osvětlení atd. A o to by nám 

všem přeci mělo jít především.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

facebook.com/
mestodknl

Příprava expozice textilního tisku v prostorách 

Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Krá-

lové nad Labem se blíží ke zdárnému konci a slav-

nostní otevření se plánuje po letních prázdninách. 

Dlouhodobý záměr města Dvůr Králové nad 

Labem vrátit do města sbírky textilního muzea, 

které byly od roku 1990 v České Skalici, má šťastný 

konec. Na přelomu května a června byly do Dvora 

Králové nad Labem z České Skalice přestěhovány 

vybrané exponáty včetně tiskařských strojů. 

„Stroje bylo nejprve třeba rozebrat na menší části 

a následně přepravit do SŠIS. Nejnáročnější byla 

z tohoto pohledu přeprava válcového potisko-

vacího stroje, jehož jedna postranice váží zhruba 

1,5 tuny,“ říká místostarostka Alexandra Jiřičková, 

která stála spolu s bývalým ředitelem podniku 

Tiba Josefem Jiránkem u zrodu celého projektu 

a zároveň vede realizační tým.  

Nyní se chystá samotná expozice, jejíž podoba 

je již stanovena. „V současné době se fi nišuje 

s výběrem fotografi í, kompletují se texty na 

panely, vybrali jsme exponáty do vitrín, jež se 

musejí vyrobit, stejně jako panely a velkoformá-

tové fotografi e,“ podotýká Alexandra Jiřičková. 

Slavnostní otevření expozice se plánuje po 

letních prázdninách, o přesném termínu bude 

veřejnost včas informována.

Celý článek najdete na www.mudk.cz.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Stroje do expozice textilního tisku jsou 
již ve Dvoře Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem na základě jednání 

starosty Jana Jarolíma obdrželo od vlastníka místní 

čistírny odpadních vod (ČOV), společnosti Evorado 

Import, a. s., nabídku na vyřešení vzájemných 

vztahů. Město vede se společností řadu let soudní 

spory o výši plateb za čistění odpadních vod.

Nabídkou se na zasedání ve čtvrtek 20. června 

zabývali zastupitelé, kteří vybírali ze tří variant 

možného řešení: 1. provozování ČOV stávající 

společností Litave, s. r. o., 2. prodej ČOV do vlast-

nictví města, 3. pronájem ČOV městu.

Zastupitelstvo vzalo předloženou nabídku 

na vědomí a projevilo zájem o odkup ČOV 

do vlastnictví města Dvůr Králové nad 

Labem za cenu 120 mil. Kč plus DPH. Sou-

časně by mělo město doplatit společnosti

33,35 mil. Kč za provozování ČOV v letech 2014 

až 2018  a dále by se stanovil výpočet doplatku 

od 1. ledna 2019. Také by došlo k defi nitiv-

nímu ukončení sporů o výši plateb za čištění 

odpadních vod v letech 2005–2013. Zastupitel-

stvo ještě pověřilo starostu jednáním o podmín-

kách koupě a podobě kupní smlouvy s tím, že 

by měla být předložena na nejbližším zasedání 

zastupitelstva.

„Nastalou situaci vnímám jako velký posun. 

Město má po letech k dispozici konkrétní 

nabídku, ale pořád nás čeká veliký kus práce, 

než případně dojde k podpisu smlouvy. I proto 

se paralelně stále připravujeme také na variantu 

výstavby vlastní ČOV,“ řekl starosta Jan Jarolím. 

Zastupitelé tedy na zasedání schválili zadávací 

dokumentaci k veřejné zakázce na stavbu nové 

ČOV včetně návrhu smlouvy o dílo. Zadavatelem 

veřejné zakázky by měla být společnost Městské 

vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, 

s. r. o. Nová čistírna by měla mít kapacitu 17 tisíc 

ekvivalentních obyvatel a postavena by měla být 

za 36 měsíců od předání staveniště. Předpoklá-

daná hodnota zakázky je cca 155 mil. Kč bez DPH.

Miroslava Kameníková

Město dostalo nabídku na vyřešení vztahů 
s vlastníkem ČOV, zájem má o koupi čistírny
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Do Žirče se po letech vrátila 
socha Krista Salvátora

Kapli Nejsvětější Trojice na křižovatce 

v Žirči opět po letech zdobí socha Krista 

Salvátora. Kolorovaná replika originálu 

byla nainstalována ve čtvrtek 30. května 

2019. Výroba repliky sochy z lipového 

dřeva, kterou iniciovali občané ze Žirče, 

trvala řezbáři Jiřímu Kobrovi téměř rok 

a město Dvůr Králové nad Labem za ni ze 

svého rozpočtu zaplatilo 290 tisíc Kč. His-

torický originál, který sloužil mistru řezbáři 

jako vzor, se tak mohl vrátit do reprezen-

tativních prostor předsálí Staré radnice ve 

Dvoře Králové nad Labem.

(ska)

Profesionální hasiči dostanou 
od města příspěvek 400 tisíc Kč
Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem 

schválili na svém červnovém zasedání 

poskytnutí fi nančního příspěvku HZS Krá-

lovéhradeckého kraje ve výši 400 tisíc Kč. 

Finanční prostředky by měly sloužit pře-

devším na opravu fasády objektu B králo-

védvorské hasičské stanice (garáže záložní 

techniky) a dále na opravu stávající části 

oplocení stanice.

(mik)

Rekonstrukce chodníků 
v Dukelské ulici skončila

Na začátku června pracovníci královédvor-

ské stavební fi rmy Pavel Bořek dokončili 

rekonstrukci zhruba 160 metrů chodníku 

v Dukelské ulici. Opravovaný úsek se 

nacházel po pravé straně při výjezdu 

z města od křižovatky s ulicí Sládkova po 

most přes Hartský potok. „Byly vyměněny 

konstrukční vrstvy chodníku a povrch nově 

vydlážděn zámkovou dlažbou. Chodník 

je vybaven i prvky pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace,“ uvedl 

Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, 

investic a správy majetku na Městském 

úřadě Dvůr Králové nad Labem. Město 

Dvůr Králové nad Labem za stavební práce 

zaplatilo téměř 1,2 mil. Kč, na realizaci pro-

jektu však získalo prostřednictví MAS Krá-

lovédvorsko dotaci z Integrovaného regio-

nálního operačního programu. 

(mik), foto: Jan Skalický 

Město Dvůr Králové nad Labem uzavřelo se společ-

ností Gemos Dopravní systémy, a. s., smlouvu na 

nájem kamerového systému pro měření úsekové 

rychlosti. Úsekové měření rychlosti bude v nad-

cházejícím období realizováno na 6 místech ve 

12 úsecích: ve Dvoře Králové nad Labem, v Kocbe-

řích, v Choustníkově Hradišti, ve Vlčkovicích v Pod-

krkonoší, v Nemojově a ve Zdobíně. 

Nová smlouva je uzavřena na 6 let, společnost, 

která byla vybrána na základě veřejné zakázky, 

má na přípravu a instalaci vlastního měření 

maximálně půl roku, některé úseky jsou již 

v provozu. Měření rychlosti provozuje Městská 

policie Dvůr Králové nad Labem, která údaje 

dále zpracovává. 

Důvodem instalace kamer úsekového měření 

rychlosti je především zvýšení bezpečnosti sil-

ničního provozu v rizikových úsecích na komuni-

kacích I. a II. třídy. Vybrané úseky byly vytipovány 

ve spolupráci s příslušnými obcemi, které spadají 

do správního obvodu Dvůr Králové nad Labem, 

s umístěním kamerových systému souhlasila 

dopravní policie, která vybrané úseky schválila.

Statistiky úsekového měření rychlosti z před-

chozích let potvrzují zklidnění dopravy, kterého 

se podařilo dosáhnout zejména na silnici I/37 

v Choustníkově Hradišti a v Kocbeřích, ale 

i na dalších místech. Důkazem je pokles počtu 

zaznamenaných přestupků za dobu provozu 

měřičů. Zatímco v počátcích měření v roce 2014 

bylo zaznamenáno až 6 000 přestupků měsíčně, 

nyní se jedná okolo 1 500 přestupků měsíčně.  

Miroslava Kameníková

Úsekové měření rychlosti pokračuje

Město Dvůr Králové nad Labem na základě usne-

sení zastupitelstva podalo prostřednictvím své 

právní zástupkyně dovolání k  Nejvyššímu soudu 

v Brně proti rozsudkům Krajského soudu v Hradci 

Králové vydaných ve  sporech se společností Evo-

rado Import, a. s., v  otázkách plateb za  čištění 

odpadních vod v  uplynulém období. Společnost 

Evorado Import, a. s., je vlastníkem královédvorské 

čistírny odpadních vod.

„Dovolání, které vnímáme jako prostředek 

k  důsledné obraně práv a  zájmu města Dvůr 

Králové nad Labem, bylo možné podat pouze 

do  základního soudního výroku, nikoliv proti 

celému rozsudku,“ říká starosta Jan Jarolím 

a  pokračuje: „Chceme využít tohoto mimořád-

ného opravného prostředku a dovolání tak smě-

řuje proti vymezení časového období, pro které 

krajský soud upravil vztahy účastníků a stanovil 

výši ceny za  čištění odpadních vod. Okresní 

soud v Trutnově totiž, byť nepravomocně, roz-

hodl o  stanovení plateb za  čištění odpadních 

vod do  konce roku 2017, ale odvolací krajský 

soud se zabýval pouze obdobím do konce roku 

2013. Dovoláváme se také proti soudem učině-

nému právnímu posouzení věci.“

Bez ohledu na  podané dovolání jsou rozsudky 

krajského soudu pravomocné a  vykonatelné. 

Platební povinnosti, které z pravomocných roz-

sudků krajského soudu vyplynuly, tedy město 

Dvůr Králové nad Labem muselo splnit, jinak by 

mu hrozila exekuce.

Nejvyšší soud v  Brně nejprve přezkoumá pří-

pustnost dovolání, tedy zda se jimi bude vůbec 

zabývat. Pro řízení před dovolacím soudem ne-

jsou stanoveny žádné lhůty a může trvat i něko-

lik měsíců.

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem podalo 
dovolání k nejvyššímu soudu

Do  nového školního roku vstoupí MŠ Elišky Krás-

nohorské s  novou ředitelkou. Rada města Dvůr 

Králové nad Labem do  této funkce jmenovala 

s  platností od  1. srpna 2019 Ivu Bednářovou. 

Vystřídá tak dosavadní dlouholetou ředitelku 

Jaroslavu Dlabolovou, které 31. července 2019 

končí šestileté funkční období a  dále se rozhodla 

již nepokračovat. Jmenovací dekret podepsal sta-

rosta Jan Jarolím.

„Děkuji paní ředitelce Dlabolové, která působila 

řadu let i jako pedagožka a jako vedoucí učitelka 

na  odloučeném pracovišti MŠ Slunečná, nejen 

za  dlouholeté úspěšné vedení celé mateřské 

školy, ale také za odpovědnou a často náročnou 

práci s  dětmi. Do  dalších let jí pak přeji přede-

vším hodně zdraví,“ poznamenala místosta-

rostka Alexandra Jiřičková a pokračovala: „Nové 

paní ředitelce přeji, ať se jí daří na novém místě 

naplňovat vize a cíle, které má.“

Iva Bednářová, která úspěšně prošla konkurz-

ním řízením, v současnosti působí jako učitelka 

v  mateřské škole v  Trutnově. „Z  počátku bude 

mým cílem seznámit se s chodem a organizací 

mateřské školy. Ráda bych, abychom nadále 

společně se všemi 

pedagogy budo-

vali pozitivní a sil-

nou image školy, 

ve  které bude 

dobře dětem, 

a rodiče je budou 

s  důvěrou svěřo-

vat do rukou pro-

fesionálů, protože 

budou vědět, 

že zde jejich ratolesti získají zkušenosti, které 

budou moci využít v  dalším vzdělávání a  také 

v životě,“ uvedla Iva Bednářová.

Mateřská škola Elišky Krásnohorské jako pří-

spěvková organizace města Dvůr Králové nad 

Labem byla zřízena v roce 2003 sloučením čtyř 

školek – MŠ E. Krásnohorské, MŠ Slunečná I, 

MŠ Slunečná II a  MŠ Verdek. Celková kapacita 

školy je 244 dětí, na  odloučeném pracovišti 

MŠ Slunečná II. jsou dvě speciální třídy pro děti 

s vadami řeči a různými dalšími vadami. Ostatní 

třídy mateřské školy jsou všeobecné, s převážně 

věkově smíšenými skupinami dětí.

Miroslava Kameníková

Iva Bednářová se od srpna stane 
ředitelkou MŠ Elišky Krásnohorské
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Známe nové laureáty Ceny 
města Dvůr Králové nad Labem
Na červnovém zasedání zastupitelé roz-

hodli o nových držitelích Ceny města Dvůr 

Králové nad Labem, která byla udělena buď 

za mimořádnou aktivitu v roce 2018, nebo 

za celoživotní dílo v konkrétní oblasti.

Laureáti: Antonín Valášek a Josef Pospí-

šil za celoživotní přínos v oblasti sportu, 

za mimořádné sportovní úspěchy v roce 

2018 Dominika Jansová, Jakub Grus 

a Karolína Grohová, hudební skupina 

Wostruha v oblasti hudby, za celoživotní 

dílo v hudební oblasti Josef Kočnar in 

memoriam, za autorství knihy Nebylo 

jim souzeno žít Pavlína Špatenková 

a Helena Rezková, za celoživotní přínos 

profesionální hasič Zdeněk Šedivka.

Slavnostní předání cen se uskuteční v říjnu 

v Hankově domě, datum a čas akce včas 

zveřejníme.                                                    (mik)

Hřiště u školy je pro sportovce, 
ne vandaly, neničte ho
Ještě ani nestačila stavební fi rma sbalit, 

ještě nestačil vzejít nově zasetý trávník, 

ještě neproběhly dokončovací práce, 

ještě sem ani žáci školy nevyrazili na tělo-

cvik a už se ZŠ Schulzovy sady potýká 

s nezvanými návštěvníky. Areál školy se 

o víkendech a ve večerních hodinách stává 

působištěm rádoby sportovců. Výsledek 

je poškozování nového oplocení, desítky 

nedopalků „típaných“ o umělou trávu, 

množství poházených odpadků, potrhané 

sítě. Smutný obrázek.

Z obavy o devastaci areálu školy se starosta 

Jan Jarolím, ředitel městské policie Jan Ští-

pek a vedení ZŠ Schulzovy sady dohodli na 

opatřeních k ochraně a vhodnému využití 

areálu. Školní i Legionářská ulice v okolí 

školy stejně jako vlastní areál budou pod 

zvýšeným kamerovým dohledem městské 

policie. Její hlídky budou v místě vykonávat 

zvýšený dohled a vykazovat nezvané osoby.

Kvůli pokračování rekonstrukce školy bude 

hřiště o letních prázdninách uzavřeno, od 

nového školního roku ale nabídneme oprav-

dovým zájemcům o sportování pronájem 

hřiště za velmi příznivou cenu. K dispozici je 

asfaltové hřiště pro košíkovou a multifunkční 

hřiště s umělým travnatým povrchem pro 

kopanou, volejbal, nohejbal nebo rekre-

ační tenis. Máte zájem? Kontaktujte nás na

skola@zsschsady.cz nebo na tel.: 499 320 901.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel ZŠ Schulzovy sady

Na opravu fasády domu čp. 56
na náměstí T. G. Masaryka 
přispěje i dotace 
Také letos mohli zájemci podávat žádosti 

do dotačního programu města Dvůr Krá-

lové nad Labem na obnovu vnějšího pláště 

objektů, které jsou nemovitou kulturní 

památkou nebo se nacházejí na území 

městské památkové zóny. V rozpočtu města 

bylo pro tento účel vyčleněno 400 tisíc Kč,  

maximální výše podílu dotace na celkových 

výdajích žadatele činí 75 %. Zastupitelé na 

červnovém zasedání schválili poskytnutí 

dotace 350 tisíc Kč na obnovu dlouhodobě 

poškozené fasády na nemovitosti čp. 56 na 

náměstí T. G. Masaryka, která se nachází na 

území městské památkové zóny.              (mik)

Vydařený Den zdraví a Den sociálních služeb
Kdo ve čtvrtek 30. května odpoledne zavítal 

na královédvorské náměstí T. G. Masaryka, 

mohl si nechat změřit tlak a  cukr v  krvi, 

naučit se správnou hygienu rukou nebo 

preventivní samovyšetření prsou, vyzkou-

šet si první pomoc, svézt se na  simulátoru 

nárazu, prohlédnout si vybavení a techniku 

záchranářů i  hasičů a  především dozvě-

dět se něco o  široké nabídce sociálních 

a  zdravotních služeb na  Královédvorsku. 

Společná prezentace těchto aktivit se usku-

tečnila během Dne zdraví a Dne sociálních 

služeb, kterou uspořádalo město Dvůr Krá-

lové nad Labem ve  spolupráci s  Městskou 

nemocnicí Dvůr Králové nad Labem.

Akce se konala ve  spolupráci s  pětadvacítkou 

organizací a  institucí, které ve  městě a  v  regi-

onu zdravotní a  sociální služby poskytují nebo 

zajišťují související volnočasové služby a aktivity.

Z  oblasti zdravotnictví svou činnost prezento-

vali pracovníci Městské nemocnice Dvůr Králové 

nad Labem, Zdravotnické záchranné služby Krá-

lovéhradeckého kraje, Českého červeného kříže 

a organizace Mamma help.

Poskytovatele profesionálních sociálních služeb 

zastupovaly: Pečovatelská služba Města Dvůr 

Králové nad Labem, Farní charita Dvůr Králové 

nad Labem, Diakonie ČCE – středisko Dvůr Krá-

lové nad Labem, Domov důchodců Dvůr Krá-

lové nad Labem, Misericordia, Domov sv. Josefa, 

Centrum LIRA – centrum pro podporu rodiny 

a dítěte, Oblastní charita Hradec Králové – Stře-

disko rané péče Sluníčko, Život Hradec Králové 

– tísňová péče, RIAPS – stacionář pro osoby 

s  duševním onemocněním, Domácí hospic 

DUHA, Most k životu a Barevné domky Hajnice.

Svou činnost představili také zástupci dalších 

institucí, které zajišťují volnočasové aktivity: 

Svaz postižených civilizačními chorobami v  ČR 

– základní organizace Dvůr Králové nad Labem, 

Svaz diabetiků ČR – pobočný spolek Dvůr Krá-

lové nad Labem, Klub Parkinson Červený Kos-

telec, Královédvorská Arnika, Klub důchodců 

v Sadové, Klub důchodců Žireč a Mateřské cen-

trum Žirafa.

Nechyběli ani zástupci BESIPu, kteří přivezli 

simulátor nárazu. Zároveň si dospělí zájemci 

mohli vyzkoušet speciální brýle, které simu-

lují stav po požití alkoholu či návykových látek 

a  poukazují na  výrazné snížení schopnosti 

vnímat okolí a  zhoršenou koordinaci pohybu. 

Na stanovišti dobrovolných hasičů z Verdeka se 

bylo možné občerstvit a  prohlédnout si vyba-

vení hasičů včetně motorového člunu. V dopro-

vodném kulturním programu vystoupily žákyně 

tanečního oboru královédvorské ZUŠ R. A. Dvor-

ského s  tanečními choreografi emi a  s  choreo-

grafi emi pro mažoretky.

„Akci jsme chystali několik měsíců a  jsem ráda, 

že se až na drobnosti vše vydařilo. K velmi dobré 

návštěvnosti navíc určitě přispělo i  krásné 

počasí. Chtěla bych tedy poděkovat nejen těm, 

kteří se na  organizaci podíleli, ale také zástup-

cům zúčastněných organizací a spolků, které se 

zde prezentovaly. Doufám, že do  toho s  námi 

půjdou opět za  rok,“ podotkla Kateřina Pišto-

rová, vedoucí odboru školství, kultury a  sociál-

ních věcí na Městském úřadě Dvůr Králové nad 

Labem, která se svým týmem akci připravila.

Na  náměstí T. G. Masaryka zavítal i  starosta 

Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím, který akci 

zahajoval. „Těší mě, že sociální a zdravotní služby 

ve  městě a  v  regionu mají patřičnou kvalitu 

a  jejich nabídka včetně nabídky souvisejících 

aktivit je opravdu rozmanitá. S ohledem na stále 

se zvyšující věk obyvatel jsou totiž tyto služby 

stále potřebnější,“ dodal Jan Jarolím. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Město po roce opět ožilo Coolfestem
Již počtvrté patřil Dvůr Králové 

nad Labem studentskému festi-

valu divadla, hudby a tance Cool-

fest, který pořádá Mezinárodní 

konzervatoř Praha. Letošní ročník 

nabídl 6. a 7. června návštěvní-

kům z řad školáků i veřejnosti 

zajímavý program, který připra-

vili studenti pod vedením svých 

pedagogů. Nechyběly divadelní 

představení, muzikály, koncerty, 

soutěže nebo workshopy.

Královédvorský starosta Jan 

Jarolím předal zástupcům Mezi-

národní konzervatoře Praha 

– Vlastimilu Harapesovi, Martinu Severovi 

a Alici Kovářové pomyslný klíč od města a poté 

odstartoval dvoudenní maraton akcí na náměstí 

Václava Hanky a v Hankově domě. Nechybělo 

vystoupení Elvise Presleyho, muzikály O prin-

cezně, která ráčkovala, Kocourek Modroočko 

a Kabaret, workshopy Eriky Fečové a Michala 

Šaraye, pořady Hvězda na 4 a Nebezpečné 

vztahy, francouzské šansony, rockové melodie, 

klasika, koncert Marcely Březinové, Jazzbandu 

Jozefa Feča a Baroš Bandu, beseda s herečkou 

Zuzanou Bydžovskou nebo vědomostní soutěž. 

Článek a fotogalerii najdete na www.mudk.cz.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – květen 2019

Druh zásahu květen 2019 

BESIP přestupky  79

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 12

Veřejný pořádek (přestupek) 4

OZV o volném pohybu psů 4

Občanské soužití (přestupek) 5

Majetek (přestupek) 4

Ztráty a nálezy 2

Prevence (opatření a úkony) 1

Doručení písemnosti (šetření) 4

Odchyt zvířete (opatření) 3

Stížnosti 1

Trestný čin 2

Celkem přestupků:  125

Pokuty v blokovém řízení:  38

Na místě nezaplacených bl. pokut: 7

Domluva 42

Předáno Policii ČR 2

Předáno na správní odbor MěÚ 10

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Dubencem se prohnala voda, 
zaplavila domy i silnice
V pátek 7. června krátce po půlnoci se 

Dubencem prohnala průtrž mračen. Příva-

lové deště zvedly hladinu potoka Hustířanka 

zhruba o dva metry. Valící se voda zaplavila 

několik domů, zahrad, poškodila místní 

komunikaci a mostky vedoucí přes potok. 

Vyhlášen byl 3. stupeň povodňové aktivity 

– ohrožení. Na místě zasahovali dobrovolní 

hasiči z Dubence a z Velichovek, kteří odčer-

pávali vodu, odklízeli větve, bahno a vyčistili 

komunikaci, jedna osoba byla z preven-

tivních důvodů evakuována. Profesionální 

hasiči z Hradce Králové pomáhali se speci-

álním vysavačem odstranit vodu ze zapla-

vených domů. Voda škodila také v Libotově, 

naplavené bahno např. znečistilo zahradu 

a vchod místní školky a zničilo pískoviště. 

O úklid se postarali zaměstnanci obce 

a dobrovolní hasiči z Libotova.

Celý článek na www.mudk.cz v sekci Rad-

nice/Zprávy z odborů/Krizové řízení.    (mik)

Zastupitelé jednali o nové 
nabídce na odkup areálu 
autobusového nádraží
Zastupitelstvo města na svém červnovém 

zasedání projednalo opětovnou nabídku 

společnosti Arriva Východní Čechy, a. s., na 

prodej areálu autobusového nádraží. Za 

pozemky o celkové výměře 9 131 m2 spo-

lečnost požaduje 9,9 mil. Kč splatných nej-

později do 31. března 2020. Společnost je 

také ochotná jednat o předkupním právu 

ve prospěch města, které by se týkalo dvou 

parcel, na jedné z nich se nachází budova 

čp. 1076 náležící k areálu. Zastupitelstvo 

vzalo nabídku na vědomí a pověřilo sta-

rostu města jednáním o podobě kupní 

smlouvy, která by měla být předložena na 

zářijovém zasedání zastupitelstva.

Zastupitelé už návrh na odkoupení areálu 

autobusového nádraží projednávali v pro-

sinci 2018, kdy nesouhlasili s odkupem za 

cenu 12,7 mil. Kč.                                            (mik)

Cyklisté, nechte si zdarma forenzně 
označit kolo, ztíží to práci zlodějům
Městská policie nabídne po  prázdninách cyklis-

tům ze Dvora Králové nad Labem možnost nechat 

si své jízdní kolo zdarma forenzně označit. Díky 

jedinečné identifi kaci budou mít majitelé kol v pří-

padě krádeže větší naději, že se jim jejich bicykl 

vrátí. Samolepka upozorňující na  označení kola 

navíc může zloděje od jeho počínání odradit. 

Krádeže bicyklů patří obecně mezi jedny z nej-

častějších případů majetkové kriminality. Kola 

mizí ze sklepů, kočárkáren i garáží, před restau-

racemi a obchody, pachatelům je jedno, zda je 

den či noc, zda je kolo zajištěno zámkem či niko-

liv. Jak na  svých stránkách upozorňuje Policie 

ČR, ukradená kola lze dohledat obtížně, majitelé 

si často nepamatují jejich výrobní čísla, nemají 

k  nim doklady o  koupi ani bicykl nedokážou 

správně popsat. I proto je pátrání po odcizených 

kolech obtížné a stejně obtížně se pak nalezené 

kolo vrací svému majiteli. 

Aby to zloději neměli tak jednoduché, Městská 

policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) začne 

na  podzim v  rámci prevence kriminality reali-

zovat projekt forenzního značení jízdních kol. 

„Cílem je snížit tuto trestnou činnost a ochránit 

majetek občanů města novým prvkem. Zároveň 

tím chceme odradit potencionální pachatele,“ 

říká Jan Štípek, ředitel MPDK.

Forenzní identifi kační značení je realizováno 

prostřednictvím speciálních mikroteček s  jedi-

nečnou syntetickou DNA, která je po zaschnutí 

pouhým okem neviditelná a  bez viditelného 

poškození neodstranitelná. Takto označená 

kola budou mít 

na  sobě navíc 

s a m o l e p k u 

s  nápisem. 

„Předností této 

metody je jedno-

duchá aplikace, 

velká odolnost 

vůči vnějším vli-

vům a  dlouhá 

životnost. Forenzně označená jízdní kola budou 

zaregistrována v  databázi MPDK, v  mezinárod-

ním registru REFIZ a  informace o  nich budou 

moci využívat strážníci i policisté,“ vysvětluje Jan 

Štípek.  

V  první vlně si budou moci nechat jízdní kola 

zdarma označit občané Dvora Králové nad 

Labem. Pokud bude mít MPDK unikátní mikro-

tečky k dispozici i poté, možnost budou mít také 

obyvatelé správního obvodu. Kromě jízdních kol 

bude možné nechat si zdarma označit také kom-

penzační pomůcky, např. elektrický vozík. 

Za  realizaci projektu MPDK zaplatí přes 

44 tisíc Kč, podstatnou část nákladů ale pokryje 

dotace od Ministerstva vnitra ve výši 34 tisíc Kč. 

Žádost zpracovali ve spolupráci s MPDK pracov-

níci odboru rozvoje, investic a  správy majetku 

na královédvorském městském úřadě. 

Více informací o forenzním značení kol najdete 

např. na: www.mvcr.cz/clanek/oznacovani-jizd-

nich-kol-pomoci-forenzniho-znaceni-je-dobrou-

prevenci-odcizeni.aspx.

Miroslava Kameníková

Žáci ZŠ 5. května zažili simulovaný zásah 
při požáru kotelny
Ve čtvrtek 30. května dopoledne se areál 

ZŠ 5. května stal dějištěm cvičení krizového štábu 

města Dvůr Králové nad Labem. Námětem cvičení 

byl požár školní kotelny. Během akce si žáci a per-

sonál mohli vyzkoušet evakuaci školy a také zhléd-

nout komentovaný cvičný zásah jednotky dobro-

volných hasičů ze Žirče, kteří „uhasili“ simulovaný 

požár v kotelně školy, zachránili „zraněného“ škol-

níka a předali ho do péče zdravotníků. 

Akci ve spolupráci s vedením školy a zástupci 

složek integrovaného záchranného systému 

(IZS) připravil krizový manažer městského úřadu 

Pavel Lev. Po skončení cvičení následovaly na 

školním nádvoří prezentace a ukázky činností 

jednotlivých složek IZS a dalších organizací. 

Žáci zhlédli ukázky vybavení a činností Městské 

policie Dvůr Králové nad Labem a Policie ČR, 

prohlédli si techniku a vybavení zdravotnických 

záchranářů ze ZZS Královéhradeckého kraje 

a vyslechli si jejich komentář.

O praktické ukázky první pomoci nejen při běž-

ných zraněních se postaraly pracovnice Českého 

červeného kříže, přednášku o požární ochraně 

a o tom, jak se zachovat při požáru, si připra-

vili hasiči HZS Královéhradeckého kraje, kteří 

dorazili i se zásahovým vozidlem pro práci ve 

výškách.

Velký úspěch u žáků zaznamenala rozsáhlá pre-

zentace Sboru dobrovolných hasičů Verdek, 

děti si mohly mimo jiné vyzkoušet vybavení 

hasičů, práci s lany nebo sestavování hadic 

s proudnicemi na čas. Nechybělo ani stanoviště 

BESIPu, na kterém žákům od těch nejmenších 

ochotně vysvětlili nástrahy silničního provozu. 

Starší školáci si pak mohli vyzkoušet simulátor 

nárazu imitující náraz ve třicetikilometrové rych-

losti. Pomyslným vrcholem akce byla ukázka 

činnosti psovoda Policie ČR, který na prostran-

ství u nedalekého rybníčku přítomným předvedl 

ukázku poslušnosti policejního psa, zneškodnění 

pachatele a jeho stíhání psem přes vodu a další.

„Jsem rád, že můžeme pokračovat v započaté 

spolupráci s královédvorskými základními 

školami a systematicky se tak připravovat na 

zvládání mimořádných událostí. I pro měst-

skou výjezdovou jednotku dobrovolných 

hasičů ze Žirče to byla dobrá zkušenost a také 

první příležitost samostatně provést tento typ 

ukázky zásahu v prostředí školy,“ zhodnotil akci 

manažer krizového řízení Pavel Lev. 

Jan Skalický
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MěVaK informuje odběratele

 

Opravy poruch
26. 5.: porucha vodovodní přípojky, ulice 

Klazarova; 

28. 5.: porucha vodovodu, Žireč; 

29. 5.: porucha vodovodu, ulice Klicperova;

3. 6.: porucha vodovodu, ulice Elišky 

Krásnohorské; 

7. 6.: porucha vodovodní přípojky, ulice 

Milady Horákové; 

13. 6.: porucha vodovodu, Žireč.

Z investičních a stavebních akcí
• obnova vodovodu a  kanalizace, ulice 

Čelakovského;

• obnova vodovodu a  kanalizace, ulice 

Vrchlického.

Ivo Antonov

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

Aktuální informace na mevakdknl.cz.

Rekreační bazény napouštějte 
pomalu, jinak může dojít 
k zakalení vody
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Krá-

lové nad Labem doporučují odběrate-

lům, jak mají postupovat při napouštění 

bazénů, vířivek a dalších velkoobjemových 

zařízení sloužících k rekreaci. 

„Aby bylo dosaženo napuštění vody bez 

jakéhokoliv zákalu či nepříjemného zabar-

vení vody, je bezpodmínečně nutné pro-

vádět samotné napouštění pomalu, resp. 

výtokový ventil u bazénu pouštět pouze 

na polovinu jeho kapacity. Je také vhodné 

při napouštění vizuálně kontrolovat kva-

litu napouštěné vody v bazénu a případně 

ještě upravit průtokové množství podle 

potřeby,“ vysvětluje Ivo Antonov, vedoucí 

provozního úseku MěVaK, a pokračuje: 

„V případě, že napouštění probíhá ´prudce´ 

a především nekontrolovaně, může totiž 

v konečném důsledku dojít k zakalení 

vody vlivem uvolnění zejména feritových 

inkrustů ze stěn vodovodního potrubí, 

které způsobí zmiňovaný zákal vody. 

Vzhledem ke stáří litinové vodovodní 

sítě ve městě, není výjimkou i 80 let, se 

tomuto jevu nedá jiným způsobem účinně 

zabránit.“ 

Vodovodní síť je systematicky odkalována 

a také nahrazována novými materiály, 

ovšem proces komplexní obnovy bude 

trvat vzhledem k rozsáhlosti řadu let.

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem

Město daruje peníze nadačnímu 
fondu městské nemocnice
Nadační fond pro podporu Městské 

nemocnice, a. s., ve Dvoře Králové nad 

Labem, který byl zapsán v prosinci 2018, 

obdrží od města Dvůr Králové nad Labem 

fi nanční dar 50 tisíc Kč. Rozhodli o tom 

zastupitelé na svém červnovém zasedání. 

Peníze jsou určeny na podporu rozvoje čin-

nosti nadačního fondu.

(mik)

Sběrný dvůr monitorují kamery
Městské policie Dvůr Králové nad Labem
Sběrný dvůr v  Seifertově 

ulici, který provozují Tech-

nické služby města Dvora 

Králové nad Labem, nově 

monitorují kamery Měst-

ské policie Dvůr Králové 

nad Labem. Strážníci tak 

dohlížejí na bezpečnost v areálu, ochranu majetku 

města a  na  dodržování provozního řádu. Impul-

sem k tomuto kroku je prevence kriminality a také 

monitoring způsobu ukládání odpadu, který 

občané do sběrného dvora přivážejí. 

Občané zde totiž mohou vytříděné složky 

komunálního odpadu včetně vyřazeného elek-

trozařízení odkládat zdarma. Stačí, když pro-

kážou své bydliště na území Dvora Králové nad 

Labem platným dokladem, popřípadě dokla-

dem o  zaplacení odpadové nádoby ve  městě. 

„Upozorňujeme na  to, že osoby bez dokladu 

totožnosti nebudou moci odpad uložit,“ říká 

Dominik Valenta, vedoucí provozu Technických 

služeb města Dvora Králové nad Labem (TSm), 

který má ve své kompetenci nakládání s odpady. 

Zároveň doporučuje, aby obyvatelé, kteří chtějí 

odpad ve sběrném dvoře uložit, jej v předstihu 

vytřídili, a tím tak zrychlili svoje odbavení. 

Stále častěji však dochází k  tomu, že odpad 

do  sběrného dvora přivážejí velké fi remní 

vozy. Podnikatelé nebo fi rmy ho ale k  likvi-

daci odpadů z  podnikatelské činnosti využívat 

nesmějí, ve  sběrném dvoře mohou odkládat 

pouze kompletní vyřazené elektrozařízení.  

„Monitorování sběrného dvora tak využijeme 

i  jako prevenci k  předcházení této činnosti. 

Pokud tuto situaci zaznamená kamera, přísluš-

ného podnikatele či fi rmu kontaktujeme a  věc 

prošetříme. Zkontrolujeme také, jakým způso-

bem odpad vznikající z  podnikatelské činnosti 

likvidují či jak jsou zapojeni do systému odpado-

vého hospodářství,“ říká Milan Šimek, vedoucí 

odboru životního prostředí na Městském úřadě 

Dvůr Králové nad Labem.

V  případě většího množství odpadu mají pod-

nikatelé a fi rmy možnost si od TSm pronajmout 

buď velkoobjemový kontejner, nebo odpad 

odvézt přímo na  skládku. Každopádně by ale 

měli svoz a  likvidaci odpadu, který při své čin-

nosti vyprodukují, zajistit buď zapojením do sys-

tému, který zavedlo město, nebo uzavřením 

smlouvy s některou ze specializovaných fi rem. 

„Zaměříme se však také na občany, kteří do sběr-

ného dvora přivážejí opakovaně extrémní 

množství objemného odpadu, zajímat nás bude 

zejména původ tohoto odpadu. Nechceme 

omezit běžné obyvatele města, kteří například 

rekonstruují svůj byt. Jedná se nám o  případy, 

kdy dochází ke  zneužití bezplatného systému 

sběrného dvora,“ dodává Milan Šimek.

Každoročně narůstá množství objemného 

odpadu, který je odevzdán do sběrného dvora. 

Jen v roce 2018 se jednalo o 1 135 tun a město 

Dvůr Králové nad Labem za  uložení a  likvidaci 

zaplatilo 2 mil. Kč. Pro srovnání: v  roce 2015 

se jednalo o  cca 750 tun objemného odpadu, 

za  jehož uložení a  likvidaci město zaplatilo 

zhruba 1,3 mil. Kč.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický 

Nově vybudované prostory v budově A
ZŠ Schulzovy sady zbývá vybavit
Náročné stavební práce v budově A ZŠ Schulzovy 

sady, které realizovala společnost Chládek a  Tin-

těra, a. s., Pardubice, jsou u konce. 

„Stavbaři vybudovali schodišťovou věž s  no-

vým schodištěm a  výtahem, která je napojena 

na  všechna stávající podlaží a  zajistí bezbarié-

rový přístup do školy, zrekonstruovali podkrovní 

prostory včetně realizace vnitřních rozvodů 

vodovodu, kanalizace, ústředního topení a elek-

troinstalací. Jsou tak vybudovány nové bezba-

riérové odborné učebny s odpovídajícím sociál-

ním zázemím a  nad tělocvičnou vzniklo školní 

poradenské pracoviště,“ uvedl místostarosta 

města Jan Helbich a pokračoval: „Dále stavbaři 

opravili střechu, upravili zahradu školy, oplo-

cení areálu a vydláždili chodníky v areálu školy. 

Posledním krokem je vybavení nových prostor 

nábytkem a elektronikou.“

Pro město Dvůr Králové nad Labem je rekon-

strukce budovy A ZŠ Schulzovy sady nejnáklad-

nějším projektem posledních let a bude stát více 

než 80 mil. Kč. Na projekt město získalo dotaci 

z  Integrovaného regionálního operačního pro-

gramu 61,2 mil. Kč. Podle podmínek dotačního 

programu však budou fi nanční prostředky při-

psány na  účet města zpětně až po  dokončení 

celého projektu.

Po  skončení stavebních prací byl znovu zcela 

obnoven provoz ve Školní ulici, kde je tak znovu 

možné i parkovat.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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Týmy budou realizovat své 
nápady a vy je můžete podpořit
Příležitost získat 

zkušenosti, objevit 

své silné a slabé 

stránky, naučit se 

pracovat v kolek-

tivu a rozvíjet podnikavost budou mít děti 

ve věku 10–15 let. Od září bude na Králo-

védvorsku probíhat projekt „Realizuj svůj 

nápad“. Každý tým bude mít svého vedou-

cího a na vývoji projektu bude moci využít 

pomoci místních patronů. Ti napomohou 

v přípravné fázi jako konzultanti a v reali-

zační fázi i jako potenciální donátoři pro-

jektů. Zúčastní se společně veřejné prezen-

tace projektu a pokusí se o získání fi nanční 

podpory na realizaci. Podpořte s námi pod-

nikavost našich dětí. Přijďte na informativní 

schůzku 16. července 2019 od 17:00 hod. 

v Penzionu Za Vodou ve Dvoře Králové nad 

Labem. Seznámíme vás s naší vizí projektu 

a vaší rolí v něm. Uvítáme vaše nápady, 

budete tak moci být od začátku aktivní sou-

částí projektu. Důležitá bude diskuze k vaší 

možné spolupráci s místními ZŠ. Podle aktu-

ální situace na trhu práce bychom rádi pro-

pojili praxi s teorií a prostřednictvím exkurzí 

žáků ve vašich fi rmách bychom podpořili 

vzdělávání či případné nasměrování vašich 

potenciálních budoucích zaměstnanců. 

Ing. Lenka Křížová, DiS.

ředitelka kanceláře MAS Královédvorsko

Dvacet let od Mistrovství světa Enduro ve Dvoře Králové nad Labem

Azylový Dům Žofi e je důstojným 
místem pro restart osob bez domova
V květnu byl v azylovém domě proveden externí 

audit na dodržování lidských práv klientů. Audit 

potvrdil velmi dobrou praxi sociální práce s lidmi 

bez domova v  azylovém Domě Žofi e ve  Dvoře 

Králové nad Labem s  obrovským respektem 

k právům klientů na osobní svobodu, soukromí 

a jejich důstojnost. 

Azylový Dům Žofi e byl v  roce 2014 oceněn 

v Senátu Parlamentu ČR národní Cenou kvality.

V  letních měsících roku 2017 kontrolovala 

kvalitu služby azylové domy inspekce MPSV 

a  výsledkem byla ztráta jediného bodu s  odů-

vodněním, že díky spolupráci se strážníky měst-

ské policie mohou být klienti vystaveni mož-

nému střetu svých práv s  právy poskytovatele. 

My si to nemyslíme, spolupráce bez problémů 

funguje od  roku 2011, je skvělá a  přináší vidi-

telné výsledky. Ztrátu jediného bodu vnímáme 

jako mimořádně dobrý výsledek!

V  květnu letošního roku proběhl v  azylovém 

domě a  noclehárně nezávislý audit zaměřený 

na  dodržování lidských základních práv a  svo-

bod, který potvrdil profesionální a  partnerský 

přístup k lidem bez domova s tímto závěrem:

„Celkově lze přístup azylového Domu Žofi e 

a  Noclehárny v  oblasti lidských práv uživatelů 

označit za příklad velmi dobré praxe. Podařilo se 

optimálním způsobem dosáhnout souladu mezi 

respektem k  vlastnímu rozhodování uživatelů 

a potřebou zajistit dodržování pravidel nutných 

pro kvalitní poskytování služeb a  společného 

soužití. Výborným způsobem je naplňováno 

především právo na osobní svobodu, soukromí 

a lidskou důstojnost uživatelů.“

Lidé, kteří přicházejí do  azylového domu, mají 

za  sebou těžké životní zkušenosti a  většinou 

i  propad na  úplné dno. Sebrat síly ke  změně 

je mnohdy neskutečně těžké, a  bez náležité 

pomoci někdy až nemožné. Potřebují důstojné 

zázemí a  pomoc odborníků k  nastartování 

nového a nadějnějšího životního příběhu. Zaklá-

dáme si na partnerském přístupu k našim klien-

tům a  na  jejich zplnomocňování k  řešení pro-

blémů. S  tím souvisí přijímání zodpovědnosti 

za vlastní rozhodování. 

O tom, že se práce kolegům v azylovém domě 

a noclehárně daří, svědčí mimo jiné i 76% úspěš-

nost klientů v  návratu zpět do  běžného života 

v roce 2018. Ti, kteří našich služeb využili, nejvíce 

oceňují právě partnerský přístup, důvěru, bez-

pečí a důstojné prostředí. Jeden bývalý klient se 

vyjádřil, že v Domě Žofi e poprvé v životě pocí-

til sebeúctu a co to znamená žít důstojný život, 

neboť až dosud zažil pouze odsuzování lidí ze 

svého okolí. Do dnešních dní se nejenom tento 

klient k nám hlásí a přichází na návštěvu. 

Mgr. Marcela Hauke

ředitelka 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Na startu 176 jezdců ze 17 zemí světa. Mezi nimi i dva Královédvoráci Petr Kašše a Štěpán Pavelka. V akci 14 televizních štábů z celého světa. V neděli odpo-

ledne je na podiu v sále Hankova domu vyhlášeno osm mistrů světa roku 1999. To bylo Mistrovství světa Enduro 1999. Tento závod byl vyhlášený Meziná-

rodní motocyklovou federací FIM jako nejlepší v tomto roce. Ještě jednou, a s největší úctou, bych chtěl poděkovat všem, kteří do toho se mnou tenkrát šli.

 Václav Vodochodský
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...naše technické služby mají v náplni práce i pro-

voz a údržbu kašny, fontánky a pítek?

Je ovšem velká škoda, že se místní ani návštěv-

níci našeho města nemohou v horkých dnech 

osvěžit, neboť fontánka na Hankově náměstí 

i pítko na náměstí T. G. Masaryka jsou trvale 

nefunkční.

Chtěla bych vám všem popřát krásné léto plné 

sluníčka a vydařených výletů. A pokud budete 

cestovat po vlastech českých a uvidíte něco pěk-

ného, dovoluji si vás poprosit o fotky. Můžete mi 

je posílat na můj e-mail: dana.dvur@centrum.cz. 

Třeba poslouží našim technickým službám jako 

inspirace.

Dana Bohutínská

zastupitelka (ODS)

Víte, že...

Impérium jménem 
X ... není Matrix
Pracovala jsem 2 a půl roku v příspěvkové orga-

nizaci města Dvůr Králové nad Labem. Ředi-

telkou organizace je paní Mgr. X., metodikem 

služby je její dcera, zástupcem jedné z poskyto-

vaných služeb je muž paní ředitelky.

Když jsem potřebovala nějaké rozhodnutí od 

metodika, dostalo se mi odpovědi, obraťte se 

na paní X. 

Když jsem potřebovala nějaké informace od 

zástupce, dostalo se mi odpovědi, obraťte se na 

paní X.

Metodik byl přijat bez výběrového řízení, s mini-

mální praxí v oboru. Zástupce služby byl přijat 

bez výběrového řízení.

To není MATRIX, to je realita jedné příspěvkové 

organizace města Dvůr Králové nad Labem.

PS: Práce pana X si skutečně vážím, té fotogra-

fi cké i té sociální. 

Jitka Kotvaltová

Účastníci VU3V Městské knihovny Slavoj 

ve  Dvoře Králové nad Labem, celostátně orga-

nizované Vysokou školou zemědělskou v Praze 

– Suchdole, se již několik let věnují univerzitním 

přednáškám na  různá témata. Poslední téma 

„Klenoty barokního umění v Čechách“ přivedlo 

mnohé studenty k druhému úspěšnému zakon-

čení tříletého studia. Přednášky byly naučné, 

zajímavé. Obzvláště pak ty poslední, týkající se 

hospitálu Kuks a Braunova Betlému, připravené 

Mgr. Martinem Pavlíčkem. A není třeba zdůraz-

ňovat proč.

Náš kratičký článek však chce hlavně poděkovat 

paní ředitelce Mgr.  Martě Peškové Staníkové 

a její zástupkyni paní Haně Horáčkové. Jim patří 

naše poděkování za  vstřícný přístup k  nám,

k poněkud starším studentům, za  vhodné pro-

středí v  knihovně, za  vytvoření hezké nálady 

před začátkem přednášky, za  promítání nauč-

ných přednášek letošních i  předchozích, 

za  organizaci ukončení jednotlivých semestrů, 

a tedy i letošního. A pro nás byl i tento semestr 

úspěšný. Děkujeme jim za  zajištění, organizo-

vání a za účast na nedávných akcích. 

Paní ředitelka zajistila studentkám termín 

výjezdu do  Kroměříže, do  zámku a  do  kromě-

řížských zahrad. Ty se o  tamním pobytu vyjá-

dřily: „Nádherné a  zdařilé.“ V  nedávném čase 

jsme navštívili i  dobře připravené slavnostní 

shromáždění VU3V v  Rychnově nad Kněžnou. 

Zúčastnila se ho místní rychnovská skupina 

VU3V a další skupiny královéhradecké a pardu-

bické. Byly tu v překvapivém počtu čtyř set stu-

dentů VU3V. Naše tutorka paní Hana Horáčková 

tam i s dalšími tutorkami získala patřičná osvěd-

čení pro úspěšné studenty. Díky jejich aktivitě 

jsme navštívili rychnovský zámek, prohlédli si 

město a někteří zavítali i do automobilky v Kva-

sinách. Tahle exkurze je zaujala velice.

Za vše uvedené oběma ženám moc děkujeme.

Mgr. Stanislav Wajsar

Za studenty VU3V – Dvůr Králové nad Labem

Poděkování za virtuální univerzitu 3. věku

Milí Královédvoráci, rádi bychom vás informo-

vali, že se v našem malebném podkrkonošském 

městečku rodí nová spisovatelská krev. Jméno 

mladé autorky psychologicko-společenského 

románu Hodinky je Veronika Jonešová. Měli 

jsme k dispozici betačtenářskou verzi její knížky 

a naprosto jsme si ji zamilovali. Byla by velká 

škoda, kdyby takový příběh nespatřil světlo 

světa, a my si mezi prsty nechali utéct možnost 

prezentovat naše město mladou spisovatelkou.

O čem knížka je, vám tu teď neprozradíme, ale 

podívejte se na pár našich reakcí po přečtení:

„Je to neuvěřitelně inteligentní příběh s dávkou 

humoru a zároveň dojemný na každé druhé 

stránce.“ „Milá knížka protkaná moudrostí, lás-

kou a radostí.“ „Byl to napínavý příběh od začátku 

do konce. Zoufale jsem chtěla zjistit proč, co 

a jak se stalo.“ „Postavy jsou promyšlené skrz na 

skrz, každá má svou vlastní výraznou osobnost 

a povahu, takže nehrozí, že by se vpíjely do sebe. 

Každá má své chyby a nedostatky, proto působí 

skutečně a člověk si nemůže pomoct nemilovat 

je, protože v nich nachází kousky sebe.“ 

Už se vám sbíhají čtenářské sliny? Naštěstí 

Veronika nezůstala jen u betaverze, ale příběh 

zeditovala a šla s knihou na trh. Vytvořila pro-

jekt, kde jí můžete pomoci knihu vydat a být 

součástí vzniku tohoto románu. A jak? Navštivte 

www.knihahodinky.cz a tam se vše dozvíte.

Jménem autorky děkujeme za každou podporu 

na cestě za snem.

hrdý tým betačtenářů knihy Hodinky

Podpořte dvorskou autorku na cestě za snem

názory:

Školní projekt Expedice UNESCO na SŠIS
V rámci školního projektu „Expedice UNESCO“ 

žáci oboru Cestovní ruch Střední školy informa-

tiky a služeb Dvůr Králové nad Labem navštívili 

Kutnou Horu, Telč a Třebíč, Prahu a Lednicko-val-

tický areál. Během cest žáci prověřili své průvod-

covské dovednosti. Třída 3. C se v květnu sezná-

mila s památkami Kutné Hory a také zavítala 

do Sedlece se známou Kostnicí, třída 2. C zase 

absolvovala cestu do Třebíče a poté do Telče. 

Závěr školního roku druháci strávili putováním 

po Itálii, kde navštívili například Řím, a hned

v září se chystají do Žďáru nad Sázavou.

Praha
První červnové úterý jsme se v brzkých hodi-

nách vydali na třídní exkurzi v rámci zeměpisu 

cestovního ruchu. V doprovodu paní učitelky 

Poděkování dlouholeté ředitelky Hankova domu
Vážení a milí! S koncem divadelní sezony – po 35 

letech na královédvorské kulturní scéně a po 27 

letech ve funkci ředitelky městského kulturního 

zařízení Hankův dům k 31. červenci končím. 

Chtěla bych vám, příznivcům Hankova domu, 

a  především pak divadelním předplatitelům, 

poděkovat za přízeň, kterou jste nám dosud pro-

jevovali. Do divadla, které mně přirostlo k srdci, 

se budu ráda vracet jako divák a nadále se s vámi 

setkávat. 

Všem kolegyním a kolegům pod vedením nové 

ředitelky Jany Kubcové přeji, aby se jim dařilo 

a aby divadlo nadále vzkvétalo. 

Zuzana Čermáková, ředitelka

Hankův dům, městské kulturní zařízení

Špatenkové a paní učitelky Hojné jsme nasedli 

na ranní vlak do Pardubic a dále do Prahy, kde 

jsme započali celodenní pěší prohlídku naší 

metropole. Abychom si ověřili své znalosti zís-

kané v hodinách zeměpisu, připravil si každý 

z nás průvodcovský výstup o některé z atrak-

tivit, kterých je v Praze nespočet. Od Obecního 

domu a Prašné brány jsme se vydali ke Karolinu 

– sídlu Univerzity Karlovy, dále na Staroměstské 

náměstí a okolo Rudolfi na k bývalé židovské 

čtvrti Josefov. Odtud jsme přešli na druhý břeh 

Vltavy a po Starých zámeckých schodech vystou-

pali k Pražskému hradu. Ani tam nás neminulo 

hned několik průvodcovských povídání. Přes 

Hradčanské náměstí jsme pak prošli Nerudovou 

ulicí ke Karlovu mostu, kde jsme si vychutnali 

slunečné počasí, a pokračovali dál na Václavské 

náměstí. Zde jsme se dočkali zasloužené chvíle 

odpočinku, kterou využil každý po svém. Po ní 

následovalo několik posledních studentských 

výstupů na Národní třídě a Václavském náměstí. 

Vyčerpáni, ale zato vědomostně obohaceni jsme 

došli na hlavní nádraží a odtud vyjeli vlakem zpět 

do Dvora Králové nad Labem. Věříme, že s našimi 

průvodcovskými texty byly paní učitelky spoko-

jeny a těšíme se na další vydařenou exkurzi.

Adéla Čápová, 3. C SŠIS Dvůr Králové nad Labem 
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inzerce:

OD ČERVENCE SE NA VÁS TĚŠÍME V NOVĚ REKONSTRUOVANÉ 
PRODEJNĚ, OTEVŘENO PO–PÁ 8:00–16:30 HOD., SO 9–12 HOD.

Hledáme kolegu / kolegyni na pracovní pozici:

VÝROBNÍ PŘÍPRAVÁŘ/ PŘÍPRAVÁŘKA
Místo pracoviště: Eurovia CS, a. s., závod Čechy Východ,

areál Dvůr Králové nad Labem

Co bude Vaší hlavní náplní práce?

• Spolupráce při výrobně-ekonomické přípravě stavebního projektu

• Podpora týmu hl. stavbyvedoucího, spolupráce sprojektantem

• Spolupráce s ekonomem závodu, kontrola harmonogramu projektu

• Komunikace s dodavateli, příprava podkladů pro fakturaci

Co od Vás požadujeme?

• VŠ nebo SŠ vzdělání, vzdělání technického směru nebo min. 2 roky praxe 

na podobné pozici výhodou, řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič 

• Pokročilou znalost práce na PC – MS Offi  ce (Excel, Word, PowerPoint, 

Outlook, Project)

• Spolehlivost, samostatnost a zodpovědnost, časovou fl exibilitu 

Co Vám můžeme nabídnout?

• Zázemí stabilní společnosti, jedničky na trhu v dopravním stavitelství

• Pracovní poměr na dobu neurčitou, 5 týdnů dovolené

• Možnost zvyšování profesní kvalifi kace

• Po roce trvání zaměstnaneckého poměru příspěvek na penzijní připojištění

• Stravenky, možnost nákupu fi remních zaměstnaneckých akcií

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás na:

e-mail: marek.burval@eurovia.cz, tel.: 731 601 580

 DUV – družstvo, nábřeží Benešovo 2286

Dvůr Králové nad Labem
ruční výroba skleněných vánočních ozdob

MALOOBCHODNÍ PRODEJNA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Prodejní doba:

leden – únor:   Po – St  8:00–12:00 hod.    12:30–15:00 hod.
březen – červen:  Po – Pá  8:00–12:00 hod.    12:30–15:00 hod.
červenec – prosinec:  Po – Pá  8:00–12:00 hod.    12:30–16:30 hod.
   Sobota  9:00–12:00 hod.

Tel.: 499 320 133

www.vanocniozdoby.cz, info@vanocniozdoby.cz

Vlastníci varhan obdrží na opravy historických 

nástrojů na Královédvorsku celkem 446 tisíc Kč. 

V Žirči, kde bude letos celková oprava zakon-

čena, získali na letošní etapu 270 tisíc Kč. 

Druhá etapa opravy probíhá letos v obci Koc-

beře, kde zdárně postupuje restaurování var-

han v kostele sv. Floriána. Královéhradecký kraj 

na to poskytl dotaci 176 tisíc Kč. Na opravu 

mohou zájemci přispívat také prostřednictvím 

transparentního účtu č. 2401491604/2010 

nebo formou adopce píšťal. Více na stránkách 

https://varhany.kocbere.cz. 

Na Královédvorsku je řada dalších nástrojů 

v havarijním stavu, které by potřebovaly nutnou 

opravu. Finanční prostředky na opravy varhan 

jsou každoročně dostupné a vše záleží na vlast-

nících varhan. Za poslední dva roky jen Králové-

hradecký kraj přispěl na opravu varhan na Krá-

lovédvorsku částkou blížící se jednomu milionu 

korun. 

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

Kraj dá letos na opravy varhan na Královédvorsku 446 tisíc Kč
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DK12824    cena: 460.000 Kč
Nabídkou k prodeji je hezká chata se zahradou o výměře
575 m2 v lokalitě u rybníka Dubina v obci Bílá Třemešná.

DK12815    cena: 1.699.000 Kč
Prodej pěkného bytu 2+1 (79m2) v 2 patře zděného bytového

domu ve Dvoře Králové n.L. nedaleko náměstí.

DK12725 cena: 340,00 Kč/m2

Stavební pozemek v obci Vitězná-Huntířov, určený ÚP pro
výstavbu RD, celková plocha pozemku 1200 m2.

DK12792    cena: 1.850.000 Kč
Prodej roubené chalupy se zahradou k celoročnímu užívání

či rekreaci, v obci Záboří u DKnL. Výměra pozemku: 629 m2.

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

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

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

Prodám dřevěné brikety na topení – akční

cena do odvolání: cena 3 Kč / kg, balení po

25 kg za 85 Kč vč. pytle. Tel.: 499 396 489.

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

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

TENIS, VOLEJBAL, PING-PONG, FLORBAL,

 STOLNÍ FOTBÁLEK A HOKEJ

 VHODNÉ TAKÉ PRO POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH OSLAV DĚTÍ

Pondělí–Neděle: 100 Kč / hodina, 6–24 hodin

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE

Objednávky haly, účetnictví – tel.: 605 388 122
KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, 

Pionýr, Mustang, ČZ, aj. 728222938
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V květnu 2019 se narodilo 15 občánků našeho města – 4 chlapci a 11 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci květnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 21 lidí, z toho bylo 

9 královédvorských občanů, 2 muži a 7 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

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

Pavel Soukup a Ester Vávrová    – 25. 5. 2019

Lukáš Pavlíček a Aneta Blažková    – 25. 5. 2019

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Michal Macek a Lucie Boturová    – 4. 5. 2019

Tomáš Heller a Tereza Vobořilová   – 4. 5. 2019

Jiří Bartoníček a Bronislava Szewczyk   – 18. 5. 2019

V obci Vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:

Jakub Šibor a Štěpánka Vlčková    – 25. 5. 2019

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili 28 občanů s  gratulací 

a kytičkou.

Barbora Bezrová, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování za Dětský den v Libotově
Děkujeme panu starostovi obce Libotov Filipu Krausovi, všem organizáto-

rům, sponzorům a  dobrovolníkům, kteří se na  akci podíleli, za  to, že jim 

není lhostejný osud znevýhodněných dětí a pozvali je na krásný Den dětí 

v Libotově konaný dne 1. června 2019.

Naše děti si díky vám všem užily odpoledne plné her a atrakcí: plnily s nad-

šením úkoly, jedly a pily, bály se v pekle, cákaly se v pěně, chytaly sladkosti 

padající z letadla a nakonec si odvezly krásné odměny za splněné úkoly.

Mgr. Hana Tomášková, Dětské centrum Dvůr Králové nad Labem 

Vzpomínka
Dne 21. července 2019 uplyne 5 let od úmrtí pana Františka Šíchy. Vzpo-

meňte všichni, kteří jste ho znali. 

Rodina

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

Králové nad Labem.

Zleva: Apolena Valášková, Filip Dušek, Barbora Pichová, Michaela Svobodová, Ondřej Poživil.

Zleva: Edita Imlaufová, Kryštof Dítě, Štěpán Kučera, Karolína Pavlisová, Václav Vrána.

Zleva: Iva Kremličková, Michael Dušánek, Marek Ponikelský, Adéla Zaorálková.

Pro ulehčení práce pečovatelek/pečovatelů 

a zvýšení kvality péče o imobilní seniory a osoby 

se zdravotním postižením pořídila organizace 

dvě nová osobní vozidla se speciální úpravou 

– výsuvnou sedačkou, dále schodolez a zvedací 

židli. 

Práce pečovatelek/pečovatelů je stále nároč-

nější. Starají se o téměř 200 seniorů, osob se zdra-

votním postižením a rodin s postiženými dětmi. 

Ve větší míře než kdy dříve poskytují náročnou 

péči o  osoby s  demencí (15 %), o  osoby pře-

vážně nebo zcela odkázané na  pomoc druhé 

osoby (20 %). Přibývá osob s  duševním one-

mocněním a přibývá též osob s vyšší hmotností. 

Někdy musí pracovníci péči vykonávat ve dvou, 

aby se vůbec dala zvládnout. Pro pečovatelky/

pečovatele je péče velmi náročná po  fyzické 

a psychické stránce, což ocení zejména ti, kteří 

mají zkušenost s  celodenní péčí o  svého blíz-

kého. Mnozí lidé jsou pro svůj hendikep „uvěz-

něni“ doma, protože bydlí například v domě bez 

výtahu a schody již nevyjdou. 

Pořízení těchto věcí znamená pro pečovatelky 

úlevu, snížení rizika pracovních úrazů a  pro 

klienty činí tak péči dostupnější, kvalitnější 

a pohodlnější. 

Auta s  výsuvnou sedačkou umožní lidem lépe 

nastupovat do auta, díky schodolezu se mohou 

často po mnoha měsících i letech dostat z domu 

ven mezi lidi, za  nákupem, k  lékaři. A  zvedací 

židle? V  případě, že člověk upadne na  zem, je 

mnohdy pro pečovatelky těžké až nemožné 

(bez rizika poškození zad) ležícího bezvládného 

člověka zvednout ze země. V takových situacích 

se poté pečovatelky obracejí na strážníky měst-

ské policie o pomoc. Nebo též zasahují hasiči... 

Zvedací židle umožní bez námahy pro obě 

strany zvednout ležícího člověka. 

Jak obě auta s  výsuvnou sedačkou, tak scho-

dolez a  zvedací židle byly pořízeny převážně 

z dotací EU z  Integrovaného regionálního ope-

račního programu a  Ministerstva pro místní 

rozvoj, a  to prostřednictvím MAS Královédvor-

sko. Č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/001

0102. Název projektu: Obnova vozového parku 

a dovybavení mobilního týmu.

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 

Labem zajišťuje 3 sociální služby – pečovatel-

skou službu, azylový dům a  noclehárnu, dále 

má ve  správě dva domy s  pečovatelskou služ-

bou s  85 byty. Vítanou službou je senior auto-

mobil. Od  června 2019 nabízí též krátkodobé 

pobyty lidem, kteří se po  propuštění z  nemoc-

nice nemohou vrátit domů a čekají na umístění 

do domova pro seniory. 

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Pečovatelská služba zvyšuje svou dostupnost
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Školní rok 2018/2019 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Žirečští hasiči mají za sebou nabité pololetí
Od aktivní obnovy činnosti sboru dobrovolných 

hasičů v Žirči jsme si všichni již zvykli na čilý ruch 

nejen kolem naší žirečské hasičárny. Nejinak 

tomu bylo i v I. pololetí roku 2019. 

Hned první akcí letošního roku byla, jako již 

každý rok, výroční schůze, kde kromě shrnutí 

činnosti za rok 2018, za účasti hostů z řad před-

stavitelů radnice, velitele královédvorských 

profesionálních hasičů a zástupců spřátelených 

SDH Dubenec a SDH Verdek, předvedly děti 

z kroužku hasičů simulovaný zásah záchrany 

tonoucího. 

Další všemi velmi oblíbenou akcí byla veliko-

noční pomlázková zábava, která se letos usku-

tečnila 18. dubna. Velkou účast zajistila nejen 

skvělá kapela, ale také bohatá tombola.

Chlapci z jednotky mají také stále plné ruce 

práce nejen se samotnými výjezdy, ale také 

se zdokonalováním svých teoretických 

a především fyzických dovedností. K nim při-

spívají i praktická cvičení a také zkušenosti 

z lezeckého polygonu v Trutnově, který si 

všichni vyzkoušeli v lednu. Efektivnější aktivitu 

při zásazích od února letošního roku umožňuje 

i pořízené termoprádlo pod zásahové obleky. 

Za zmínku stojí též účast naší jednotky SDH 

na květnovém okrskovém cvičení v Choustní-

kově Hradišti nebo spolupráce na mimořádné 

události na ZŠ 5. května, která demonstrovala 

žákům místní základní školy spolupráci jednot-

livých složek IZS.

K důležitým akcím patří i pokračující práce na 

zvelebování okolí zrekonstruované hasičské 

zbrojnice, jako je nový povrch před hasičárnou 

nebo dokončující úpravy garáže pro zásahové 

vozidlo v podobě nové podlahy. 

Akce spojené s kroužkem mladých hasičů a tím 

pádem i s dětmi patří také již ke standardu čin-

nosti SDH Žireč, ať už se jedná o pravidelné tré-

ninky a přípravu na účasti na závodech v požár-

ním sportu nebo pořádání akcí pro děti, jako jsou 

Čarodějnice nebo Rozloučení s prázdninami. 

V lednu byl k těmto tradičním akcím pod zášti-

tou hasičů připojen karneval na ledě.

Na plné obrátky se rozjíždějí náročné přípravy 

na oslavu 140. výročí založení SDH Žireč, která 

proběhne v červnu 2020.

Martina Tomancová Efl erová, SDH Žireč

Na začátek trochu připomenutí – naše stu-

dentka Julie Anna Richterová se v letošním 

školním kole „Soutěže v anglickém jazyce“ umís-

tila na 1. místě a jednou z cen byla poukázka 

2.500 Kč na Cambridgeskou zkoušku od Spolku 

přátel gymnázia (SPG). Julie se na jaře na 

zkoušku CAE (Cambridge Advanced English) při-

hlásila přes Evropské vzdělávací centrum, které 

cambridgeské zkoušky pořádá. Naše studentka 

překvapila i samu sebe, když namísto úrovně 

C1, o níž se ucházela, získala dostatek bodů pro 

úroveň nejvyšší, tedy C2 (Cambridge Profi ciency 

Exam). Velmi gratulujeme k tomuto úžasnému 

úspěchu a doufáme, že Julie najde se svými zna-

lostmi odpovídající uplatnění.

Pro ostatní žáky to může být výzva – máme 

zde další výborné studenty, kteří by zkoušky 

rozhodně zvládli. Je skvělé, že mohou vycházet

z čerstvých Juliiných zkušeností, o které se

s ostatními ochotně podělila.

Mgr. Alena Heřmanová

Hurá do Kostelce ke Kinským!
S třídou 3. A jsme si při plánování exkurze slibo-

vali, že pojedeme někam, kde poznáme historii 

prostřednictvím vyprávění určité osobnosti. 

Nápad navštívit panství rodu Kinských byl na 

světě, ale s vidinou, že to bude trochu trvat, než 

nás bude moci provést svým zámkem v Kostelci 

nad Orlicí sám pan hrabě František Kinský. 

Dne 3. května jsme vyrazili na Nový zámek 

v Kostelci nad Orlicí, kde nás opravdu čekal sám 

majitel, pan František Kinský. Vysoký, usmě-

vavý a vtipný od začátku do konce. Nakonec 

to bylo vyprávění na víc než tři hodiny. Na celé 

prohlídce interiérů domu bylo znát, že jdeme 

s majitelem, který na zámku a v přilehlém parku 

vyrůstal, tedy přesněji do doby, kdy jim ho stát 

v roce 1948 znárodnil a kdy bylo dokonce roz-

hodnuto, že se do objektu umístí výzkumný 

ústav chovu prasat. To byla doba!

Dnes je to úžasný prostorný dům, rekonstruo-

vaný podle původních plánů a s inventářem, 

který se snažili nashromáždit zpět, aspoň čás-

tečně. Samozřejmě, že některé věci zmizely 

– i věci spojené s historií rodu nebo osobního 

charakteru, které si kdysi úplně cizí člověk 

dovolil prostě vyhodit nebo přisvojit! Nezapo-

meňme také na krásný park se starým platanem, 

upravenými trávníky, na procházející se paní 

hraběnku Martinu Kinskou, která se s námi 

zastavila „na kus řeči“, či na roztomilou kavár-

ničku, kterou obhospodařuje Kristián Kinský. 

A jak vidí naši poznávací exkurzi sami studenti? 

Martin R.: „Slyšet výklad o jídelně od člověka, 

který v ní jedl a učil se stolovat, bylo opravdu 

zajímavé. Hlavně vlastní vzpomínky!“

Bětka D.: „Je velice zajímavé, když vás někdo pro-

vází po zámku, vypráví příběh každého obrazu 

a řekne: To je můj děda…to je moje babička… 

A nejlepší bylo: To jsem já a ty kalhoty si pamatuji 

dodnes a ještě teď mám pocit, že mě koušou.“

Z Kostelce jsme přejeli do nedalekého Rychnova 

Úspěchy letos slaví výtvarníci z gymnázia.

S nadšením jsme se zúčastnili prestižní mezi-

národní výtvarné výstavy Lidice, jejíž letošní 

47. ročník  se věnoval tématu Chemie. Toto 

téma bylo zvoleno v návaznosti na organizaci

UNESCO, která letos připomíná 150. výročí prv-

ního publikování periodické tabulky chemic-

kých prvků. Odborná porota posuzovala 15 336 

prací od dětí ze 70 zemí světa, a proto pro nás 

bylo velkým vyznamenáním, že naše díla uspěla.

Práce Elišky Hrubé získala čestné uznání,

a Marek Malich dokonce obdržel medaili výstavy. 

Při práci jsme se nechali inspirovat jedním

z magických chemických procesů, který je již 

od pravěku úzce svázán s člověkem – ohněm, 

jímž je člověk odedávna fascinován bez ohledu 

na historickou epochu nebo kulturu. Konkrétně 

jsme uvažovali nad mýtem o Prométheovi, 

který přinesl lidem nejen oheň samotný, ale i 

jiskru poznání. Téma jsme zpracovali grafi ckou 

technikou, konkrétně suchou jehlou.

Ke konci školního roku jsme se také zapojili 

do 13. ročníku výtvarné soutěže Střediska vol-

ného času Bájo v České Skalici „Poznáváme 

svět s tématem Mexiko“. S radostí gratulujeme 

Nele Flosové, která se svou prací získala čestné 

uznání.

Ing. arch. Kateřina Sedláčková

Medaile z uznávané výtvarné soutěže Lidice! „Cambridgeský“ 
úspěch naší studentky

nad Kněžnou, do rodiště spisovatele a novináře 

Karla Poláčka. Tam jsme navštívili místní syna-

gogu a pak jsme zavzpomínali na jeho dílo před 

sousoším pěti chlapců, hlavních postav Poláč-

kova díla „Bylo nás pět“. 

Exkurze se opravdu vydařila. Na shledanou, 

pane Kinský! 

PhDr. Ivana Syrovátková
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Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Aktivity žáků ze ZŠ 5. května
Vojta Hojný si připsal historický 
úspěch v přírodovědných soutěžích

Dne 24. května se na  Střední odborné škole 

veterinární v Hradci Králové konalo krajské kolo 

Biologické olympiády. V  kategorii D obsadil 

Vojta Hojný ze 6. třídy ZŠ 5. května nádherné 

2. místo. Na  tento úspěch navázal hned 

3. června v  krajském kole soutěže Poznávání 

přírodnin v budově Gymnázia Dvůr Králové nad 

Labem. I zde Vojta v kategorii D obstál a v silné 

konkurenci se umístil též na  krásném 2. místě. 

Nejen těmito výsledky se zapsal mezi historicky 

nejúspěšnější mladé přírodovědce naší školy. 

Zároveň projevil úctyhodné přírodovědné zna-

losti. Vojtovi tímto děkujeme za vzornou repre-

zentaci školy a  přejeme mu mnoho dalších 

úspěchů v následujících školních letech.

Mgr. Jan Flídr, učitel přírodopis/chemie

Zajímavé aktivity žáků
Ve  čtvrtek 30. května proběhl v  ZŠ 5. května 

nácvik evakuace kvůli simulovanému požáru. 

Žáci se svými pedagogy a vedením školy řízeně 

opouštěli budovu a  seřadili se v  zadním traktu 

před školní jídelnou. Následoval cvičný zásah 

jednotky dobrovolných hasičů ze Žirče s komen-

tovanou ukázkou při záchraně školníka. Další 

částí programu byla prezentace jednotlivých 

složek IZS (integrovaného záchranného sys-

tému) a dalších organizací.

Všem, kteří se na akci podíleli, velmi děkujeme. 

Jako každý rok i letos jsme slavili Mezinárodní den 

dětí s předstihem již v pátek 31. května. Někteří 

vyrazili na  tradiční výlety po  okolí, jiní na  akci 

konanou pod záštitou DDM Jednička na Tyršově 

koupališti. V netradičním duchu se nesla oslava 

MDD v obci Libotov v sobotu 1. června, na níž 

spolupracovali i  někteří žáci a  pedagogové 

ZŠ 5. května. Tento ročník byl z velké části věno-

ván dvěma dětem, Elišce a  Matějovi. Eliška je 

žákyní naší školy, jíž byl diagnostikován těžký 

útlum kostní dřeně, jednou ze šancí na  úplné 

vyléčení je právě transplantace kostní dřeně. 

Lidé si mohli nechat provést stěr slin přímo 

v  prostorách šaten fotbalového hřiště pracov-

níky IKEMu a  rozšířit tak registr případných 

dárců nejen pro tyto dvě děti. Všem zúčastně-

ným bychom chtěli tímto ze srdce poděkovat.

vedení ZŠ 5. května

„Na bedně!“

Šest let od založení modelářského kroužku jsme 

se dočkali. Pilot Michal Hrdina, žák 7. ročníku

ZŠ Schulzovy sady, vybojoval v  konkurenci dal-

ších šesti závodníků 8. června v Hořicích 3. místo 

na  soutěži RC modelů v  neofi ciální kategorii 

RCEŽ. Byla to jeho první soutěž, stal se historicky 

prvním reprezentantem naší školy v tomto spor-

tovním odvětví. Pomocníkem a časoměřičem mu 

byl též člen kroužku, spolužák Jakub Čermák.

Kategorie RCEŽ určená pro žáky do 15 let vznikla 

v  roce 2017 a  zatím se létá na  modelářském 

letišti v  Hořicích a  Mnichově Hradišti. Létá se 

s  (elektro)motorizovanými kluzáky s  rozpětím 

okolo 1,8 m. Úkolem soutěžícího je během 30 

vteřin  motorového letu vystoupat do  největší 

výšky a pak se v klouzavém letu s využitím stou-

pavých proudů udržet dalších 5 a půl minuty 

ve vzduchu. Přistání do vyznačeného čtverce je 

odměněno body navíc. 

O  týden později byl Michal opět závodit, tento-

krát na  modelářském letišti nedaleko od  Mni-

chova Hradiště. V  nelehkých povětrnostních 

podmínkách obsadil v konkurenci dalších sedmi 

závodníků (také jedné závodnice) skvělé 1. místo. 

Michalovi blahopřeji. Věřím, že svůj úspěch v nad-

cházejících soutěžích zopakuje. Chci poděkovat 

místnímu Aeroklubu za možnost využívat letiště 

k pravidelným pátečním polétáním a tréninkům.

Mgr. Petr Pavelka, vedoucí kroužku

Bambifest Náchod 2019
Ve  čtvrtek 30. května se plný autobus dětí ze 

ZŠ Schulzovy sady rozjel do  Náchoda na  Bam-

bifest. Na  přehlídce volnočasových aktivit pod 

širým nebem se na pódiu prezentovali žáci svým 

půlhodinovým vystoupením. Třída 1. C se před-

stavila jako trpaslíci s  písničkou z  pohádky Ať 

žijí duchové. Sboráček složený z  dětí 1. stupně 

zazpíval několik písniček z  pohádek a  něk-

terá děvčata si připravila i  taneční vystoupení. 

Dívky ze školní družiny také zatancovaly, a  to 

na  písničku Mám boky jako skříň. Počasí nám 

opět přálo, všem dětem se tato akce moc líbila 

a domů si odvezly plno zážitků. 

Mgr. Jitka Krejčí 

Exkurze Ostrava

Spolu se 7. C jsme se vydali na školní výlet spo-

jený s  exkurzí do  Ostravy. V  rámci polytech-

nického vzdělání jsme navštívili Svět techniky 

Ostrava, kde jsme prožili nevšední den. Od světa 

objevů a vynálezů jsme prošli přes svět matema-

tiky a  přírodovědy až po  svět civilizace. Sezná-

mili se s různými technologiemi, jako jsou 3D tis-

kárny a nanomateriály. Hravou formou jsme se 

naučili porozumět tomu, jak svět kolem nás fun-

guje prostřednictvím exponátů, se kterými jsme 

mohli manipulovat vlastníma rukama a pomocí 

mediálních stanic.  Navštívili jsme také Landek – 

hornické muzeum, kde jsme společně s průvod-

cem prošli expozici důlní a  expozici báňského 

záchranářství. Zažili jsme spoustu krásných 

chvil, obohatili jsme se o nové poznatky a udě-

lali si krásné fotky, které nám budou připomínat 

návštěvu Moravskoslezského kraje.

Mgr. Sabina Kindlová

Noc kostelů 2019
Páteční večer 24. května patřil Noci kostelů. 

Také kostel sv. Jana Křtitele ve Dvoře Krá-

lové nad Labem se od 18:00 do 22:00 hod. 

otevřel veřejnosti. Akce, které se zúčast-

nilo více než 250 lidí, by se neobešla bez 

vstřícnosti zdejšího duchovního správce 

P. Andrzeje Deniziaka a zapojení několika 

dobrovolníků. Program zahájila mše svatá 

a po ní zazněl varhanní koncert v podání 

varhaníka Martina Škrabky, který po kon-

certu předvedl návštěvníkům funkčnost 

varhan s odborným výkladem. Po loňské 

opravě se varhany rozezněly v plné kráse. 

Jejich zvuk návštěvníci kostela velmi oce-

nili. Dalším bodem programu byla výstava 

bohoslužebných předmětů. Zájemci se 

dozvěděli, k čemu se používá kalich, mons-

trance a další předměty ke mši a obřadům. 

V průběhu celé Noci kostelů si návštěvníci 

mohli prohlédnout kostel s odborným 

výkladem. V bytě pověžného byla připra-

vena v průběhu večera ochutnávka meš-

ního vína. Odměnou za výstup na věž byl 

výhled na noční město.

Poděkování patří městu Dvůr Králové nad 

Labem, které akci fi nančně podpořilo.

Jan Langfelner

za farnost sv. Jana Křtitele

ZŠS Diakonie ČCE děkuje všem, 
kteří pomáhají
Nesmírně si ceníme lidí, kteří i přes své sta-

rosti podají pomocnou ruku druhým. Díky 

plyšovým kamarádům, které našim dětem 

věnoval hodný pan Jirka ze Dvora Králové 

nad Labem, je naše výuka opět o krůček 

zábavnější. Tento dobrý skutek zahřál 

u srdce nejen nás, ale myslíme, že i Jirku.

Žluťáci společně s Tyrkysáky jednoho krás-

ného dne vyrazili do DDM Jednička vyrobit 

pár nádherných dárečků z keramiky. A pro 

koho? To se nechte překvapit.

Základní škola speciální a praktická škola 

Diakonie ČCE Vrchlabí

 odloučené pracoviště Dvůr Králové nad Labem
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Aktuální zprávy ze ZŠ Strž

Novinky ze ZŠ Podharť

Sobotní Stržohrátky aneb co se 
děje za školními vrátky

Většinou bývá naše škola v sobotu zavřená, ale 

v sobotu 18. května její chodby zaplnily děti se 

svými rodiči. Každý se věnoval tomu, co ho baví. 

Na výběr všichni měli hned ze čtyř dílen.

Největší zájem byl o dílnu přírodovědnou. Zde 

zvolili učitelé téma „Půda a život v ní“. V labora-

tořích zkoumali kyselost a zásaditost čtyř druhů 

půd, tedy její pH. Aby si na své přišli i ryzí pří-

rodovědci, byla pro ně připravena poznávačka 

rostlin rostoucích na půdách v okolí naší školy. 

Také si mohli pod elektronickým mikroskopem 

prohlédnout žížalu a vyslechnout si při tom 

odborný výklad od žáků sedmého ročníku. 

Druhá polovina této dílny byla věnována vče-

lám. Účastníci si mohli prohlédnout prosklený 

úl, díky kterému měli jedinečnou možnost 

nahlédnout přímo do včelího domova a zjistit, 

jak tento hmyz pracuje. Dozvěděli se o životě 

dělnic, trubců i královny. Milovníci zdravého 

mlsání měli možnost ochutnat med, pyl i medo-

vou limonádu.

Výtvarná dílna byla také inspirována příro-

dou. Pod vedením několika učitelů a asistentů 

se nadšeně žáci, ale i rodiče pustili do práce. 

Tématem bylo vystřihování a malování pestro-

barevných ryb korálového útesu v nadživotní 

velikosti. Děti malovaly ryby dvakrát, nakonec 

obě poloviny sešily sešívačkou a vycpaly papírky 

ze skartovačky, takže jsou plastické. Když při-

jdete navštívit ZŠ Strž, můžete si naši společnou 

práci prohlédnout, zdobí vestibul školy.

Sportovní dílna se odehrávala také na dvou 

stanovištích. Pro starší děti byl v tělocvičně při-

praven nácvik a hra basketbalu. Mladší děti si na 

venkovním hřišti procvičovaly obratnost a rych-

lost ve štafetovém běhu a věnovaly se nácviku 

a hře přehazované. Po svačině se všichni pře-

sunuli na školní zahradu, kde se do hry zapojili 

i rodiče. Program začal „lístečkovým závodem“. 

Při dalších soutěžích si vyzkoušeli svoji fyzičku, 

ale zároveň se i pobavili, a to při Lichožroutech 

(párování ponožek). Vyzkoušeli si prolézání 

obručí spojeni do lidského hada, chůzi na chů-

dách, přechod po „lajně“ a odvážní vlezli do 

„strachupytle“.

Jazyková dílna nabízela možnost vyzkoušet si 

znalosti nejen z anglického jazyka a reálií, ale 

také se dozvědět něco zajímavého o Německu 

a Rusku. Vedle Londýna poznávaly děti i hrdiny 

pohádek Walta Disneyho a skládaly puzzle zná-

mých ruských památek. Sobotní dopoledne 

jsme si společně ve škole užili.

učitelé ZŠ Strž

Velký úspěch malých spisovatelek
Ministerstvo vnitra ČR pořádalo již 16. ročník 

celostátní výtvarné a literární soutěže „Svět 

očima dětí.“ Cílem projektu je prevence sociálně 

patologických jevů a zvyšování informovanosti 

z této oblasti prostřednictvím tvůrčí práce dětí. 

Bylo vypsáno několik soutěžních okruhů.

Mezi nimi i aktuální téma Sportem na Olymp, 

které se zabývá vztahem dnešních dětí ke 

sportu. Z naší školy o svém sportování psaly 

kolektivní práci žákyně 4. B: Marie Bukovská 

a Aneta Erbenová. Obě prožívají tuto aktivitu po 

svém a možná proto vzniklo zajímavé a velmi 

pěkné dílo. Organizátoři pozvali dívky do Prahy 

na slavnostní vyhlášení v Muzeu Policie ČR 

s bohatým programem. Asi nejhezčí chvíle 

prožívaly mladé spisovatelky na podiu, kdy se 

dozvěděly, že získaly 1. místo a plno hodnot-

ných cen. 

Moc jim tento úspěch přejeme a doufáme, že 

za rok si zase vezmou tužku a papír, pohodlně si 

sednou a začnou přemýšlet nad tím, co napsat 

tentokrát.

Mgr. Jana Hronešová

Děkujeme všem za práci v tomto školním 

roce a přejeme krásné a slunečné prázdniny.

Krajské kolo dopravní soutěže

Ve  dnech 4. a  5. června se zúčastnilo družstvo 

starších žáků ZŠ Podharť krajského kola dopravní 

soutěže v Hradci Králové. Naši školu reprezento-

vali: Adéla Kühnelová, Anežka Piklová, Jiří Slabý 

a Petr Škop.

První disciplínou byla jízda zručnosti, dále 

jízda po  dopravním hřišti, poskytování první 

pomoci, tentokrát ve dvojicích, a první den sou-

těže zakončil test z pravidel silničního provozu. 

Po ukončení první části jsme odjeli na Stříbrňák, 

kde jsme byli ubytováni ve  velkých útulných 

chatkách. Po večeři následoval pro děti zábavný 

program v lanovém centru.

Druhý den byl závěr soutěže – práce s  mapou 

a  vyhodnocení. Naši žáci se velmi snažili 

a umístili se na pěkném 5. místě. Družstvo star-

ších žáků postoupilo do  krajského kola již čty-

řikrát. Zaslouží si velkou pochvalu a  moc jim 

děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Jsou vzorem pro své kamarády. Velká pochvala 

patří ještě Adélce Kühnelové, která, i  přestože 

byla nemocná, s  námi závodila. Velmi si toho 

vážíme a děkujeme.

Mgr. Ivana Pešťáková 

Seminář nejen o seriálu MOST!
V  pátek 7. června žáci osmých a  devátých tříd 

ZŠ Podharť navštívili městskou knihovnu Slavoj, 

kde byl pro ně připravený vzdělávací program 

s názvem MOST! Máme ho rádi, ale víme proč?

Jednalo se o didaktické zpracování seriálu Most. 

Ten se stal celorepublikovým fenoménem, který 

zaznamenaly i děti. Vzhledem k tematice, které 

se seriál věnuje, by ale neměl zůstat bez povšim-

nutí a dalšího rozboru. Lektoři během semináře 

s  žáky probrali témata diskriminace, xenofobie 

a  rasismus, stereotypy a  předsudky, toleranci 

a respekt, využití sociálních sítí při práci s men-

šinami. Zároveň se společně zamýšleli, proč 

seriál tolik zaujal a trhal rekordy ve sledovanosti. 

Během aktivity ve skupinách přemýšleli o svých 

možných sousedech inspirovaných postavami 

ze seriálu.

Mgr. Marta Mokrá, metodik prevence

Pátá B na exkurzi v Miletíně

Dne 12. června jsme se vydali na  exkurzi 

do  Miletína. Když jsme přijeli na  náměstí, ujala 

se nás průvodkyně a my se vydali do klášterního 

sklepení. Protože měli problém s  osvětlením, 

hned naše exkurze nabyla dobrodružného roz-

měru – potmě do sklepa, všude mokro, vlhko,... 

Nakonec se ale podařilo rozsvítit a  hned jsme 

byli klidnější.

Poté jsme se přesunuli do rodného domku Karla 

Jaromíra Erbena, kde jsme se dozvěděli o životě 

a díle významného autora.

Čekala nás ale ještě jedna exkurze, a to v místní 

trubičkárně. Po  úvodních informacích (vznik 

a  výroba trubiček) následovala ochutnávka 

a  každý si mohl stočit svoji originální trubičku. 

Celý výlet zakončil nákup sladkých dobrot.

Mgr. Jana Šecová



14

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE       6, 7/2019

www.mudk.cz

Dětský den na koupališti
Po roce se opět na Tyršově koupališti sešli 

děti a jejich učitelé z nejen královédvor-

ských škol a školek, aby si společně užili 

oslavy Dne dětí. Pro malé účastníky byla 

připravena řada oblíbených tradičních 

aktivit a atrakcí (IQ herna, bublinárium, 

skákací hrad, střelba z luku, lanové aktivity, 

žonglování, drink bar apod.). V programu 

ale nechyběly ani novinky, které sklidily 

obrovský úspěch. Zájem byl o obří nafu-

kovací koule Bubblehome, ve kterých si 

děti vyzkoušely drobné souboje, soutěže 

a herní aktivity. Bezpečné a kontrolované 

karamboly provázel smích a jásot, až se 

zdálo, že někteří nemají za úkol do cíle 

doběhnout, ale dokutálet se tam. Vítaným 

zpestřením byla i jízda na ponících, která 

se těšila velkému zájmu stejně, jako herní 

SEVA koutek s tisícovkami kostiček volně 

přístupných ke skládání a hraní. Skvělé 

vystoupení předvedl oblíbený kouzelník 

Štěpán Šmíd, který kromě neokoukaných 

triků přivezl i spoustu zvířátek z balonků. 

Některé děti se pak soustředily zejména 

na lov razítek, za která opět mohly získat 

hezké dárky. Skvělou atmosféru dotvářel 

DJ Furat a moderátorka Markéta Hamer-

níková. Ti děti nejen dobře bavili, ale také 

rozezpívali a roztančili. Veliké poděkování 

za spolupráci patří městu Dvůr Králové 

nad Labem a technickým službám města 

za zapůjčení koupaliště, městské poli-

cii za skvělé odvedení svého stanoviště 

s ukázkami policejní práce a také SŠIS, která 

poskytla velké množství svých studentů. 

Ti zajišťovali soutěžní stanoviště a kadeř-

nicko-kosmetický salon pro kluky i holky. 

Bez pomoci výše uvedených subjektů by se 

akce takovéhoto rozsahu obešla jen velmi 

těžko. Se všemi malými i velkými dětmi se 

těšíme nejpozději za rok na viděnou.

Mgr. Alena Hušková, DDM Jednička

Závěrečná akademie aneb 
školní rok končí... 

Prázdniny volají a my jsme slavnostně 

ukončili školní rok 2018/2019 tradiční aka-

demií. Hudební vystoupení klavírů, kytar 

a fl étniček a taneční vystoupení kroužků 

Baby dance, Orientálních tanců či mažore-

tek doplnily okolní stánečky o další zábavu 

pro děti. Všichni si mohli vyzkoušet palič-

kování, kreslit si na stanovišti Ilustrace 

a komiksu nebo si mohli koupit napečené 

dobrůtky u stánku Veselé vařečky a dívčího 

klubu. Ke zhlédnutí byl také stánek animač-

ního kroužku, železničních modelářů či des-

kových her. Vystoupili také naši malí hasiči 

se svoji scénkou nebo dospěláci na tram-

polínkách, kteří předvedli sport „jumping“. 

Celou akcí provedl moderátorský kroužek.

Mgr. Alena Hušková, DDM Jednička

Na pomoc nemocným dětem se 
vybralo přes 144 tisíc Kč 
Přesně 144.436 Kč. To je výtěžek 5. ročníku 

Života Srdcem, charitativního pochodu na 

pomoc onkologicky nemocným dětem. Tento-

krát byl věnován tříletému Dominiku Václav-

kovi, který se léčí s akutní lymfoblastickou leu-

kémií, a výtěžek půjde na jeho rekonvalescenční 

pobyt po ukončení chemoterapie. „Díky všem 

dobrým lidem, kteří přispěli buď do zapeče-

těné kasičky, nebo na transparentní účet číslo 

287962388/0300, jsme shromáždili tolik peněz, 

že bude možné pomoci nejen Dominikovi, ale 

také dalším malým bojovníkům a jejich rodi-

nám. Velmi si toho vážíme a moc děkujeme,“ řekl 

organizátor akce Michal Karadzos. 

Pátý ročník Života Srdcem zavedl účastníky 

opět do areálu Štěrbovy vily na přehradě Les 

Království. Start pochodu s podtitulem Cesta 

do pravěku, na který se postavilo přes 800 lidí, 

byl od DDM Jednička ve Dvoře Králové nad 

Labem. Během čtyřkilometrové trasy se mohly 

děti například svézt na poníkovi, potkat se 

s dinosaury a připraveno bylo také balónkové 

stanoviště s občerstvením. Během odpoledního 

programu v areálu Štěrbovy vily zahrála kapela 

Kůzle Hu.Sou, zazpívala vítězka pěvecké soutěže 

Sanremo Junior CZ/SK 2018 Sofi e Fiurášková, 

Loutkové divadlo Klíček zahrálo maňáskovou 

pohádku O pejskovi a kočičce, vystoupila krá-

lovédvorská Taneční skupina Attitude a Ond-

řej Mastný, fotbalový talent a brankář juniorky 

Manchester United, vydražil svůj dres. Děti se 

mohly vyřádit ve skákacím hradu, připraveny 

byly pro ně tvořivé dílny, malování na obličej 

a další atrakce. Akce se zúčastnila i MUDr. Erika 

Ondrušová z Fakultní nemocnice Hradec Krá-

lové a nechyběl ani tradiční účastník pochodu, 

starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím, 

jehož letos doplnil také senátor Jan Sobotka. 

Život Srdcem, z. s. 

Z čeho máme radost
Členové klubu důchodců v Sadové zažili v uply-

nulém období mnoho zajímavých akcí, které jim 

přinesly radost ze společných zážitků. Každý si 

mohl vybrat podle svého zájmu i s přihlédnutím 

ke svému momentálnímu zdravotnímu stavu. 

Výletem na Floru Olomouc nás doprovázelo 

jarní sluníčkové počasí. Společně jsme si užívali 

nádherných scenérií dekorací květin. Mnozí si 

koupili kytičky i do své zahrádky. Budeme tak 

mít stálou připomínku našeho putování za kytič-

kami stále na očích tam, kde to máme nejraději 

– doma.

Za historií naší země jsme se vydali v květnu. 

Cílem cesty byl hrad i zámek ve Frýdlantu i kláš-

ter Hejnice. Relax s kávou a zmrzlinou jsme pro-

žili v krásném prostředí Lázní Libverda.  

Nenechali jsme si ujít poučnou akci v Han-

kově domě „Senior bez nehod“. Již podruhé 

jsme se dobře pobavili na 

Hasičských slavnostech 

v Dubenci.

Před prázdninami nás 

čeká projížďka parníkem po Máchově jezeře 

a prohlídka Mnichova Hradiště. V tomto období 

stihneme i společné posezení s živou hudbou. 

K tanci a poslechu nám zahraje pan Cerman.

Po krátké letní přestávce naše společná setká-

vání zahájíme v úterý 6. srpna v Sadové. Ve 

Strži se setkáváme bez přestávky každý čtvrtek. 

Těšíme se i na vás, kteří ještě sbíráte odvahu vyjít 

do společnosti nás dříve narozených. Tak nevá-

hejte a věřte, že společenské kontakty, aktivita 

psychická i fyzická jsou tou správnou cestou, jak 

udržet dobrou náladu a mít se na co těšit.

Soňa Vachková

Klub důchodců v Sadové, z. s.

V sobotu 18. května odpoledne hostil areál DDM 

Jednička zhruba 300 dětí a jejich rodičů i přá-

tel. Na zahradě i v budově opět probíhala akce 

určená dětem, které rády tráví volný čas sportem, 

hrami a zábavně vzdělávacími aktivitami. Rodi-

čům pak Primahrátky každoročně přinášejí ná-

hled na nejnovější volnočasové trendy a činnosti, 

které jejich ratolesti všestranně rozvíjejí.

K dispozici byly nízké lanové překážky, bezpečná 

střelba z luku, žongléři i bublinová dílna, IQ 

herna a canisterapeutické stanoviště. Obrovský 

zájem byl také o novinky v programu – zmen-

šený model vodní přehrady a jeřáb na dálkové 

ovládání, ale také možnost svézt se na oslíkovi 

či poníkovi. Také ve výtvarné a rukodělné dílně 

bylo stále plno, zdobila se zrcátka a vyráběly 

dřevěné magnetky. Děti mohly rovněž soutěžit 

na sportovně pohybových stanovištích a získat 

za své úsilí a šikovnost pěkné dárky. Největší 

odměnou pro prvních 60 dětí byla možnost 

zhlédnout vesmírnou projekci v mobilním pla-

netáriu, všichni malí návštěvníci rovněž získali 

vstupenku do zábavního centra Tongo. Akce se 

velmi vydařila zejména díky pomoci a úsilí dob-

rovolníků, pomocníků i pracovníků DDM. 

I přes kolizi termínů s jinými akcemi si udělali čas 

a našli k nám cestu milí a zajímaví návštěvníci, 

kterým tímto děkujeme za účast. Přes všechna 

pozitiva nás mrzí jen skutečnost, že akci letos 

nepodpořil Královéhradecký kraj, a proto zřejmě 

v příštím roce dojde k výrazné změně koncepce 

této akce, případně k jejímu úplnému zrušení. 

Mgr. Iveta Hanušová

DDM Jednička

Z koňského sedla rovnou do vesmíru 
aneb Primahrátky v Jedničce
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Přijímání žáků na ZUŠ
Během Týdne ote-

vřených dveří ZUŠ 

R. A. Dvorského měli 

možnost návštěvníci 

a uchazeči nahléd-

nout „pod pokličku“ 

školy.

Poté čekaly na nové zájemce o studium na 

naší škole talentové zkoušky. Celkem k nim 

přišlo 115 uchazečů. Z toho se na hudební 

obor hlásí 57 žáků, na taneční obor 26 žáků, 

na výtvarný obor 26 žáků a na literárně-

dramatický obor 6. 

Bohužel, jako každý rok vzhledem ke kapa-

citě školy nemůžeme studium umožnit 

všem uchazečům.

Žáci, kteří nebyli přijati, jsou zařazeni do 

databáze nepřijatých uchazečů na školní 

rok 2019/2020 a mohou být přijati při uvol-

nění kapacity během následujícího škol-

ního roku a třeba již v září 2019. Jakmile se 

uvolní místo a některý ze současných žáků 

se odhlásí začátkem školního roku nebo 

v pololetí, nabízíme ihned volná místa 

dalším zájemcům. O této skutečnosti jsou 

zákonní zástupci žáka okamžitě telefonicky 

informováni. Tímto způsobem je vyhověno 

hned mnoha dalším uchazečům v mož-

nosti studia na naší škole v daném oboru.

Zájemci o studium na naší škole mají 

možnost posílat online přihlášky během 

celého roku přes naše internetové stránky

www.zusdk.cz. Poté jim budou sdělovány 

bližší informace o přijetí.

Vladimíra Matušková, ředitelka

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Za starých časů hudebního 
salonu

Dne 16. května se v sále ZUŠ R. A. Dvor-

ského uskutečnil klavírní koncert žáků ze 

třídy Milady Petrášové „Za starých časů 

hudebního salonu“. 

Vystoupení mělo přiblížit atmosféru salon-

ních produkcí. Zaměřilo se na vznik salonů 

v Praze 2. poloviny 19. století. Žákovská 

klavírní vystoupení v dobových kostýmech 

byla doplněna scénickými prvky a mluve-

nými vstupy, které měly náznakem připo-

menout rysy tehdejšího vlasteneckého 

života a rozvoje české kultury. Zazněly 

převážně skladby romantismu, aktuálního 

hudebního stylu té doby. 

V pořadu vystoupili: Ema Siřišťová, Jan 

Buřval, Viola Rymerová, Dorotka Hamplová, 

Vojta Mareček, Anna Václavíková, Anna 

Mádlová, Anna Kubíková, Bára Dohnalová 

a Filip Mostecký. Za krásný zážitek všem 

účinkujícím žákům moc děkujeme. 

Mgr. Milada Petrášová

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Program MenART nabízí dvojici student

ZUŠ a pedagog ZUŠ roční stipendium v rámci 

uceleného programu spolupráce s mentory, 

výraznými osobnostmi. Propojuje uměleckou 

praxi a vzdělávání, inspiruje k výměně zkušeností 

a navázání vazeb důležitých pro další tvůrčí čin-

nost v rámci moderních přístupů k uměleckému 

vzdělávání talentovaných žáků a škol, které usi-

lují o podporu jejich talentů. Podporuje základní 

umělecké školy jako ideální otevřené prostředí 

pro zachycení a výchovu talentů.

Cílem Nadačního fondu Magdaleny Kožené 

je podpořit a zviditelnit význam uměleckého 

vzdělávání v naší společnosti, vyhledávání, 

rozvoj a podporu mladých talentů a podpořit 

a inspirovat pedagogy, kteří se jejich výuce věnují.

Naše škola obdržela dobrou zprávu, neboť stu-

dentka výtvarného oboru Markéta Pecnová se 

svojí paní učitelkou Ivanou Černou byly vybrány 

do stipendijního programu pro rok 2019/2020 

a zařazeny do skupiny významného současného 

sochaře Michala Gabriela, a tak navázaly na 

loňskou úspěšnou účast našeho žáka Štěpána 

Karbana a učitele Jiřího Holana pod vedením 

profesionálního výtvarníka Milana Cajse, který 

se tak stal prvním z řady tohoto stipendijního 

programu.

Děkujeme a gratulujeme.

Vladimíra Matušková, ředitelka

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Stipendijní program MenART

Dětský den v Libotově měl letos nový cíl
Na začátku června proběhl v Libotově tra-

diční dětský den, který se řadí k těm největším 

v celém Královéhradecku. I přesto, že v okolí 

probíhalo několik dalších dětských dní, do 

Libotova zavítalo neuvěřitelných 636 dětí,

o 150 víc než vloni. Zhruba 50 dětí bylo ze dvou 

dětských domovů a z Ozdravovny Království. 

Na jejich dopravu byla uspořádána sbírka, kde 

se vybralo o 13.000 Kč více, než bylo potřeba, 

takže přebytek sbírky bude předán do dětských 

domovů před Vánocemi. Velice děkujeme všem 

přispívajícím.

Velký dík také patří více než 70 dobrovolníkům 

nejen z Libotova za to, jak takovou návštěvnost 

(celkem cca 2 000 lidí) s přehledem zvládli. Ať 

už to bylo na více než 20 soutěžních stanoviš-

tích pro děti, tak ve stáncích s občerstvením. 

A nesmíme ani zapomenou na Libotovské ženy, 

které den před akcí napekly pro děti více než 

3 000 skvělých domácích koláčů. Díky více než 

50 vystupujícím mohli také návštěvníci zhléd-

nout představení břišních tanců, mažoretek 

ZUŠ a DDM, dvorských tanečnic Angeles Dance 

Group a také bojového umění capoeira. 

Letošní dětský den měl ale vyšší cíle. Společně 

s dětským dnem jsme uspořádali i nábor dárců 

kostní dřeně, kde byli prostřednictvím vzorků 

slin hledáni noví potencionální dárci, kteří by 

mohli zachránit život někomu z 39 nemocných 

v ČR nebo kdekoliv na světě. Libotovská akce 

byla spojena především se dvěma nemocnými 

dětmi – 15letým Matějem Kučerou z Miletína 

a 10letou Eliškou Munzarovou ze Dvora Králové. 

Právě Eliščinu nepříznivou diagnózu znají její 

rodiče pár dní a k akci se tak přidali pouhých

10 dní předem.

S propagací nezištně pomohla místní média – 

portál Královédvorsko.cz, Zvičina TV, Krkonoš-

ský deník a Český rozhlas Hradec Králové, ale 

také například starosta města Dvůr Králové Jan 

Jarolím prostřednictvím městských reklamních 

ploch. Všem patří velký dík. 

Velkou pochvalu si zaslouží i tým ze ZŠ 5. května, 

kde Eliščiny učitelky a její spolužáci dali dohro-

mady 30 lidí, kteří akci propagovali a pomáhali 

přímo na místě. Bez této pomoci bychom akci 

jen těžko zvládli.

Výsledkem úsilí bylo více než 340 dobrovolníků, 

kteří do Libotova dorazili, aby se do registru 

zařadili. Po loňské akci, kdy v Miletíně vstoupilo 

do registru 743 nových dárců, je to neuvěřitelné 

číslo, protože v Miletíně už byla velká část lidí 

z Královédvorska. I vám všem, kteří jste věnovali 

svůj čas tomu, abyste dorazili, patří poděkování. 

A věřím, že to největší poděkování pro nás pro 

všechny bude v počtu zachráněných životů. Ať 

už to bude ten Matějův, Eliščin či nějaký jiný. 

Mgr. Filip Kraus, starosta obce Libotov

Ve středu 29. května se v Respiriu na Hudební 

a taneční fakultě Akademie múzických umění 

v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnil 

křest knihy „Varhany na Královédvorsku“ hudeb-

ního teoretika, varhaníka a pedagoga pražské 

AMU Víta Havlíčka. Knihu pokřtil profesor Ivan 

Klánský, děkan Hudební a taneční fakulty AMU 

v Praze. 

Křtu se zúčastnila řada významných hostů, mj. 

někdejší ředitelka Ústavu hudební vědy FF UK 

v Praze prof. Jarmila Gabrielová, za Ministerstvo 

kultury ministerský rada pro klasickou hudbu 

PhDr. Vít Roubíček a další. Publikace mapuje stav 

a zachovalost varhan v kostelech regionu Dvora 

Králové nad Labem, včetně žirečské barokní 

zvonkohry. Kniha obsahuje 250 barevných foto-

grafi í a Vít Havlíček zde přináší informace, které 

mají až objevitelský charakter, neboť v takovém 

rozsahu tato problematika ještě nikdy nebyla 

zmapována, což ocenili všichni řečníci.

Publikaci vydal Královédvorský chrámový sbor, 

z. s. Její vznik podpořilo Ministerstvo kultury, AMU 

v Praze, Královéhradecký kraj a město Dvůr Krá-

lové nad Labem. 

Knihu je možné zakoupit prostřednictvím

e-mailu info@kchs.cz, v městském informačním 

centru, v knihkupectví U Veselých a na dalších 

místech. Více na www.kchs.cz. 

Daniel Václavík

Foto: Veronika Adamcová

Křest knihy Varhany na Královédvorsku 
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Stomatologická pohotovost
červenec a srpen 2019
5. 7.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, Dvůr 

Králové nad Labem, tel.: 499 321 028;

6. a 7. 7.: MUDr. Jiří Záplata, zub. ord. č. p. 42, 

Choustníkovo Hradiště, tel.: 499 392 811;

13. a 14. 7.: MUDr. Gustav Hrabý, Fügnerova 

519, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 320 795;

20. a  21. 7.: MUDr.  Věra Hrabyová, Füg-

nerova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

27. a  28. 7.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464;

3. a  4. 8.: MUDr.  Rudolf Dušánek, Rohá-

čova 2968, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

603 994 436;

10. a 11. 8.: DentMode, s. r. o., Poděbradova 

1959, Dvůr Králové n. L., tel.: 491 616 464;

17. a 18. 8.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

24. a  25. 8.: MUDr.  Miroslava Landová, 

Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 321 931;

31. 8. a  1. 9.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 321 028.

Otevřeno: SO, NE, svátek: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Dvacátý výtvarný salon 
Královských věnných měst
Stalo se tradicí dobrovolného svazku obcí 

Královská věnná města uspořádat výstavu 

výtvarných prací žáků základních umě-

leckých škol. Tento rok realizaci výstavy 

zajišťovalo město Mělník. Byl vyhlášen již 

20. výtvarný salon Královských věnných 

měst na  téma Věže a  věžičky Královských 

věnných měst. Žáci výtvarných oborů všech 

deseti ZUŠ začali vytvářet práce na  dané 

téma rozmanitými výtvarnými technikami.

Královédvorská ZUŠ R. A. Dvorského 

zaslala 8 keramických kachlů, které se 

staly součástí výstavy ve  dnech 4. až 

30. června 2019 v historické mělnické rad-

nici. Na  vernisáži se rozdávaly hodnotné 

ceny nejlepším mladým výtvarníkům. Byli 

jsme potěšeni úspěchem, neboť 3 ceny 

patřily i  našim žákům Kamile Baierové, 

Denise Spatzierové a Nele Flosové.

Mgr. Ivana Černá

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Další číslo NKR vyjde až v srpnu
Upozorňujeme čtenáře Novin královédvor-

ské radnice, že nyní vychází letní číslo NKR 

6, 7/2019. Příloha KdeCo proto nabízí kul-

turní program na červenec i srpen. Uzá-

věrka čísla 8/2019 je 15. srpna, toto číslo 

najdete ve svých schránkách od pátku 

30. srpna 2019.                                               (red)

Skautské středisko hlásí
Od 22. do 26. května se v areálu zámku Konopiště 

konal Obrok – setkání pro skauty a  skautky od

15 do 24 let plné zábavy a vzdělávání. Šlo o nej-

větší celostátní skautskou akci v  České repub-

lice, které se zúčastnilo skoro 2 tisíce účastníků, 

z našeho střediska se zúčastnilo 9 skautů a skau-

tek. Skautům a skautkám přináší Obrok příležitost 

zúčastnit se zajímavých přednášek a workshopů, 

vyzkoušet adrenalinové, umělecké i  duchovní 

aktivity, setkat se s  významnými osobnostmi 

z různých oborů, pomoci v okolí a navázat přátel-

ství s dalšími skauty z celé ČR. 

Letos se konal jubilejní 10. ročník, jeho tematic-

kou linkou byla historie skautingu u nás, tak úzce 

spjatá s pohnutými osudy české kotliny. Účastníci 

tak v  pěti dnech zažili založení a  rozkvět skau-

tingu, zákazy nacisty a komunisty i obnovení jeho 

svobodného fungování po  sametové revoluci. 

Ve  středu večer proběhl zahajovací ceremoniál. 

Ve  čtvrtek pomáhali skauti a  skautky při úklidu 

města a odpoledne již probíhaly programy, různé 

aktivity v  lese, na  louce i  u  vody. 

Pátek byl věnován vyprávění pamět-

níků – významným českým skautům 

a  skautkám, kteří prožili část histo-

rie této země. Druhým programem 

pátečního dne byl tzv. M(a)y Day 

– program, kde se účastníci mohli 

věnovat aktivitám, které si chtěli 

sami vyzkoušet, například luko-

střelbu, jógu, kreslení a další. Páteční 

odpoledne probíhala také Velká hra 

– bojovka, zasazená do doby komu-

nismu. Cílem bylo co nejrychleji 

nasbírat předepsané před-

měty, které napomůžou 

k  rozpoutání sametové 

revoluce. V  sobotu se 

konaly přednášky na různá 

témata. Další možností, jak 

strávit sobotní den, bylo 

zkusit nějaké netradiční sporty, například: akro-

bacii na kruzích a šálách, překážkový běh, tanec 

na tyči nebo arénu, kde proti sobě střílelo 16 lidí 

z luku měkčenými šípy. Večer se pak konal závě-

rečný ceremoniál. V  neděli dopoledne se usku-

tečnila mše na zakončení Obroku 2019.

V  sobotu 21. května pořádalo skautské stře-

disko Araukarit Malé Svatoňovice již 22. ročník 

přechodu Jestřebích hor. Z  našeho střediska 

se zúčastnil oddíl světlušek, 2. vodácký oddíl 

a 4. oddíl skautek. 

V této době již začínají naše letní tábory na Kate-

řině, Kalu a putovní vodácké na Sázavě a Lužnici.

Ing. Martin Stránský

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

těné a nalezené kočky, přijala 

během krátké doby 11 malých 

koťat, některá z nich bez mámy. 

Péče o třítýdenní mrňousky je 

fi nančně a hlavně časově velmi náročná, proto 

jsme velmi rádi za každou poskytnout pomoc. 

V současné době 

nabízíme převážně 

mourovaté kočičí 

holky a kluky staré 2,5 

měsíce. Menší koťata 

vzhledem k jejich 

věku nenabízíme. 

V útulku čekají i kočičky již rozumné, kastrované 

a očkované. Nyní poskytujeme azyl 62 kočkám, 

jejichž stav se navýšil příjmem velkého počtu 

koťat. Majitelům nechtěných koťat vzkazujeme, 

že jejich koťata ani kočky nepřijímáme – je to 

v rozporu nejen s naším přesvědčením, ale 

i s našimi stanovami. Podporujeme kastrační 

program vedoucí ke snižování populace koček. 

Hledá se 13letý brit-

ský kocour Bart, ztra-

cený na konci května 

v Nemojově. Chodil 

ven, a tak ho mohl 

někdo považovat za 

opuštěného a ujmout se ho. Vzhledem k svému 

věku byl pohublý, ale jinak v dobré kondici 

a kastrovaný.

Hledá se 8letá bílá 

kočička Sisi. Ztratila se 

10. června v zahrád-

kářské kolonii Strž. 

Je kastrovaná, plašší 

a bez obojku. 

Budeme vděčni za každou informaci, tel.: 

605 751 717. Více na: www.dalsisance.cz, e-mail: 

dalsisancedknl@seznam.cz, na sociálních sítích: 

Fb www.facebook.com/KockyDvurKralove/, 

Instagram www.instagram.com/dalsi_sance_z.s/, 

č. ú.: 2400810343/2010, VS 248.

Beatriz Motalová, Další šance, z. s., Dvůr Králové n. L.


