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Sloupek starosty města
Jan Jarolím, starosta. 

Nikoliv ale města 

Dvůr Králové nad 

Labem, ale Městské 

části Praha 9. 

Tuto zajímavou 

informaci a  zvláštní 

náhodu jsem zazna-

menal asi před 

dvěma lety, kdy mě samozřejmě zaujalo, 

že můj jmenovec starostuje kdesi v  naší 

metropoli. Zkusil jsem pana starostu zkon-

taktovat a  už v  minulém roce jsme začali 

plánovat naše setkání. Společný volný ter-

mín jsme našli až nyní a v pátek 14. února 

jsem při své cestě do Prahy navštívil přímo 

radnici v Praze 9. Během asi tří hodin, které 

jsem měl možnost s panem starostou strá-

vit, jsme oba zjistili, že máme kromě zcela 

totožného jména i  téměř shodný pohled 

na  svět kolem nás, podobné radosti i  sta-

rosti s  vedením radnice, ale také názory 

na politiku, politikaření.

A  to všechno i  přes fakt, který leckoho 

překvapí – pan starosta je od  roku 1994 

volen v Praze jako zastupitel za ODS. Moc 

děkuji osudu za takováto setkání, která mě 

nesmírně obohacují. Když někdo v  tako-

vém postavení a  s  takovými zkušenostmi 

pochválí vaši práci, opravdu si toho vážíte 

a posouvá vás to vpřed. 

A proč to všechno píšu? Opět jsem si potvr-

dil, a jsem nesmírně rád, že jsem zase našel 

důkaz toho, že je úplně jedno, v  jakém 

„tričku“ dotyčný starosta město řídí. Moc 

mě potěšila naše vzájemná shoda a potvr-

zení faktu, že skutečně platí jednoduché 

měřítko, že ať se jedná o  starostu nebo 

jakoukoliv jinou funkci, mělo by existovat 

jediné měřítko: buď to dotyčný dělá dobře, 

nebo špatně – ať je politicky vpravo, vlevo 

nebo třeba uprostřed. Komunální politika 

je díkybohu v  tomto smyslu od  té vrcho-

lové na míle daleko a měla by být té vysoké 

příkladem. 

Ing. Jan Jarolím, starosta města

facebook.com/
mestodknl

Pracovníci Městských vodovodů a kanalizací Dvůr 

Králové nad Labem (dále MěVaK) zahájili význam-

nou investiční akci města, jejímž cílem je obnova 

vodovodu a  kanalizace včetně jejího prodloužení 

v  Krkonošské ulici. Akce se uskuteční v  rámci 

další etapy kompletní rekonstrukce krajské silnice 

č. II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře, ten-

tokrát v  úseku od  benzínové pumpy po  odbočku 

na Vítěznou. Na projektu, který potrvá až do letoš-

ního podzimu, město dlouhodobě spolupracuje 

s Královéhradeckým krajem.

„V  Krkonošské ulici bude vybudována samo-

statná splašková kanalizace, která bude napo-

jena na  tu stávající. Součástí bude i  vybudo-

vání 5 kanalizačních stok – jedné u  čerpací 

stanice a  čtyř do  uliček v  zahrádkářské kolonii. 

Na  vybudovanou kanalizaci pak budou přepo-

jeny všechny stávající kanalizační přípojky,“ říká 

k  plánovaným pracím stavbyvedoucí MěVaKu 

Ivo Antonov.

Dále dojde k  výměně stávajícího veřejného 

vodovodu, který je za  hranicí své životnosti. 

Stavební práce budou probíhat opět po jednot-

livých úsecích od křižovatky u čerpací stanice 

až po  vodojem. Nový vodovod bude napojen 

na  stávající veřejné vodovody, dojde k  osazení 

uzavíracích armatur a na nový vodovod budou 

napojeny všechny stávající vodovodní přípojky.

Zhruba do  30. dubna dojde k  úplné uzavírce 

účelových komunikací v  zahrádkářské kolonii, 

které ústí do  Krkonošské ulice. Objízdná trasa 

není pro řidiče stanovena, uzavírky budou rea-

lizovány postupně podle postupu stavebních 

prací a  do  lokality bude možné vjet ostatními 

volnými ulicemi. 

Výraznější dopravní omezení čeká na  řidiče 

od 2. března, kdy bude úplně uzavřena komu-

nikace ve směru od benzínové pumpy směrem 

na  Kocbeře. Pro dopravu tak jsou stanoveny 

obousměrné objízdné trasy. 

Osobní a  nákladní doprava: z  centra města 

směr Hradec Králové, ulice Dukelská, Hradecká 

dále po silnici č. II/299 přes Zboží až do Choust-

níkova Hradiště, zde odbočit na  silnici č. I/37 

směr Kocbeře. 

Linkové autobusy směr Trutnov: z  autobu-

sového nádraží vpravo po  ulici 17. listopadu 

k  okružní křižovatce Dukelská – Legionářská 

– 17. Listopadu, zde doprava a  dále po  silnici 

II/299 ulicemi Dukelská, Hradecká směr Zboží, 

za Zbožím doleva na silnici č. III/29926 ve směru 

na  Novou Ves s  výjezdem na  silnici I/37 směr 

Kocbeře. Odkloněné linky budou po  objízd-

ných trasách obsluhovat obousměrně náhradní 

zastávku s názvem „Dukelská“, která u některých 

spojů nahradí zastávku „Pošta“. 

Průjezd a  pohyb motorových vozidel na  stave-

ništi bude umožněn pouze rezidentům a  slož-

kám záchranného systému. Žádáme tedy řidiče, 

aby sledovali a respektovali umístěné dopravní 

značení a objízdné trasy.

Za  stavební práce na  vodohospodářské infra-

struktuře, které jsou plánovány až do konce čer-

vence, město Dvůr Králové nad Labem zaplatí 

15,7 mil. Kč včetně DPH. Město na rekonstrukci 

Krkonošské ulice vyčlenilo 25,5 mil. Kč. Kromě 

obnovy vodovodu, obnovy a prodloužení kana-

lizace dojde totiž i k  předláždění stávajícího 

chodníku, dále k vybudování nového chodníku 

až na křižovatku k ´Chaloupkám´ a také k vybu-

dování souvisejícího veřejného osvětlení. „Krá-

lovéhradecký kraj zase bude fi nancovat rekon-

strukci vozovky a vybudování nové dešťové 

kanalizace,“ uvedl již dříve starosta Jan Jarolím.

Více informací včetně dotčených autobusových 

spojů naleznete na www.mudk.cz.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický
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Na městském hřbitově přibyly budky pro 
ptáky, nově jsou nainstalovány také ve Strži
Město Dvůr Králové nad Labem dlouhodobě pod-

poruje ochranu ptactva a  v  této aktivitě pokra-

čuje i v roce 2020. Pracovníci specializované fi rmy 

tak pro usnadnění hnízdění ptactva v  městském 

prostředí v polovině února nainstalovali dalších

18 budek. Zatímco v  lokalitě městského hřbitova 

přibylo osm sýkorníků, deset jich bylo umístěno 

ve Strži.

„Jedná se o  novou lokalitu s  vhodnými pod-

mínkami pro umístění těchto umělých úkrytů 

a  s  předpokladem zahnízdění ptactva,“ vysvět-

luje Milan Šimek, vedoucí odboru životního 

prostředí na Městském úřadě Dvůr Králové nad 

Labem. Za instalaci nových budek a za pravidel-

nou kontrolu a čištění všech dosud umístěných 

úkrytů pro ptáky a netopýry zaplatí město v roce 

2020 necelých 20 tisíc Kč.

Město Dvůr Králové nad Labem začalo hnízdění 

ptactva i  netopýrů aktivně podporovat v  roce 

2018. V  současné době je v  osmi lokalitách 

města (městský hřbitov, park Schulzovy sady, 

nábřeží Jiřího Wolkera, dopravní hřiště, Pod-

harťský rybník, Malý Berlínek, Rašínovo náměstí 

a  Strž) nainstalováno 98 budek – většinou 

sýkorníků, dále špačníků, kalousovníků a  neto-

pýrníků. V  loňském roce byla celková obsaze-

nost budek již téměř 75 %, v oblasti městského 

hřbitova dokonce 100 %.

Miroslava Kameníková

Foto: Milan Šimek

Novela vodního zákona 
upravuje likvidaci odpadních 
vod z bezodtokových jímek
Od  ledna 2019 je v  platnosti novela 

vodního zákona. Majitelé domů budou 

muset od  ledna 2021 prokázat (za  dva 

roky zpětně), kolik odpadu z  jejich bez-

odtokových jímek (žump) bylo vyvezeno 

a zlikvidováno na čistírně odpadních vod. 

Pokud objem nebude odpovídat spotřebě 

domácnosti, vodoprávní úřad uloží pokutu 

až do výše 100 tisíc Kč. Pokutu vodoprávní 

úřad uloží i  v  případě, že majitel nemovi-

tosti nebude mít zákonem požadované 

doklady, a to až do výše 20 tisíc Kč.

Citace zákona č. 254/2001 Sb., § 38 odst. 

8: „Kdo akumuluje odpadní vody v  bez-

odtokové jímce, je povinen zajišťovat 

jejich zneškodňování odvozem na čistírnu 

odpadních vod a  na  výzvu vodoprávního 

úřadu nebo České inspekce životního pro-

středí předložit doklady o odvozu odpad-

ních vod za  období posledních dvou 

kalendářních let. Odvoz může provádět 

pouze provozovatel čistírny odpadních 

vod nebo osoba oprávněná podle živnos-

tenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, 

je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní 

vody v  bezodtokové jímce, vydat doklad, 

ze kterého bude patrno jméno toho, kdo 

akumuluje odpadní vody v  bezodtokové 

jímce, lokalizace jímky, množství odve-

zených odpadních vod, datum odvozu, 

název osoby, která odpadní vodu odvezla, 

a  název čistírny odpadních vod, na  které 

budou odpadní vody zneškodněny.“

Ing. Světlana Vitvarová, odbor životního prostředí

Město prodává byt na Benešově 
nábřeží, minimální nabídková 
cena je 888 tisíc Kč
Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 

formou obálkové metody k  prodeji byt 

1+1 na  Benešově nábřeží čp. 1902, a  to 

za  minimální nabídkovou cenu 888 tisíc 

Kč. Zájemci mohou podávat své nabídky 

do pondělí 4. května 2020 do 17:00 hod.

Nabízený byt č. 21 je ve  2. nadzemním 

podlaží, o výměře 47,60 m2 (dispozice 1+1 - 

pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, spíž) 

a patří k němu sklepní a půdní kóje. 

Termíny prohlídek: 18. března a 22. dubna 

v  16:00 hod., 19. března a  23. dubna 

v  10:00 hod. Není třeba se na  prohlídky 

bytů předem hlásit, sraz je v  uvedený čas 

před domem. Prohlídky provádí Martina 

Svobodová (tel.: 499 318 114).

Zájemci o  byt musejí splnit předepsané 

podmínky, mimo jiné nesmí dlužit městu 

ani jeho organizacím. Nabídka musí být 

podána na  předepsané formuláři a  obsa-

hovat výši nabízené kupní ceny, kontaktní 

údaje zájemce, potvrzení o zaplacení kauce, 

v  případě právnických osob také aktuální 

ověřený výpis z obchodního rejstříku atd. 

Minimální nabídková cena činí 888 tisíc 

Kč, zájemci jsou nejpozději v  den podání 

nabídky povinni složit také kauci 44.400 Kč. 

O schválení prodeje rozhoduje zastupitel-

stvo. S  případnými dotazy se obracejte 

na  Petru Šimkovou (tel.: 499  318  134, 

e-mail: simkova.petra@mudk.cz). Více infor-

mací na úřední desce na www.mudk.cz. 

(mik)

Také v  březnu bude možné podávat žádosti 

o  fi nanční podporu z  dotačních programů, jež 

vypsalo město Dvůr Králové nad Labem. Na pod-

poru veřejně prospěšných aktivit je vyčleněno 

600 tisíc Kč, 400 tisíc Kč si mezi sebou rozdělí 

žadatelé o  dotaci z  programu na  obnovu vněj-

šího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní 

památkou nebo se nacházejí na  území městské 

památkové zóny. 

Příjemcem dotace může být subjekt či osoba, 

jejichž činnost či služba je v zájmu města a jeho 

občanů. Žádosti musejí být podány na  přede-

psaném formuláři s  povinnými přílohami buď 

poštou, nebo osobně ve  stanoveném termínu. 

Zároveň musí být originál žádosti naskeno-

ván včetně podpisu oprávněné osoby a  zaslán 

elektronicky na  adresu dotacemesta@mudk.cz. 

Pozorně si pročtěte také text příslušné výzvy 

a možnost použití dotačních prostředků.

Veřejně prospěšné aktivity
Vypsány jsou čtyři oblasti podpory: 

A  – podpora dlouhodobé činnosti spolků 

na území města Dvůr Králové nad Labem, 

B – podpora kulturních akcí na  území města 

Dvůr Králové nad Labem,

C – podpora aktivit neformálního vzdělávání,

D – podpora kulturních akcí mimo Dvůr Králové 

nad Labem.  

Žádosti se budou přijímat ve  dvou termínech: 

2.–13. března 2020 a 1.–12. června 2020.

Obnova vnějšího pláště nemovitých 
kulturních památek nebo objektů 
v městské památkové zóně
Termín pro přijímání žádostí je stanoven od 

16. března do 17. dubna 2020.

Potřebujete-li poradit, využijte konzultace 

na  odboru školství, kultury a  sociálních věcí 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

náměstí T. G. Masaryka 38, kancelář č. 304.

Více informací včetně formulářů na  webových 

stránkách města www.mudk.cz v  sekci Rozvoj/

Granty a dotace/Dotace z rozpočtu města.

Bc. Petra Zivrová

vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu

Stále je možné žádat o dotace 
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Zveme na zasedání zastupitelstva 
Zveme veřejnost na  10. zasedání Zastu-

pitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

které se uskuteční ve  čtvrtek 12. března 

2020 od  16:00 hod. v  sále Hankova 

domu. Pokud se nemůžete zúčastnit, 

audiozáznam ze zasedání bude s  odstu-

pem několika dní k dispozici na stránkách 

města www.mudk.cz v sekci Město/Orgány 

města/Zastupitelstvo města.                  (mik)

Novinky z informačního centra
Na  návštěvníky Městského informačního 

centra na  náměstí T. G. Masaryka čp. 2 

čekají hned dvě novinky. Tou první je nová 

turistická vizitka, která byla vyrobena u pří-

ležitosti 750. výročí první písemné zmínky 

o městě (12 Kč), které si letos připomínáme. 

Další novinkou je zakázkový turistický 

deník s motivem Dvora Králové nad Labem 

(60 Kč), který zájemci zakoupí pouze v infor-

mačním centru a v městském muzeu.

Jana Lebedinská a Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem

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

osobností, týmů či organizací na  udělení 

Ceny města Dvůr Králové nad Labem. Cena 

může být udělena za mimořádné aktivity či 

akce uskutečněné v  roce 2019 (lze nomi-

novat fyzické nebo právnické osoby), nebo 

za celoživotní dílo, např. u příležitosti život-

ního jubilea. Cena může být udělena také 

In memoriam. Písemné návrhy je nutné 

doručit na  předepsaném formuláři do 

30. dubna 2020 na podatelnu městského 

úřadu, nám. T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr 

Králové nad Labem. Vyplněný formulář 

můžete zasílat také elektronicky, a  to na

e-mailovou adresu epodatelna@mudk.cz. 

Formulář pro zaslání návrhu najdete 

na  webu města www.mudk.cz v  sekci 

Město/O městě/Cena města, nebo si 

jej můžete v  papírové podobě vyzved-

nout v  městském informačním centru 

na náměstí T. G. Masaryka.                       (ska)

Při vyhazování rostlinných 
olejů a tuků prosím věnujte 
pozornost správnému třídění 
Město Dvůr Králové nad Labem v prosinci 

loňského roku rozmístilo na  stanoviště 

kontejnerů na tříděné odpady 20 černých 

popelnic s  oranžovým víkem, které jsou 

určeny na  rostlinné oleje a  tuky. Upo-

zorňujeme občany, že použité rostlinné 

oleje a  tuky je potřeba do  nádob vkládat 

v neporušených uzavíratelných plastových 

obalech, nejlépe v PET láhvích. 

Do  černých nádob s  oranžovým víkem 

nepatří žádné další obaly jako např. plas-

tové tašky či papírové krabice, které se 

v  nádobách bohužel v  současné době 

často vyskytují. Dále do těchto nádob roz-

hodně nepatří směsný komunální odpad 

ani použité motorové oleje. 

Pokud jsou použité rostlinné oleje a  tuky 

správně vytříděny, jsou cennou surovi-

nou, která se po regeneraci hodí např. pro 

výrobu biopaliv nebo maziv, případně je 

mohou zpracovat také bioplynové stanice. 

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Dvůr Králové nad Labem připravuje novou 
knihu, je vyhlášena soutěž pro fotografy
Město Dvůr Králové nad Labem si v letošním roce 

připomíná 750. výročí od  první písemné zmínky. 

Při této příležitosti připravuje nejen řadu kultur-

ních akcí, ale také vydání nové publikace se snímky 

města a  okolí, která by měla sloužit k  propagaci 

Dvora Králové nad Labem. V této souvislosti byla 

vyhlášena soutěž pro fotografy, kteří mají mož-

nost se na  vzniku knihy podílet. Nejlepší snímky 

vyberou členové odborné komise, do hlasování se 

zapojí také veřejnost. 

Soutěž je určena profesionálním i amatérským 

fotografům starším 18 let. „V chystané knize by-

chom rádi představili Dvůr Králové nad Labem 

a okolí z různých úhlů pohledu. Snímky mohou 

být na různá témata, barevné i černobílé,“ říká mís-

tostarostka města Alexandra Jiřičková a pokračuje: 

„Může se jednat o netradiční záběry historické části 

města, památek, turistických cílů, zoo, přírody, ale 

i o  detaily, o město v různých ročních obdobích, 

fotografi e z kulturních nebo sportovních akcí, pří-

padně o snímky města a okolí z ptačí perspektivy. 

Představivosti se meze nekladou.“ 

Zájemci o  účast v  soutěži mohou své fotogra-

fi e zasílat nejpozději do  31. května 2020 na

e-mail: sadkova.sarka@mudk.cz. Nabídka musí 

obsahovat: jméno a  příjmení, bydliště, datum 

narození, kontakt (telefon, e-mail) a také odkaz 

na  webové stránky nebo profesní profi l autora 

fotografi í na sociálních sítích, pokud se na něm 

prezentuje, případně informace o  vlastních 

výstavách, projektech, vydaných publikacích 

atd. Zasláno může být maximálně 20 náhledo-

vých fotografi í s popisky. 

„Vítězné fotografi e, které budou publikovány 

v  chystané knize, vyberou členové odborné 

komise. Do  hlasování se zapojí také veřejnost, 

která vybere 13 nejlepších snímků, z nichž bude 

sestaven kalendář města na rok 2021,“ podotýká 

místostarostka Alexandra Jiřičková. Autoři vybra-

ných snímků obdrží honorář 500 Kč za fotografi i 

a budou v publikaci stručně představeni. 

„Doufáme, že se podaří sestavit knihu, která 

bude jakýmsi obrazovým průvodcem po  Dvoře 

Králové nad Labem a  jeho okolí. Veřejnosti by-

chom ji chtěli představit během oslav 750. výročí 

od první písemné zmínky o městě, které se usku-

teční na náměstí T. G. Masaryka v sobotu 19. září 

2020,“ dodává Alexandra Jiřičková. 

Více informací o  podmínkách soutěže najdete 

na  stránkách města www.mudk.cz, nebo je 

poskytne manažerka propagace a  cestovního 

ruchu Šárka Šádková, tel.: 499 318 261. 

Miroslava Kameníková

Tajemníkem Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem se od  2. dubna 2020 stane Jan Sedláček 

(na snímku), který na městském úřadě v současné 

době působí jako vedoucí odboru dopravy a  sil-

ničního hospodářství. Na  pozici vystřídá Ondřeje 

Kudrnáče, který je tajemníkem od  dubna 2006.

Jan Sedláček uspěl ve  vyhlášeném výběrovém 

řízení, do  něhož se přihlásilo celkem jedenáct 

uchazečů, jejichž přihlášky posuzovala pětičlenná 

výběrová komise, složená podle zákona.

„Dosavadnímu tajemníkovi Ondřeji Kudrnáči 

bych chtěl velmi poděkovat za  jeho mnohdy 

nelehkou práci, kterou v uplynulých letech pro 

městský úřad vykonával. Novému tajemníkovi 

přeji především hodně štěstí. Jedná se o  velmi 

zkušeného pracovníka s  dlouholetou praxí 

na  městském úřadě, tedy se znalostí prostředí 

a také příslušných právních předpisů. Věřím, že 

pod jeho vedením bude městský úřad nadále 

prosperovat,“ uvedl starosta města Jan Jarolím.

Podle zákona o  obcích tajemníka městského 

úřadu jmenuje a odvolává starosta, a to se sou-

hlasem ředitele příslušného krajského úřadu. 

Proto byla k výběrovému řízení, které je vyhlašo-

váno podle zákona o úřednících úředních samo-

správných celků, přizvána s hlasem poradním 

také Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje. Tajemník totiž mj. 

odpovídá za  výkon tzv. přenesené působnosti 

(státní správy), jehož garantem na území kraje je 

zejména krajský úřad. „Povinností komise je pro-

jednat a  prostudovat podané přihlášky a  určit 

pořadí uchazečů (případně i  na  základě poho-

vorů), z nichž vybírá nového tajemníka starosta,“ 

sdělila Ivana Křečková. 

V  následujících týdnech dojde k  postupnému 

předání agendy novému tajemníkovi tak, aby 

byl zachován plynulý chod úřadu. „Nikdy by 

mě nenapadlo, že na  městském úřadě strávím

14 let, což je nejdéle ze všech mých působišť. 

Chtěl bych poděkovat bývalému starostovi Luke-

šovi a současnému starostovi Jarolímovi za jejich 

přístup k  mé osobě a  k  hodnocení mé práce. 

Mému nástupci přeji, aby byl ve funkci úspěšný,“ 

podotkl dosavadní tajemník Ondřej Kudrnáč. 

Jeho nástupce Jan Sedláček plánuje vést králo-

védvorský úřad tak, aby i nadále patřil k moder-

ním institucím. „Některé kroky, které mám 

v plánu, jsem nastínil již v koncepci vedení úřadu. 

Jde zejména o  zapracování posledních trendů 

e-governmentu, tedy pokračování v elektronizaci 

veřejné správy, což se pozitivně promítne např. 

do komunikace úřadu s občany. Důležité je, aby 

úřad efektivně fungoval v jejich prospěch,“ dodal.

Tajemník úřadu je odpovědný starostovi města 

jak za  plnění úkolů obecního úřadu v  samo-

statné působnosti, tak v přenesené působnosti. 

Účastní se zasedání zastupitelstva a schůzí rady 

města s  hlasem poradním, plní úkoly, které 

mu uloží zastupitelstvo, rada nebo starosta, 

plní úkoly zaměstnavatele v pracovněprávních 

vztazích vůči zaměstnancům města zařazených 

do městského úřadu, vydává spisový a skartační 

řád, pracovní řád úřadu atd. 

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický



Městská policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) 

zveřejnila statistiky své činnosti za  rok 2019. 

V  porovnání s  rokem 2018 strážníci zaznamenali 

zejména výrazný nárůst přestupků v  oblasti bez-

pečnosti silničního provozu, a  to o  více než 70 % 

z 816 na 1 400 případů.

„V  oblasti dopravy je naší prioritou dohled 

nad  dodržováním pravidel silničního provozu 

a  dopravního značení, aby byla např. zajištěna 

plynulost provozu zejména pro složky IZS, kde 

by mohla ztráta času ohrozit lidské životy. Dále 

je naším cílem zabránit ničení majetku města, 

jehož typickým příkladem je stání na chodnících 

nebo zeleni,“ uvedl Jan Štípek, ředitel MPDK, 

a  pokračoval: „Od  loňského roku disponuje 

MPDK plným stavem strážníků, takže jsme mohli 

přistoupit k  organizačním změnám a  posílit 

hlídkovou činnost se zaměřením právě na bez-

pečnost silničního provozu. Přestupky tak byly 

zaznamenány buď v  rámci hlídkové činnosti, 

nebo na  základě zvýšeného počtu oznámení 

od občanů Dvora Králové nad Labem.“ Strážníci 

také častěji ručně měřili ve vybraných lokalitách 

dodržování předepsané rychlosti a i zde zazna-

menali více přestupků (ze 119 na 148).

MPDK řešila také více majetkových přestupků 

(z 85 na 90 případů), podle Jana Štípka se jed-

nalo především o  drobné krádeže a  poškození 

cizího majetku.

Velkým pomocníkem při zajišťování bezpeč-

nosti a pořádku ve městě je městský kamerový 

dohlížecí systém. „Využíváme ho denně. Jednak 

působí preventivně v  rámci dohledu nad bez-

pečností v  monitorovaných lokalitách, jednak 

díky záznamům poskytuje důkazní materiál pro 

řešení případného protiprávního jednání. Záro-

veň mohou záznamy pomoci Policii ČR při odha-

lování trestné činnosti, protože právě policistům 

při podezření na  spáchání trestného činu naše 

zjištění předáváme,“ vysvětlil Jan Štípek. 

V  roce 2019 MPDK vybrala na  pokutách přes

334 tisíc Kč, což je o  37 % víc než v  roce 

předcházejícím. „Výše udělených pokut není prio-

ritou, tou je dohled nad dodržováním veřejného 

pořádku, zajištění bezpečnosti občanů Dvora Krá-

lové nad Labem a ochrana jejich majetku,“ zdůraz-

nil Jan Štípek a  pokračoval: „Pravomocí strážníka 

je vyhodnotit míru společenské škodlivosti pře-

stupků a v souladu se zákony zvolit způsob potres-

tání. Může se jednat o domluvu, vyřešit přestupek 

příkazem na  místě, tedy udělením pokuty, nebo 

ho postoupit k  dořešení příslušnému správnímu 

orgánu, což se týká většiny případů.“

Právě od  loňského roku opět mohou stráž-

níci řešit přestupky domluvou, což se stalo 

v 630 případech. „Jsme rádi, že nám zákonodárci 

tuto možnost vrátili, protože ne vždy je třeba 

přestupce hned pokutovat. Někdy stačí pouhá 

domluva, k níž strážníci přistupují, když se jedná 

o přestupek s nejnižší mírou společenské škodli-

vosti,“ konstatoval ředitel MPDK. 

S ohledem na vyšší počet zaznamenaných pře-

stupků v  dopravě Jan Štípek plánuje i  nadále 

zachovat zesílenou hlídkovou činnost. „Dále 

v průběhu roku ve spolupráci s odborem rozvoje, 

investic a  správy majetku na  městském úřadě 

a s využitím příslušného dotačního titulu plánu-

jeme pořídit další informativní měřiče rychlosti, 

které bychom umístili ve  vybraných lokalitách 

města. Díky tomu získáme údaje o  aktuální 

situaci v dopravě ve Dvoře Králové nad Labem 

a  budeme se moci v  rámci prevence zaměřit 

přímo na problematická místa,“ sdělil.

V  roce 2020 bude pokračovat úspěšná spolu-

práce MPDK s  Policií ČR. „Troufám si říci, že je 

na velmi dobré úrovni. Hlídky policistů a stráž-

níků vzájemně spolupracují např. při hlídkové 

činnosti, zároveň si poskytujeme pomoc při 

řešení složitějších zákroků. Jen v  loňském roce 

jsme na  žádost Policie ČR zasahovali v  celkem 

176 případech. Často také společně zajišťujeme 

bezpečnost během  sportovních a  společen-

ských akcí ve městě, které jsou přístupné veřej-

nosti,“ dodal Jan Štípek. 

Miroslava Kameníková
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Vybrané zásahy městských 
strážníků za leden 2020 

Druh zásahu leden 2020 

BESIP přestupky  141

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 10

Nařízení města (přestupek) 2

Veřejný pořádek (přestupek) 7

OZV o volném pohybu psů 3

Občanské soužití (přestupek) 1

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 2

Majetek (přestupek) 6

Ztráty a nálezy 4

Odchyt zvířete (opatření) 5

Doručení písemnosti (šetření) 1

Výzva / předvolání 1

Prevence (opatření a úkony) 1

Trestný čin 1

Celkem:  185

Pokuty v blokovém řízení 66

Na místě nezaplacených bl. pokut 11

Domluva 76

Předáno Policii ČR  1

Předáno na správní odbor MěÚ 7

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Černá skládka ve Zboží

Přestože ve Dvoře Králové nad Labem 

máme zaveden dobře fungující systém 

nakládání s odpady, objevují se stále čas-

těji nelegálně založené skládky odpadů, 

řada z nich také na pozemcích ve vlast-

nictví města. Technické služby města jsou 

poté neustále nuceny řešit úklid odpadů 

z pozemků, které pro odkládání odpadů 

nejsou určeny. 

Jedním z těchto míst je pozemek v lokalitě 

Zboží, kde skládka různorodého odpadu 

(vánoční stromky, izolace, starý nábytek, 

pneumatiky, chemicky ošetřené dřevo, 

polystyren atd.) dosáhla takových roz-

měrů, že její odstranění bude stát nemalé 

fi nanční prostředky. V této lokalitě bude 

umístěna cedule „Zákaz skládkování“ 

a prostor bude ve spolupráci s městskou 

policií monitorován. Vzhledem k rozsahu 

skládky bude podáno trestní oznámení na 

neznámého pachatele. 

Apelujeme proto na občany, aby v pří-

padě, že budou svědky jakéhokoliv nedo-

voleného odkládání odpadu, kontaktovali

ihned městskou policii.  

Bc. Anna Klustová, odbor životního prostředí

Na náměstí T. G. Masaryka se 
opět vrátí trhy
Od března se budou na náměstí T. G. Masa-

ryka opět konat pravidelné trhy. Informace 

o  termínech konání budou zveřejněny 

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

Prudký vítr napáchal v královédvorských 
městských lesích škodu za 300 tisíc Kč

Strážníci vloni řešili více přestupků v dopravě 

Prudký vítr, který přinesla v  pondělí 10. a  v  úterý 

11. února do České republiky bouře Sabine, napá-

chal škodu také na majetku Lesů města Dvůr Krá-

lové nad Labem, která byla vyčíslena na  zhruba 

300 tisíc Kč. Odstraňování popadaných stromů 

potrvá do poloviny března. 

„Na  celém našem majetku, tedy od  Vel-

kého Vřešťova až po  Výšinku, spadlo zhruba 

500 kubíků dřeva. Vítr vyvracel jak jehličnany – 

smrky, borovice, modříny, tak listnaté stromy – 

buky, duby, osiky. Způsobená škoda je zhruba 

300 tisíc korun,“ říká jednatel společnosti Petr 

Kupský a pokračuje: „Vzhledem k tomu, že vyvrá-

cené stromy se nacházejí na  velké ploše, jejich 

odstraňování bude časově náročnější a  potrvá 

zhruba do poloviny března.“ 

Již během středy 12. února byly zprůjezdněny 

zasažené lesní cesty, aby bylo možné zpraco-

vané dřevo postupně odvážet. „Na odstraňování 

následků této kalamity jsme povolali dělníky, kteří 

dosud zpracovávali kůrovcové dřevo. Tato činnost 

se tak sice zpomalí, ale práce, které máme naplá-

nované v jarních měsících, zejména zalesňování, 

by ohrožené být neměly,“ podotýká Petr Kupský. 

Zatímco vlákninové dřevo z popadaných stromů 

bude využito na  palivo, kulatina bude určena 

odběratelům, s nimiž mají Lesy města Dvůr Krá-

lové nad Labem uzavřené smlouvy. 

Vývraty v řadě lokalit poškodily také oplocenky, 

tedy pletivo okolo malých stromků, které budou 

muset dělníci v rámci odstraňování popadaných 

stromů co nejdříve opravit. „Je to proto, aby 

v lesích nedocházelo k dalším škodám, které by 

způsobila zvěř,“ dodává Petr Kupský. 

Miroslava Kameníková

Foto: Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.
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Lesy města hodnotily svou 
činnost v roce 2019

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
Zimní stadion

Dvůr Králové nad Labem
březen 2020

Zimní stadion Dvůr Králové nad Labem

Neděle    1. 3. 2020, 14:45–16:15 hod.

Sobota     7. 3. 2020, 13:00–14:30 hod.

Neděle     8. 3. 2020, 13:00–14:30 hod.

Neděle   15. 3. 2020, 13:30–15:00 hod.

Sobota   28. 3. 2020, 15:45–17:15 hod.

Neděle   29. 3. 2020, 13:30–15:00 hod.

Bruslení s hokejkami
Neděle    8. 3. 2020, 11:00–12:15 hod.

Změna vyhrazena, sledujte www.tsdvur.cz.

Prodej palivového dřeva
Lesy města Dvůr Králové nad Labem nabí-

zejí prodej palivového dřeva v  kulatině, 

zároveň přijímají objednávky na  štípané 

palivové dřevo, které se začne expedovat 

na konci března. Zatímco ceny dříví z listna-

tých stromů a  štípaných jehličnanů zůsta-

nou stejné jako v roce 2019, cena jehlična-

tého a měkkého listnatého paliva v kulatině 

klesla na 600 Kč/m3 včetně DPH a dopravy. 

Ceny: štípané palivové dřevo – jehličnaté 

a  měkké listnaté: 750 Kč/prms včetně 

DPH (polena 33, 40, 50 cm); tvrdé listnaté: 

1.150 Kč/prms včetně DPH (polena 33, 40, 

50 cm). V  případě polen o  délce 25 cm je 

započítán příplatek 50 Kč/prms včetně DPH. 

Cena je s dopravou do 20 km od expedič-

ního skladu. Palivo v kulatině na vyvážecím 

vleku – jehličnaté a  měkké listnaté: 

600 Kč/m3 včetně DPH; tvrdé listnaté: 1.480 

Kč/m3 včetně DPH. Cena je s  dopravou 

do 10 km od odvozního místa. Objednávky 

přijímáme na tel.: 499 622 474.

Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

Projekt na třídění komunálního 
bioodpadu pokračuje 
Také letos pokračuje ve  Dvoře Králové 

nad Labem projekt odděleného sběru 

a  svozu komunálního bioodpadu rostlin-

ného původu. Občané, kteří bydlí v  kata-

strálním území Dvůr Králové nad Labem 

nebo Sylvárov a  nemají možnost biood-

pad kompostovat na  vlastním pozemku 

či vozit do  sběrného dvora, mohou tento 

odpad odkládat odděleně od  směsného 

komunálního odpadu a zajistit jeho využití 

v kompostárně. Stále jsou také pro zájemce 

k dispozici nádoby na bioodpad o objemu 

140 l pro zástavbu rodinných domů 

nebo 770 l pro zástavbu bytových domů. 

V  případě zájmu tedy kontaktujte odbor 

životního prostředí (Ing. Eva Šírková, e-mail: 

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

Termíny svozů jsou v odpadovém kalendáři 

města (ikona hnědé popelnice). Nádoby 

na  svoz bioodpadu, které město pořídilo 

z  dotace, jsou zapůjčovány zdarma, platí 

se pouze za svoz bioodpadu, a to 300 Kč/

rok za nádobu 140 l, 500 Kč/rok za nádobu 

240 l a 1.600 Kč/rok za nádobu 770 l.

Prosíme občany, kteří již mají smlouvy uza-

vřeny, aby poplatek za svoz nádob na biood-

pad uhradili do  konce března 2020 buď 

bezhotovostně na účet č.: 187580614/0300 

(variabilní symbol je na  smlouvě), nebo 

na  pokladně městského úřadu. Složenky 

nebudou vystavovány. 

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Společnost Lesy města Dvůr Králové nad Labem, 

s. r. o., spravuje od  roku 2009 městský lesní 

a  rybniční majetek, který zahrnuje 2257,27 ha 

lesů a 14,83 ha rybníků. Zde je rekapitulace čin-

nosti společnosti za rok 2019.

V roce 2019 dělníci zasadili 151 tisíc sazenic, což 

je dvojnásobně více než v  roce předcházejícím 

(68 tisíc sazenic). Jednalo se o  60 tisíc saze-

nic buků, 41 tisíc borovice, 16 tisíc douglasky, 

15 tisíc dubu červeného, 10 tisíc smrku a 9 tisíc 

dubů. Z údajů vyplývá, že masivní sázení smrku 

ustoupilo a nyní se zakládají smíšené a odolné 

porosty. V letošním roce bude záležet na dodáv-

kách z  lesních školek, které zatím společnosti 

na  jaro přislíbily 76 tisíc sazenic a dalších mini-

málně 50 tisíc do podzimu, kdy dodají zejména 

sazenice jedle a dubu.

V loňském roce dělníci dokončili přibližně 8 km 

oplocení jako ochranu před zvěří. Jednatel Petr 

Kupský předpokládá, že v  letošním roce bude 

postaveno dalších zhruba 10 km. Zahájeno bylo 

také naorávání zeminy u  Lanžova, jejímž cílem 

je maximální podpora přirozené obnovy lesního 

porostu, které ale narušilo 

počasí. Kvůli příliš pod-

máčenému terénu tak práce budou pokračovat, 

až to opět podmínky dovolí.

Těžba dřeva, která téměř trojnásobně přesáhla 

roční plán, byla ovlivněna zejména likvidací 

stromů napadených kůrovcem. Během roku 2019 

bylo vytěženo 55 896 m3 dřeva (33 630 m3 v roce 

2018). V  letošním roce se předpokládá těžba 

do  celkového objemu 50 tisíc m3 dřeva, záležet 

bude hlavně na  počasí v  jarních a  letních měsí-

cích a na případném výskytu kůrovce.

Kvůli vyšší těžbě došlo k nadměrnému zatížení 

a poškození lesních cest, které se chystají lesníci 

opravit, ale až po  skončení těžby v  příslušných 

lokalitách. Dokud totiž bude takto rozsáhlá 

těžba dřeva pokračovat, bylo by neúčelné a pře-

devším nehospodárné investovat fi nanční pro-

středky do opravy poškozených lesních cest.

V  letošním roce by měla začít příprava doku-

mentace na  odbahnění rybníka „Lhoťák“ 

v Lanžově a nové naučné stezky.

Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.

V roce 2019 se městu Dvůr Králové nad Labem 

podařilo získat dotaci ve výši 978.600 Kč z Ope-

račního programu Životní prostředí na  pod-

poru domácího kompostování. Bylo tak možné 

zakoupit dalších zhruba 300 kompostérů 

a 10 štěpkovačů pro občany města. 

Pokud jste si objednávali dřevěný kompos-

tér již v  minulých letech a  máte o  něj stále 

zájem, dostavte se v  pondělí 9. března nebo

16. března (8:00–11:00 hod. a  13:00–

16:00 hod.) na  městský úřad, odbor životního 

prostředí (náměstí T. G. Masaryka 59, č. dveří 12) 

k  podpisu nájemní smlouvy. S  sebou přineste 

občanský průkaz a  parcelní číslo pozemku, 

na kterém bude kompostér umístěn. 

Nevyhovuje-li vám žádný z  výše uvedených 

termínů, lze dohodnout jiný termín telefonicky 

na  tel.: 499  318  289 nebo e-mailem na  adrese 

sirkova.eva@mudk.cz.

Nájemné bude činit 179 Kč za  dřevěný kom-

postér o  objemu 1000 l a  199 Kč za  dřevěný 

kompostér o objemu 2000 l. Jedná se o jednorá-

zové nájemné za celou dobu trvání nájemního 

vztahu. Nájemní smlouva se uzavírá na  dobu 

6 let. Po  ukončení této doby pronájmu přejde 

domovní kompostér z vlastnictví pronajímatele 

do vlastnictví nájemce za symbolickou 1 Kč. 

V případě, že máte o kompostér zájem, vyplňte 

prosím kupon, který najdete na  webových 

stránkách města www.mudk.cz, a odevzdejte ho 

buď  na  podatelnu městského úřadu (náměstí

T. G. Masaryka 38), na odbor životního prostředí 

(náměstí T. G. Masaryka 59), nebo do městského 

informačního centra (náměstí T. G. Masaryka 2). 

Vyplněný kupon lze odeslat také na e-mailovou 

adresu sirkova.eva@mudk.cz.

Kompostéry budou zájemcům poskytovány 

do vyčerpání zásob. Přednostně budou poskyt-

nuty občanům, kteří ještě žádný kompostér 

od města pronajatý nemají.

Kompostéry a  štěpkovače město Dvůr Králové 

nad Labem zakoupilo v rámci projektu „Podpora 

domácího kompostování ve Dvoře Králové nad 

Labem“ (registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.

0/0.0/18_103/0008523), který fi nančně podpořil 

Státní fond životního prostředí a  je spolufi nan-

cován Evropskou unií – Fondem soudržnosti 

v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí

Město opět zájemcům nabízí kompostéry 
pro domácí kompostování bioodpadu

Upozorňujeme na březnové svozy odpadů
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Hned se dvěma novinkami pro své návštěvníky 

přichází v letošním roce královédvorské Kino Svět. 

Bude možné si vstupenky na jednotlivá promítání 

zakoupit on-line, navíc kino milovníkům fi lmů 

nabídne vždy jedno odpoledne v měsíci úspěšnou 

českou komedii za snížené vstupné.

„Co se týká on-line prodeje vstupenek, zbývá 

doladit několik detailů. Poté si budou moci 

návštěvníci prostřednictvím webových strá-

nek vstupenku nejen rezervovat, jako tomu 

bylo dosud, ale zároveň si ji i koupit. Při vstupu 

do sálu pak bude stačit, když se prokážou buď 

elektronickou verzí vstupenky v  chytrém tele-

fonu, nebo vytištěným potvrzením s  číslem 

vstupenky,“ říká Jana Kubcová, ředitelka měst-

ského kulturního zařízení Hankův dům, pod 

které Kino Svět spadá. Od  nové služby, jež by 

mohla být dostupná od března, si slibuje přede-

vším rychlé odbavení diváků, kteří tak nebudou 

muset před promítáním stát frontu u pokladny 

na rezervovaný lístek.

Již od  února spustilo Kino Svět další novinku. 

Každou třetí středu v  měsíci nabídne divákům 

odpolední představení za snížené vstupné, kon-

krétně za  60 Kč. V  prvním pololetí jsou na  pro-

gramu úspěšné české komedie, vše odstartoval 

fi lm Poslední aristokratka.

„Odpolední promítání není ve  Dvoře Králové 

nad Labem novinkou. Snaha o  jeho zavedení 

zde byla již před pár lety, ale tehdy se to nese-

tkalo s úspěchem. Doufám, že se nám to podaří 

změnit, zatím máme na náš záměr řadu pozitiv-

ních ohlasů,“ podotýká Jana Kubcová a  pokra-

čuje: „Co se týká výběru jednotlivých fi lmů, i sta-

tistiky z  loňského roku potvrzují, že diváci mají 

zájem především o české veselohry, a  tak jsme 

podle toho vybírali. Nabídka je atraktivní, jedná 

se o fi lmy, které měly vloni premiéru. Tím, že je 

budeme reprízovat, jsme docílili výhodnějšího 

vstupného pro návštěvníky.“

Představení jsou určena všem, kteří nemají mož-

nost nebo nechtějí chodit do kina večer. „Cílíme 

tedy nejen na seniory, ale také na lidi, kteří pracují 

na směny, na rodiče s malými dětmi, kteří třeba 

snáze seženou odpoledne hlídání, dále na  kli-

enty různých pobytových nebo zdravotnických 

zařízení ve  městě a  okolí. Odpolední promítání 

je zkrátka určeno všem, kteří si najdou čas a naše 

nabídka je osloví,“ vysvětluje Jana Kubcová.

Filmový program je zatím připraven do června, 

po  prázdninové pauze ale nabídne Kino Svět 

další várku odpoledních představení. „Neče-

káme, že bude vyprodáno, kinosál má kapacitu 

220 míst a chvilku potrvá, než se lidé naučí cho-

dit do kina odpoledne. Bez ohledu na výsledky 

návštěvnosti ale připravíme také podzimní pro-

gram. Díky digitalizaci kina, která proběhla před 

lety, je totiž možné hrát i  pro menší množství 

diváků,“ upozorňuje Jana Kubcová. Pokud by 

však přeci jen byl o  odpolední představení 

enormní zájem, je možné tituly buď znovu 

objednat, nebo zvýšit frekvenci promítání.

V  roce 2019 odehrálo Kino Svět ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem celkem 329 představení s prů-

měrnou návštěvností 60 diváků na fi lm. Do kina 

zavítalo celkem 19  807 diváků, což je téměř 

dvojnásobek oproti roku 2013. Nejnavštěvova-

nějším titulem loňského roku byly Ženy v běhu. 

„Jsme samozřejmě rádi, že návštěvnost vzrůstá. 

V  tomto ohledu byla přínosem právě zmíněná 

digitalizace, přinesla kvalitní zvuk a  možnost 

promítat ve 3D. Lidé jsou s úrovní královédvor-

ského kina spokojeni a budeme rádi, když nám 

zachovají svou přízeň i  nadále. Doufáme, že 

k tomu chystané novinky také přispějí,“ dodává 

Jana Kubcová.

Miroslava Kameníková

Plakát s  programem odpoledního promítání 

najdete na str. 8 v příloze KdeCo.

Městské muzeum hledá nového 
kurátora
Městské muzeum 

ve  Dvoře Králové nad 

Labem vyhlašuje výbě-

rové řízení na volné pra-

covní místo Kurátor foto-

grafi cké sbírky, výtvarné 

zpracování výstav. Jedná 

se o  pracovní poměr 

na plný úvazek, 10. platová třída, smlouva 

bude uzavřena na  dobu určitou, jedná se 

o  zástup za  mateřskou dovolenou. Před-

pokládaný nástup je od  1. května 2020. 

K náplni práce bude patřit správa fotogra-

fi cké sbírky, příprava výtvarného řešení 

výstav, příprava a  instalace výstav, tvorba 

textů k výstavám. 

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání 

v  oboru historie nebo příbuzné obory, 

dobré komunikační schopnosti, znalost 

práce na PC (Word, Excel), systematičnost, 

pečlivost a samostatnost.

Zájemci mohou zasílat svůj strukturovaný 

životopis do  31. března 2020 na  adresu 

reditelka@muzeumdk.cz .

Bc. Dana Humlová

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

Místní akční skupina 
podporuje nejen podnikání 
na Královédvorsku
Místní akční 

skupina Krá-

l o v é d v o r -

sko (MAS) 

s e h r á v á 

na  našem 

ú z e m í 

důležitou roli významného poskytovatele 

informací, koordinátora a  subjektu pod-

porujícího spolupráci místních aktérů.  

Aktivně tak ovlivňuje rozvoj regionu. 

Jednou z možností, kterou MAS ke své roli 

využívá, je i  podpora pomocí fi nančních 

prostředků z dotačních programů EU. MAS 

Královédvorsko vyhlásila doposud celkem 

25 výzev k  předkládání žádostí o  dotaci.  

Podpořeno tak bylo již 68 projektů na Krá-

lovédvorsku s  celkovými způsobilými 

výdaji blížícími se k 70 mil. Kč. 

Dotace cílily na  různé oblasti a  podpo-

řily vznik více než 10 pracovních míst. 

Na základě úspěšného čerpání byl také pro 

MAS Královédvorsko navýšen fi nanční balí-

ček v rámci Operačního programu Zaměst-

nanost a Programu rozvoje venkova. 

A  právě Program rozvoje venkova je tím, 

kterým máme opět možnost podpořit 

malé a  střední podnikatele, živnostníky, 

zemědělce, nezemědělce, výrobce pro-

duktů či lesníky. Pokud tedy patříte mezi 

výše zmiňované a  plánujete v  letošním či 

příštím roce stavební úpravy či pořízení 

strojů a  technologií, nabízíme vám v  tuto 

chvíli možnost 45% podílu na těchto vašich 

investicích. 

Neváhejte tedy. Jsme tu pro vás denně, 

v 1. patře budovy Kina Svět na náměstí Vác-

lava Hanky. 

Více informací naleznete i  na  webových 

stránkách www.maskd.cz.

Ing. Lenka Křížová, DiS.

ředitelka kanceláře MAS Královédvorsko, z. s.

Novinky Kina Svět: on-line nákup vstupenek 
i odpolední promítání za výhodnou cenu

Po  dobu tří měsíců navště-

vovali žáci 2.–9. tříd základ-

ních škol na  Královédvorsku 

Matematický boyard. Výukový 

program zaměřený právě na  matematiku tak 

trochu jinak, mající podobu únikové hry, se stal 

rázem velmi populární a  se zadanými úkoly si 

tak lámali hlavy i gymnazisté či studenti Střední 

školy informatiky a služeb.

Boyard se stal příkladem pro ostatní Místní akční 

skupiny, které, stejně jako MAS Královédvorsko, 

řeší projekt Místní akční plán vzdělávání (MAP), 

v rámci kterého myšlenka na hru a její realizaci 

vznikla. V průběhu ledna a února jsme tak pyšně 

provázeli kolegy, kteří MAP řeší na  území Hra-

decka a Hořicka. Ti s sebou přivezli i pedagogy 

ze svých škol a  náš Matematický boyard, přes-

tože byl již ofi ciálně v prosinci ukončen, nabídl 

inspirativní pohled na  činnost královédvor-

ských pedagogů, kteří boyard pro žáky i širokou 

veřejnost připravili. V  březnu u  nás přivítáme 

Jilemnicko.

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat 

městu Dvůr Králové nad Labem za  zapůjčení 

prostorů k realizaci boyardu. 

kancelář MAS Královédvorsko, z. s.

Matematický boyard příkladem dobré praxe
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Dny R. A. Dvorského promění Dvůr opět v město jazzu a swingu
Jaro ve  Dvoře Králové nad Labem tradičně patří 

festivalu jazzové a swingové hudby. Nejinak tomu 

bude i  letos, kdy se uskuteční již 26. ročník Dnů

R. A. Dvorského, které nabídnou nejen zajímavé 

koncerty, ale také 1. Královédvorskou tančírnu. 

Festival zahájí v  úterý 10. března v  Hankově 

domě koncert Hany Holišové s  profesionálním 

big bandem New Time Orchestra, který je cha-

rakteristický svou žánrovou pestrostí. Zpěvačka 

Hana Holišová, již možná mnozí znají i  jako 

herečku, s  orchestrem exkluzivně spolupracuje 

od jeho vzniku. 

Ve čtvrtek 12. března rozezní bluesovou notu 

festivalu americká skupina Three for Silver. 

Kapela pocházející z  Portlandu v  Oregonu se 

prezentuje tradiční americkou hudbou, tedy 

směsí folku, blues, country, americany, klezmeru 

a  roots music. V  krčmě Starý pivovar se poslu-

chači mohou těšit na  trio Lucas Warford (zpěv, 

kontrabas), Willo Sertain (zpěv, akordeo) a Cor-

win Zekley (zpěv, housle). 

Hlavní festivalový večer se uskuteční v  úterý 

24. března opět v sále Hankova domu. Nejprve se 

představí Jazzinec Quartet ve složení Petr Strán-

ský (trubka), Jiří Matyska (pozoun), Samuel Janko 

(baskytara) a  Ondřej Štěpán (bicí), kteří spolu 

hrají tři roky. Hned při svém vzniku získala tato 

nejmladší jazzová skupina u nás absolutní vítěz-

ství v  krajském kole soutěže jazzových souborů 

základních uměleckých škol. V současné době je 

nejmladšímu sólistovi teprve deset let, ostatním 

třináct. Kapela vystupuje pravidelně na  respek-

tovaných jazzových festivalech vedle českých 

i  zahraničních špičkových profesionálních sou-

borů a její repertoár sahá od klasických jazzových 

standardů až po současný jazz či jazzrock. 

Dalším účinkujícím bude Orchestr Ježkovy 

stopy, který se věnuje výhradně interpretaci 

české swingové hudby z  období 30. a  40. let 

minulého století a  v  repertoáru má skladby 

Jaroslava Ježka, Slávy Emana Nováčka, Jiřího 

Traxlera, Kamila Běhounka a  dalších. Autentic-

kého zvuku dosahuje používáním originálních 

dobových nástrojů a  originálních not. Vzhled 

orchestru se době před 80 lety přibližuje také 

stylem oblečení a účesů. 

O  závěr večera se postará Petr Sovič a  kapela 

Gramofon, jež vznikla teprve v roce 2017. Tehdy 

se Petr Sovič (na snímku), známý především jako 

nejmladší zpívající kapelník orchestru Golden 

Big Band Prague, obklopil skvělými hradeckými 

jazzovými muzikanty – kytaristou Vladimírem 

Šrámkem a  bubeníkem Tomášem Votavou. 

Trojici doplnili ještě pianista Jiří Pavlík a  kon-

trabasista Jan Hanzl. Kapela Gramofon mapuje 

českou písňovou tvorbu 50. až 70. let minulého 

století a popularizuje československé hity. 

Festival zakončí v  pátek 27. března 1. Králo-

védvorská tančírna DJ Mirka Novotného. Zazní 

hudba od  swingu až po  novější hity taneční 

scény v  úpravě pro společenské tance a  náv-

štěvníci si budou moci zatančit waltz, quickstep, 

tango, valčík, slowfox, cha-chu, jive, rumbu, 

sambu, ale i starší společenské tance jako např. 

blues, polku nebo mambo.

„Je to první vlaštovka z nového konceptu, který 

chceme v letošním roce realizovat. Záměrem je 

jeden pátek v  měsíci uspořádat tančírnu. Dvůr 

Králové nad Labem je totiž taneční město a Krá-

lovédvoráci to svým zájmem o kurzy společen-

ského tance jen potvrzují. Tančírna bude speci-

fi cká také proto, že nebude za  doprovodu živé 

hudby, ale reprodukované. Bude tedy možné 

hrát i na přání. Úvodní tančírnu nabízíme právě 

v rámci festivalu Dny R. A. Dvorského, a tak bude 

zejména swingově zaměřená,“ říká Jana Kub-

cová, ředitelka městského kulturního zařízení 

Hankův dům, které festival připravilo. 

Dny R. A. Dvorského se konají za  přispění Krá-

lovéhradeckého kraje, města Dvůr Králové 

nad Labem a pod záštitou královédvorské mís-

tostarostky Alexandry Jiřičkové. Mediálním 

partnerem je Český rozhlas Hradec Králové. 

Podrobnosti o  festivalu a  vstupenkách najdete 

na webových stránkách www.hankuv-dum.cz.

Hankův dům, městské kulturní zařízení

Plakát na akci najdete v příloze KdeCo, str. 8.

Kooperativa pojišťovna opět 
nadělovala seniorům
Na konci roku 2019 předala regionální ředitelka 

Bc.  Jitka Grohová naší organizaci již podruhé 

dárky pro seniory. Tentokrát se jednalo o  sou-

bory deskových a jiných her zaměřených na tré-

nování paměti a vzájemnou komunikaci. Dárky 

byly předány na prvním z mnoha plánovaných 

setkání seniorů s  dětmi, žáky a  studenty dne 

15. ledna 2020. Hry potěšily, pobavily a poučily. 

Děkujeme!

Hravé odpoledne pro seniory

Při setkávání pracovní skupiny Mezigenerační 

spolupráce v  rámci projektu MAP II, jehož rea-

lizátorem je MAS Královédvorsko, z. s., vznikla 

myšlenka na pravidelná setkávání dětí, žáků, stu-

dentů a jejich učitelů se seniory. A od myšlenky 

byl jen krůček k realizaci. Poprvé se organizátoři, 

děti, mladí lidé a senioři sešli ve středu 15. ledna 

2020 v domě s pečovatelskou službou v Sadové 

a užili si společně báječné odpoledne naplněné 

společenskými hrami, zpěvem a  povídáním. 

A jak už to na takových setkáních bývá, nechy-

bělo ani dobré občerstvení. Zároveň byly seni-

orům v  DPS Sadová předány dárky v  podobě 

deskových a jiných her k trénování paměti věno-

vané Kooperativou pojišťovnou, a. s.

Jsme potěšeni, že se akce setkala s  úspěchem 

u obou stran, tj. seniorů i  dětí a  mladých lidí, 

a domluvili jsme se na dalším pokračování. 

Další setkání jsou naplánovaná na  středu 

4. března a  29. dubna, vždy od  14:30 hod. 

do 16:30 hod. v DPS Sadová ve společenské míst-

nosti. Toto je výzva k seniorům – přijďte si s námi 

užít herní odpoledne, trochu potrápit paměť 

a zazpívat si. Ani tentokrát nebude chybět dobrá 

káva, čaj a zákusek. Vstupným je dobrá nálada!

Potraviny z Miletína pro osoby v nouzi
Každoročně v lednu k nám přichází na návštěvu 

pan Bedřich Hak z Miletína a přináší čím dál větší 

množství potravin pro osoby v nouzi. Potraviny 

pocházejí ze sbírky, kterou pan Hak pořádá 

v souvislosti s předáváním Betlémského světla. 

Trvanlivé potraviny slouží pro potřeby klientů 

azylového domu a  noclehárny. Sladkosti (letos 

jsme dostali 6 krabic perníků) byly našimi pra-

covníky rozděleny mezi odbor školství, kultury 

a  sociálních věcí, který je předává dál rodinám 

s dětmi, a děti v Dětské ozdravovně Království. 

Děkujeme panu Hakovi a  obyvatelům Miletína 

za  pomoc a  podporu osob v  nouzi. Velmi si 

pomoci vážíme! 

Senioři sobě!
Tak by se dalo nazvat cvičení, které pro své vrs-

tevníky zdarma pořádá paní Danuška Studená. 

Ve svých 86 letech neodpočívá a každou středu 

cvičí jógu se zájemci – na její cvičení chodí neje-

nom obyvatelé z domu s pečovatelskou službou 

ve  Strži, ale i  zájemci zvenku. Cvičení přizpůso-

buje každému individuálně dle jeho možností. 

Paní Danuška říká, že „našim lidem“ může věno-

vat pouze dopoledne ve středu, jinak nemá pro 

samé aktivity čas. Je milé sledovat, jak se kromě 

cvičení vytvářejí a upevňují přátelské vztahy mezi 

seniory. V prosinci paní Danuška dokonce uspořá-

dala pro své cvičence a přátele turnaj v bowlingu. 

Paní Danuška je neuvěřitelná! Její přístup k životu 

a  ke  svému zdraví je příkladný. Ukazuje lidem 

cestu. Pohyb, zdravá životospráva a společenský 

život jsou nezbytnými předpoklady zdravého 

stárnutí a nejúčinnější prevence vzniku dnes tolik 

obávané demence a Alzheimerovy nemoci. 

Pokud máte zájem, přijďte se podívat, jak pro-

bíhá takové cvičení pro seniory některou středu 

od 9:30 hod. v domě s pečovatelskou službou 

ve Strži. Odhodlejte se ke změně! 

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Leden 2020 v Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem
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KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Martin Kučera,

tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.cz
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, PING-PONG, FLORBAL, NOHEJBAL

VHODNÉ TAKÉ PRO POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH 
OSLAV DĚTÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, MZDY

Objednávky haly a účetnictví – tel.: 605 388 122

PRONÁJEM KANCELÁŘE 26 m2 550 Kč/m2 a rok

Informace k pronájmu – tel.: 603 703 001

Mám zájem o koupi stavebního pozemku v okolí 

15 km. Inženýrské sítě výhodou. Možno i  se 

starší nemovitostí k rekonstrukci nebo demolici. 

Tel.: 703 890 073.

Pronajmu celý RD v  obci cca 5 km od  Dvora

Králové, vnitřek po  rekonstrukci, možno 

jako ubytovnu, 9 lůžek. Bližší informace na

tel.: 739 672 725.

inzerce:

Smutné město starých lidí
Ano, to mě napadne, když se řekne Dvůr Krá-

lové. Tady jsem se narodila a mám to tady ráda, 

ale z  mých tří dětí tady zůstalo jenom jedno. 

Děti se nám ze studií nevracejí. Jestli to nevíte?  

Tak jsme průměrným věkem obyvatel nejstarší 

město v kraji.

Proč tomu tak je? Máme přece mladé vedení 

města oproti Trutnovu, to by mělo mít „tah 

na  branku“. Před šesti lety slibovali přivést 

do  města konkurenčního zaměstnavatele, 

a jak to dopadlo? Svým diletantským jednáním 

a zasahováním do stavebního řízení jenom roz-

kopali a prodali průmyslovou zónu a nic!

Staré město také proto, že za šest let nepřibyla 

žádná nová výstavba bytů a  domů, taky nic. 

Dnes mladým nečiní problém za  dobře place-

nou prací dojíždět, ale chtějí důstojně a  dobře 

bydlet.

Problém Dvora oproti Trutnovu vidím v nekon-

zistenci vedení města. Sousední starosta řídí 

město šesté volební období, tj. víc než dvacet 

let. U nás, kromě současného, se nikdo neohřál 

déle jak jedno volební období. Například ODS 

měla starostu v  uplynulých třiceti letech šest 

let. Střídalo se to jako na  houpačce a  žádné 

nové vedení nenavázalo na práci toho předcho-

zího. Například ti současní ihned po  nástupu 

do funkcí zrušili systém fi nancování technických 

služeb města, a to „Nejdřív práce, potom pláce“ 

za „Nejdřív pláce, potom práce“. Proto nás stojí 

TSm asi o třetinu víc než před šesti lety a na čis-

totě, květinách a  péči o  město to málokdo 

zaznamenal. Proto si může ředitel těchto služeb 

říci v  půlce prosince o  5 milionů a  dostane je 

i  přes protesty opozice, ačkoli nedokázal věro-

hodně odpovědět, za co zvládne za čtrnáct dní 

do konce roku tolik peněz utratit. Proto v letním 

období město nerozkvete, proto nefunguje 

kašna u  Hankova domu, proto nesvítí světla 

pod stromky na  náměstí. V  těchto novinách se 

dočteme o  tom, kde se uklízelo, sekalo, ale to 

je přece náplň práce těchto služeb! A  to ještě 

naštěstí nenasněžilo.

Ráda bych se v regionálním i celostátním tisku, 

nebo v televizi dozvěděla o Dvoře něco pozitiv-

ního. Hledám to marně. Kromě Safari Parku nic. 

I  Sudána na  kruháči mají údajně v  Hradci Krá-

lové, ale Dvůr jakoby nebyl.  Leda když je nějaký 

průšvih.  

Libuše Vonková

V  letošním roce bude město investovat desítky 

milionů korun do oprav komunikací a chodníků, 

což je samozřejmě dobrý záměr, který všichni 

uvítáme. Rekonstrukce budou probíhat napří-

klad v ulicích Krkonošská, Pod Safari, Nedbalova. 

Dojde také k  opravě mostu v  parku Schulzovy 

sady. Současně pak město připravuje projektové 

dokumentace na  rekonstrukce ulic Slunečná, 

Zborovská, Erbenova, Na vyhlídce či Roháčova. 

Zmíněné investice do  městské infrastruktury 

jsou jistě potřebné, ale bohužel vedení města 

vůbec neřeší některé klíčové věci, jako jsou 

rekonstrukce náměstí Odboje a náměstí Repub-

liky, nebo situaci s  parkováním na  sídlištích, ta 

je kritická např. v ulici Macharova. V dezolátním 

stavu je také autobusové nádraží, které město 

zakoupilo a  potřebuje brzkou přestavbu. Co se 

týká budov bývalé České spořitelny a  městské 

tržnice, které město rovněž koupilo, je nezbytné 

vyřešit otázku smysluplnosti jejich využití, jinak 

budou nadále ležet ladem a  chátrat. Město by 

možná mohlo méně nakupovat, více šetřit a roz-

vážně investovat.

Mgr. Daniel Petřík, místopředseda MS ODS

Plánované 
investice města

Válečná výroba ve městě – zapojte se do příprav nové výstavy
Už není moc lidí, kteří pamatují čas protekto-

rátu v  našem městě. Asi nejvýznamnější udá-

lostí té doby bylo, že se některé textilní fabriky 

přeměnily na vojenskou výrobu pro německou 

říši, a to velmi rychle. Z bývalé Tiby to byly hned 

tři fabriky – fy. Sochor (Zálabí), fy. Mandl (Pod 

nádražím) a  fy. Hroch (Strž). Nejvýznamnější 

byly pobočky fy. Junkers z  Dessau u  Sochora 

a u Mandla. Bylo hodně obyvatel města, přede-

vším osudový rok narození 1924, kteří nemuseli 

na práci do Německa a mohli zůstat v relativně 

klidném prostředí svého města. A  další stovky 

pracovníků přišly odjinud. Vyráběly se zde díly 

na známá letadla Junkers, a dokonce jsou něk-

teré zatím nepodložené zprávy, že i na rakety V2. 

Osobně jsem měl v  rodině tři, kteří v  Junkersce 

pracovali, a něco málo jsem se od nich dozvěděl. 

Podařilo se mi najít několik zajímavých artefaktů 

i  dokumentů a  vždy jsem měl touhu seznámit 

s  nimi a  s  historií této zajímavé epochy histo-

rie města další lidi. Jsem rád, že k  tomu už není 

daleko. Na začátku tohoto roku jsem našel článek, 

který hovoří o přípravě velké výstavy v Semilech 

o  válečné výrobě v  tamních textilkách. A  ilu-

strační fotka v médiích byla ne ze Semil, ale z Jun-

kersky ve Dvoře. Okamžitě jsem se spojil s realizá-

torem této akce v muzeu v Semilech a hned jsem 

viděl, že to je obrovská příležitost za pomoci této 

akce uspořádat něco podobného i zde.

Paní ředitelka Humlová ihned uchopila otěže 

této akce a s paní Stehnovou jsme do Semil zajeli. 

Musím říci, že tamější výroba byla daleko rozsáh-

lejší a s větším počtem zaměstnanců. Montovaly 

se tam a také zkoušely hotové motory do letadel. 

Pan Dr. Chvátal ze semilského muzea nám vyšel 

ve všem vstříc a navázali jsme spolupráci. Výstava 

v Semilech bude od května do ledna a následně 

by mohla být u nás v městském muzeu, na kte-

rém bude ta hlavní tíha realizace. 

O  co nám však jde. V  Semilech se do  přípravy 

zapojilo hodně lidí, kteří našli doma různé pod-

klady a artefakty z té doby. Přímých svědků, kteří 

tam byli, je už jen několik. Ale v rodinách, kde byli, 

tak se možná něco zachovalo. Proto prosíme vás, 

občany města, zkuste zavzpomínat a hlavně pro-

brat kouty, kde by se mohlo něco najít. Přineste 

materiály co nejdříve, nejpozději však do konce 

roku 2020, do městského muzea, nebo se spojte 

se mnou. I když nic nenajdete, prosíme o sdělení, 

který váš rodinný příslušník či známý byl v Jun-

kersce zaměstnán. Uveďte jméno a rok narození. 

Budeme vděčni za  každou vzpomínku, připo-

mínku či radu. Výstava určitě zaujme.

Ing. Josef Jiránek

INZERCE V NOVINÁCH 

KRÁLOVÉDVORSKÉ 

RADNICE
Řádková inzerce od 150 Kč,

 plošná inzerce od 700 Kč

Více informací na:

www.mudk.cz/cs/

radnice/noviny-radnice

Tel.: 499 318 258

E-mail:

noviny@mudk.cz
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DK13005    cena: 7.390.000 Kč
Objekt s 5-ti kompletně rekonstruovanými byty, prodejnou a

dílnou v obci Choustníkovo Hradiště. Pozemky: 1028 m2.

DK12983    cena: 1.290.000 Kč
Prodej třech na sebe navazujících pozemků o výměře 1641m2

v DKnL, lokalita Žirecká podstráň, určeno k výstavbě.

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

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V lednu 2020 se narodilo 11 občánků našeho města – 5 chlapců a 6 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci lednu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 22 lidí, z  toho bylo 

12 královédvorských občanů, 6 mužů a 6 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

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

Rostislav Rychtera a Marie Stránská   – 31. 1. 2020

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili 31 občanů s  gratulací 

a kytičkou. V tomto období oslavily 3 páry diamantovou svatbu, 1 pár zla-

tou svatbu a 5 párů stříbrnou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování městské policii
Ráda bych touto cestou poděkovala Městské policii Dvůr Králové nad 

Labem, jmenovitě strážníkům Scholzovi a  Karbanovi, za  jejich velkou 

ochotu a  vstřícnost při hledání zatoulaného štěněte, které se v  úterý 

28. ledna ve večerních hodinách zaběhlo. Děkuji o  to víc, že štěně černé 

barvy určitě nebylo ve tmě snadné najít.

Vděčná majitelka J. K.

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

lové nad Labem.

Zleva: Hedvika Černá, Emma Jáklová, Jakub Kasan, Sarah Pavlíčková.

Zleva: Ema Jonová, Šimon Říha, Jan Hrachovina, Matěj Kulhánek.

Odešel sokol Jiří Vítězník
S  hlubokým zármut-

kem oznamujeme 

královédvorské veřej-

nosti, že 21. ledna 

odešel do  sokolského 

nebe bývalý starosta 

k r á l o v é d v o r s k é h o 

Sokola, věrný sokol 

bratr Jiří Vítězník.

Bratr Vítězník se 

narodil v  roce 1932 

do  sokolské rodiny. 

Jeho maminka Lída byla cvičitelkou žákyň a tatínek Antonín vzdělavatelem 

jednoty. A tak malý Jirka se svými bratry trávil v Sokole své dětství. Mladá 

sokolská léta přervala nacistická okupace. Po válce se celá rodina okamžitě 

zapojila do sokolské práce. Jirka se věnoval gymnastice, atletice, lyžování 

a dalším sportům. Jako dorostenec se zúčastnil památného XI. sletu v roce 

1948. S celou sokolskou obcí prožíval nejen radostné sletové dny, ale také 

následky, které za odvážný postoj sokolů vůči nastupujícímu komunistic-

kému zřízení přišly. Rodiče i synové Sokol opustili. Sokol byl zrušen. 

Otec Antonín se podílel na  obnově Sokola ve  Dvoře Králové nad Labem 

v roce 1968, byl opět zvolen vzdělavatelem a také sepsal sokolské paměti 

pro Památník Sokola, který bohužel již nemohl vyjít. Po celá léta Vítězníkovi 

přechovávali pozůstalost po náčelnici sestře Valerii Bierové, kterou teprve 

po Sametové revoluci předali do sokolského archivu.

Bratr Jiří během listopadových dní 1989 slíbil jménem všech dvorských 

sokolů, že se pokusí obnovit Sokol. Cítil povinnost vůči svým předkům, 

kteří se převratu nedožili, a svůj slib dodržel. Společně s dalšími věrnými 

sokoly napnul své síly k obnově jednoty. Podílel se na jednáních o navrá-

cení majetku, rekonstrukci tábořiště na  Ježkově i  na  další sokolské čin-

nosti. Účastnil se pilně sletových nácviků a  všech vystoupení a  také dal-

ších sokolských aktivit – cvičení, nácviku České besedy i  šibřinek. Na  čas 

se stal starostou královédvorského Sokola. Doprovázel sokoly při odjezdu 

na slety, kdy na svém automobilu vozil megafon, ze kterého hrály sokolské 

pochody, a Jiří informoval veřejnost, jaká akce je před námi. Stejným způ-

sobem doprovázel také sokolské Sletové štafety. Při té poslední to byl právě 

on, kdo štafetu jako nejstarší rozbíhal a předával kolík nejmladší sokolské 

generaci. A hrdým sokolem zůstal do svých posledních dní. 

Bratře Jiří, děkujeme Ti za všechnu práci, kterou jsi vykonal pro Sokol, nikdy 

na to nezapomeneme! Tvoje značka osiřela. Posíláme Ti nahoru do nebeské 

sokolovny poslední NAZDAR! 

S bratrem Vítězníkem jsme se rozloučili se sokolskými poctami, kdy čestnou 

stráž nad rakví drželi bratři v krojích.

za výbor Sokola Pavlína Špatenková, vzdělavatelka jednoty

Odešel dlouholetý kapelník 
Podzvičinky Karel Semerák
Na  koncertu 1. listopadu 

2019 v  Hankově domě 

oslavila dechová hudba 

Podzvičinka 65. výročí 

svého založení. Pan Karel 

Semerák po  15 letech 

naposled dirigoval svou 

kapelu a  symbolicky 

předal taktovku svému 

následovníku Jiřímu 

Nevyjelovi.

Životní síly ubývaly a na konci ledna 2020 nás opustil. Podzvičinka se roz-

loučila se svým dlouholetým kapelníkem 4. února 2020. Čest jeho památce.

členové Dechové hudby Podzvičinka

Schůze Svazu postižených civilizačními chorobami
Výroční členská schůze Základní organizace Svazu postižených civili-

začními chorobami Dvůr Králové nad Labem se uskuteční ve čtvrtek 

19. března 2020 od 13:30 hod. ve velkém sále Hankova domu. Vítáni 

jsou i nečlenové.

Miloslav Tykal, předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem
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Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 2019/2020

SM systém (nebo také spirální stabilizace páteře) 

je metoda cvičení, která pomáhá stabilizovat 

a  mobilizovat páteř. Provádí se pomocí elastic-

kého lana, popř. podložky. Je vhodná nejen jako 

léčba při potížích se zády, ale také jako prevence 

či regenerace po  sportovních výkonech. Pro 

žáky je to tak skvělá kompenzace celodenního 

sezení ve školních lavicích.

Toto cvičení na  naší škole probíhá již od  lis-

topadu minulého roku. Gymnazisté projevili 

poměrně velký zájem a společně s učiteli tělesné 

výchovy se scházejí každé úterý ráno od

7:15 do 7:45 hod. Prvních pár lekcí vedla paní 

Karolína Skálová, která nás do celé věci zasvětila. 

Nyní probíhá SM pod vedením našich učitelů 

tělocviku. Ti žákům jednotlivé cviky předcvičují 

a hlavně je neustále kontrolují, zda je provádějí 

správně.

Gymnázium umožňuje zapůjčení veškerých 

pomůcek, avšak někteří žáci mají vlastní elas-

tické lano a využívají ho i na domácí cvičení, aby 

dosáhli pozitivních výsledků.

Minulý týden také proběhlo měření protažení 

svalových partií všech cvičících, které se bude 

po  delších časových úsecích opakovat. Díky 

tomu se každý dozví konkrétní údaje o  svém 

stavu, který by se měl samozřejmě postupně 

zlepšovat.

Cviky jako takové nejsou příliš fyzicky náročné, 

ale vyžadují soustředění a  přesné provedení. 

Děkujeme všem, jejichž činností se na naši školu 

systém SM dostal, i  těm, kteří pomáhají, aby to 

tak zůstalo.

Tereza Dederová, Kateřina Seitlová (4. A)

Zdravá záda na gymnáziu

Ve  středu 15. ledna uvítali žáci třetích a  čtvr-

tých ročníků a francouzštináři z prvních ročníků 

v  aule vzácného hosta – Lukáše Macka, M. A., 

ředitele dijonské pobočky Pařížského institutu 

politických studií (Institut d'études politiques 

de Paris). Tato prestižní francouzská instituce 

(neformálně zvaná „Sciences Po“) nabízí baka-

lářské i magisterské programy založené na pro-

pojení politologie, práva, sociologie, historie, 

ekonomie a  dalších společenskovědních disci-

plín, v  různých střediscích mimo Paříž navíc se 

zaměřením na určitou zeměpisnou oblast. V pří-

padě Dijonu jde o evropské záležitosti a střední 

a  východní Evropu. Velký důraz je kladen také 

na  výměnný pobyt na  jiné univerzitě. Ač se 

jedná o placené studium, podle výše příjmu 

rodičů lze nejen odpustit školné, ale též udělit 

stipendium k úhradě ostatních nákladů. Protože 

jde o vstřícnou instituci s možností absolvování 

i  v  angličtině, nic nebrání tomu, aby kdokoli 

z  našich studentů mohl zvažovat vzdělávání 

ve Francii. 

V  další části proběhla živá beseda o  aktuálním 

politickém dění v  Evropě, v  níž Lukáš Macek 

prokázal nesmírně hluboké znalosti a  schop-

nost zasvěceně, ale současně poutavě přiblížit 

i  tak složitá témata, jako je třeba brexit, vývoj 

Evropské unie nebo Visegrádská skupina. Spon-

tánní zájem našich studentů a  povaha klade-

ných otázek sympaticky dokázaly, že dovedou 

spojovat témata ze základů společenských věd, 

zeměpisu i dějepisu. 

Příjemně se tak po roce a půl uzavřel ambiciózní 

cyklus programů spjatých se zde vyučovanými 

cizími jazyky, v němž se u nás postupně předsta-

vila agentura zajišťující středoškolské studium 

v USA (včetně zkušeností naší studentky), ruské 

kulturní centrum, Goethe-Institut, americká 

ambasáda a  nyní francouzská vysoká škola. 

Věříme, že to přispělo k  docenění významu 

cizích jazyků i příležitostí ke studiu v zahraničí. 

PhDr. Ivo Rejchrt

Za vzděláním do Francie?

Přijímací zkoušky v  řádném termínu se konají 

pro žáky 9. tříd v  úterý 14. dubna (1. termín) 

a  ve  středu 15. dubna (2. termín), pro žáky 

7. tříd ve čtvrtek 16. dubna (1. termín) a v pátek 

17. dubna (2. termín). 

Všichni uchazeči absolvují přijímací zkoušku for-

mou jednotného centrálně zadávaného testu 

z  českého jazyka a  literatury (max. 50 bodů, 

povinné minimum 20 bodů) a  z  matematiky 

(max. 50 bodů, povinné minimum 15 bodů). 

Součástí hodnocení bude také předchozí pro-

spěch na základní škole (poslední tři vysvědčení, 

za  každé až 10 bodů) a  případné úspěchy 

v předmětových soutěžích (max. 10 bodů). 

Přijato bude 28 uchazečů s nejvyšším bodovým 

ziskem. Konzultace pro zájemce o studium, jež 

přiblíží strukturu testů, proběhnou ve  středu 

18. března (matematika pro šestileté studium, 

čeština pro čtyřleté) a  25. března (matematika 

pro čtyřleté studium a  čeština pro šestileté), 

vždy od 14:30 hod. 

Aktuální informace naleznete na  našich webo-

vých stránkách www.gym-dk.cz. 

vedení školy

Informace k přijímacímu řízení

V sobotu 18. ledna proběhl na našem gymnáziu 

tradiční seminář Klubu NATURA, z. s., zaměřený 

na  přípravu soutěžících biologické olympiády 

kategorie A, B (střední školy). 

Zajímavé téma – Nepřátel se nelekejte, 

na  množství nehleďte aneb obrana proti bliž-

ním – v  podání čtyř lektorů z  Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Karlovy si přišlo poslechnout 

43 studentů a  pedagogů z  osmi středních škol 

Královéhradeckého, Pardubického a  Liberec-

kého kraje. 

Mgr. Michael Mikát a Mgr. Albert Damaška, oba 

z katedry zoologie, přednášeli o obraně bezob-

ratlých živočichů. Prof.  RNDr.  Jan Černý, Ph.D., 

z katedry buněčné biologie, se pokusil do dvou 

hodin vtěsnat alespoň základní principy imu-

nologie a  Mgr.  Stanislav Vosolsobě z  katedry 

experimentální botaniky uzavřel seminář před-

náškou o obraně rostlin. 

Jsme rádi, že tuto pomoc soutěžícím vyhledává 

každým rokem několik desítek možná budou-

cích biologů nebo lékařů.

RNDr. Jana Dobroruková

Vědci z Univerzity 
Karlovy vzdělávali 
biologické nadšence

Třetí ročník taneční soutěže tříd na  gymnáziu 

přinesl kvalitní vystoupení podpořené pilným 

tréninkem skupin ve  volném čase. Tanečníci 

neopomenuli ani patřičné kostýmy sladěné se 

skladbou. Hodnocení poroty nebylo snadné, 

neboť všechna vystoupení si zasloužila patřičný 

obdiv. 

Mgr. Blanka Hofmanová

Vydařená 
taneční soutěž
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Informace ze ZŠ Schulzovy sady
Badatelský klub v nových prostorách

Badatelský klub, realizovaný v  rámci projektu 

Podpora výuky na  ZŠ Schulzovy sady II díky 

Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělá-

vání, jsme přesunuli do nové učebny, kde využí-

váme nových pomůcek. Zvládli jsme již posklá-

dat model květu, žáby nebo DNA. Zaujali nás 

i  nové vycpaniny, o  kterých si povídáme. Díky 

novým elektrickým mikroskopům můžeme pre-

paráty nejenom pozorovat, ale i  fotografovat, 

a dokonce natáčet na video. Na kroužku to také 

někdy vybuchuje, protože provádíme i  malé 

chemické experimenty. To nás baví asi nejvíce, 

a proto se na každé pondělí moc těšíme.

členové klubu

Fyzikální olympiáda
V  pátek 24. ledna se v  učebně fyziky uskuteč-

nilo okresní kolo 61. ročníku fyzikální olympi-

ády. Zúčastnilo se 10 žáků, kteří reprezentovali 

ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Úpice-Lány a Gymnázium 

Trutnov. Soutěžilo se v kategorii E určené žákům 

9. ročníku a  v  kategorii F pro žáky 8. ročníku 

ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého 

gymnázia. Soutěžící měli za úkol během 4 hodin 

vyřešit 4 obtížnější fyzikální úlohy. 

V  kategorii E zvítězil Ondřej Petera z  Úpice, 

2. místo obsadil Vojtěch Jindra z  Trutnova 

a 3. příčku obsadil domácí Vojtěch Volf. Tito žáci 

postupují do  krajského kola v  Hradci Králové. 

Nepostupovou kategorii F letos ovládl Jakub 

Moc z naší školy, druhý skončil Václav Fitl a třetí 

Antonín Kotvald, oba z trutnovského gymnázia.

Fyzikální olympiáda se v našem okrese dlouho-

době potýká s malou účastí žáků, resp. škol. Je 

to způsobeno relativní obtížností úloh, celkově 

malou atraktivitou soutěže a  také posunutím 

termínu okresního kola z března na leden.

Děkuji pracovnicím Městského informačního 

centra ve Dvoře Králové nad Labem za poskyt-

nutí upomínkových předmětů pro soutěžící.

Mgr. Petr Pavelka

Biologická olympiáda v novém
Jednou z  prvních akcí v  nových odborných 

učebnách s moderním vybavením se stala příro-

dovědná soutěž. Dne 5. února se konalo školní 

kolo 54. ročníku Biologické olympiády, kterého 

se zúčastnilo 23 žáků v kategoriích C a D. Zadání 

tvořily praktické laboratorní úlohy, ve  kterých 

jsme pomocí nových elektrických mikroskopů 

zkoumali, kreslili a popisovali preparáty rostlinky 

rašeliníku. V učebně fyziky pak následoval těžký 

vědomostní test zaměřený především na  ryby, 

vodní živočichy a jiné organismy žijící ve vodním 

prostředí. Dále jsme pokračovali poznáváním 

a  určováním vybraných patnácti živočichů 

a patnácti rostlin. V kategorii D se nejlépe dařilo 

Martině Hamerské, Adéle Sedláčkové (obě ze 

7. B), Emě Táboříkové z 6. C. Mezi staršími žáky 

kategorie C vynikla Anna Sedláčková, Eliška 

Němečková a Vojtěch Volf (všichni z 9. B).

Vojtěch Volf a Anna Rejlová, soutěžící

Karlovarský skřivánek
V pondělí 3. února se konalo v Úpici oblastní kolo 

pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. I  zpě-

vačky naší školy byly u  toho. V  sólovém zpěvu 

získaly velmi pěkná umístění. Eliška a  Terezka 

Johnovy ve  své kategorii vybojovaly 2. místo. 

Lia Mostecká vyhrála a postoupila do celostátní 

pěvecké soutěže, která se koná v  Karlových 

Varech. Tak hodně štěstí v dalších soutěžích!

Mgr. Jitka Krejčí

Tablety ve výuce na 1. stupni
Ve  třídě 3. C mají žáci možnost pracovat 

s 12 žákovskými tablety značky Apple. Své zařízení 

má i  učitel. Byly pořízeny díky fi nančnímu daru 

rodiny Tauchmanovy a také díky podpoře vedení 

školy. Pro žáky bylo první seznámení s tabletem 

velkým dárkem i  motivací, brzy se s  nimi nau-

čili správně zacházet. Někteří přitom využili své 

dosavadní zkušenosti s  dotykovým telefonem, 

který běžně používají. Tablety používáme v hodi-

nách matematiky, českého jazyka i  v  prvouce. 

Nezapomněli jsme ani na  prevenci kyberšikany, 

kterou nám připravila školní psycholožka. Tablety 

ale nenahrazují běžné učební pomůcky, kterými 

jsou učebnice a  sešity, ty budou mít své místo 

ve výuce stále. Moderní technologie nám výuku 

vhodně doplňují.  Jsme rádi, že naše škola jejich 

zavádění do výuky podporuje.

Mgr. Diana Kotová, třídní učitelka 3. C

Recitační soutěž v novém hávu
Jak vypadá umění recitace žáků naší školy, jsme 

měli možnost posoudit 29. ledna. Letos bylo 

všem účinkujícím dopřáno vstoupit na  „prkna, 

která znamenají svět“. Slovesné umění v podání 

našich žáků totiž zaznělo v  prostorách sálu 

v  ZUŠ R. A. Dvorského. Literatura byla koruno-

vána hudebními vystoupeními žáků školy, která 

nám poskytla přístřeší. Hodnocení recitátorů se 

ujala pětičlenná porota v čele s panem učitelem 

Ladislavem Peřinou. Slavnostní fanfáry v podání 

PlechBandu zahájily odpoledne, v němž souzněly 

múzy literární s  múzou hudby. Erbena, Žáčka, 

Fryntu střídala jazzová melodie, jindy k  divá-

kům promlouval svými tóny Rimskij-Korsakov, 

slovy zase Antoine de Saint-Exupéry či Zdeněk 

Svěrák. Gratulujeme postupujícím do  okresního 

kola: Kateřině Exnarové, Adéle Hoňkové, Anežce 

Baťové a  Jiřímu Štefáčkovi. Velké poděkování 

patří paní ředitelce ZUŠ Vladimíře Matuškové 

za  vstřícnost a  poskytnutí možnosti tuto soutěž 

realizovat v sále své školy.              Mgr. Jaroslav Zítka 

Další úspěch ZŠ 5. května v soutěži Zlatý Ámos

Ze školky do školy 
ZŠ Schulzovy sady připravila pro budoucí 

prvňáčky akci Ze školky do školy, aby si děti 

mohly některé činnosti vyzkoušet přímo 

ve škole. Program pokračuje i v březnu, a to 

5. března (hrátky s písmenky) a 12. března 

(sportování) vždy od 16:00 hod. 

Den otevřených dveří
Na čtvrtek 19. března je naplánovaný „Den 

otevřených dveří“, na který se pilně připra-

vují i žáci. Trénují nejrůznější vystoupení, 

tvoří výzdobu. Dobrovolníci zapojení do 

projektu FIST v nových prostorách školního 

poradenského pracoviště chystají spoustu 

informací a aktivit zaměřených na bezpeč-

nost na internetu a sociálních sítích. 

Neváhejte a přijďte! Bude se na co dívat. 

Těšíme se na vás.                               vedení školy

Královéhradecký kraj má „Ámosku“ 
Petru Chmelíkovou ze ZŠ 5. května

Letošní 27. ročník Zlatého Ámose se nese 

v duchu velmi hojné účasti. Poprvé v celé histo-

rii ankety se konalo regionální kolo v Hradci Krá-

lové, neboť se přihlásilo celkem 11 pedagogů 

středních a  základních škol Královéhradeckého 

kraje. Mezi nimi byla i  naše „zlatá“ kolegyně 

Petra Chmelíková. Její nominaci před porotou 

obhajovali vybraní žáci 8. třídy (Tereza Pavel-

ková, Karolína Vágnerová a Jakub Vágner). 

Porota hodnotila zejména úroveň přihlášek, 

vystupování žáků a v neposlední řadě i rozhovor 

s nominovanou učitelkou nebo učitelem. Vše se 

zvládlo na výbornou a regionální klání je poko-

řeno. Nyní je další krok na paní učitelce, která bude 

11. března v  zrcadlových sálech Minister-

stva školství, mládeže a  tělovýchovy bojovat 

o postup do fi nále. Tímto jí přejeme hodně štěstí 

a sil do dalších kol.

Pedagogický sbor ZŠ 5. května

Foto: Královéhradecký kraj

Deváťáci v iQ Landii
Dne 22. ledna 2020 jsme my – deváťáci společně 

s 8. třídou navštívili iQ Landii v Liberci. Budova 

je rozdělena do několika pater, ve kterých jsou 

k  nahlédnutí a  vyzkoušení různé expozice. 

Návštěvník má tedy možnost zhlédnout část 

zaměřenou na  lidské tělo – smysly, optické 

klamy, cévní soustavu, trávicí soustavu, inter-

aktivní formou operovat člověka, dále vesmír, 

zemský povrch, fyzikální jevy, chemickou labo-

ratoř a mnohé jiné. Mnoho z nás řešilo detektivní 

příběh, seznámilo se s počátkem života na Zemi, 

vyzkoušelo přírodní živly „naživo“ – 80 km vich-

řice nás trochu pocuchala, tornádo naštěstí 

neodneslo, blesky nikoho nezasáhly. Chlapce 

nejvíce zaujala simulace letu dopravním leta-

dlem a  tzv. science show, kde jsme prozkou-

mali vlastnosti tekutého dusíku a výboj statické 

elektřiny. Dívky strávily nejvíce času u  zpívající 

fontány a okénka České televize, kde si zahrály 

na  moderátorky počasí a  herečky dabující dět-

ský fi lm. 

Tímto bychom chtěli poděkovat paní Lankové 

ze SŠIS, která se na organizaci výletu podílela.

žáci 9. třídy
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Zprávy ze ZŠ Strž
I cesta je cíl, DofE na ZŠ Strž 
Mezinárodní cena vévody z  Edinburghu (DofE) 

je vzdělávací program, který má děti motivovat 

k cílevědomé práci a pomáhat jim rozvíjet jejich 

schopnosti a  dovednosti. ZŠ Strž již druhým 

rokem nabízí možnost zapojení se do  tohoto 

prestižního projektu. 

Program je určen prioritně pro starší žáky. V sou-

časné době pracují na plnění svých cílů ve třech 

oblastech čtyři žáci z  osmé třídy, a  to v  bron-

zové úrovni. Snaží se rozvíjet ve sportu a v nej-

různějších dovednostech, jako je například hra 

na hudební nástroj. Někteří si dali za cíl zdoko-

nalit své kuchařské umění nebo se naučit jezdit 

na  skateboardu. Vedle sportu a  sebezdokona-

lování se účastníci programu věnují také dob-

rovolnictví. Děti si vybraly především práci pro 

charitu, ale spolupracují i  s  domovem seniorů. 

V rámci programu již pomáhaly s přípravou pro-

dejní výstavy žákovských prací, jejichž výtěžek 

podpořil děti v Africe. Mají však mnoho dalších 

nápadů a  nadšení, které jim, doufejme, vydrží 

až do konce. Všem účastníkům přejeme vytrva-

lost na cestě k vytyčeným cílům, krásné zážitky 

a mnoho nových zkušeností. 

Mgr. Gabriela Geislerová 

Výměnný pobyt v Portugalsku 
očima žákyně ZŠ Strž
Do  Porta jsme dorazili úspěšně a  přemístili se 

do  hotelu Dos Lois ve  městě Santa Maria da 

Feira, kde si nás vyzvedly rodiny. Pro všechny byl 

první den náročný, adaptace na  jiné prostředí 

Novinky ze ZŠ Podharť 
Mezigenerační setkání

Ve středu 15. ledna navštívili žáci z deváté třídy 

domov důchodců v  Sadové ulici. Nejprve nás 

mile přivítala paní ředitelka Mgr. Marcela Hauke 

a poté jsme si společně zazpívali známé lidové 

písně. Během hraní zajímavých her jsme se 

dozvěděli i mnoho poutavých příběhů ze života 

babiček a  dědečků. Děkujeme za  krásně strá-

vené odpoledne a těšíme se na další. 

Mgr. Zdena Červinková

Prvňáci a deváťáci
Jak se již stává na ZŠ Podharť tradicí, pomáhají 

deváťáci celý první měsíc žákům první třídy. 

Každý prvňáček měl od  začátku září svého 

deváťáka. Paní učitelky třídní Mgr. Lucie Ježková 

a  Mgr.  Marta Mokrá se na  spolupráci spolu se 

svými žáky pečlivě připravily.

Při slavnostním šerpování přivítal prvňáčka 

i  „jeho“ deváťák. Od  druhého školního dne 

vyzvedl vždy svého prvňáčka, odvedl ho a podle 

pokynů paní učitelky mu pomohl připravit věci 

na  vyučování. V  průběhu měsíce se z  malých 

i  velkých dětí stali kamarádi. Vše pěkné ale 

jednou skončí. Prvňáčci už museli být samo-

statní a rozloučili se se svými deváťáky. 

Skončilo první pololetí, prvňáčci spali poprvé 

ve  škole a  kromě krásného vysvědčení, které 

dostali večer, na ně čekal ještě jeden dárek. Druhý 

den se sešli se „svými“ deváťáky v tělocvičně. Prv-

ňáčci poděkovali deváťákům za pomoc a pozvali 

je na společné cvičení s hudbou. Po sportovním 

výkonu následovala sladká odměna. Deváťáci si 

připravili pro prvňáčky také překvapení. Stejné 

dvojice, které spolu kamarádily v září, se vypravily 

luštit tajenky. Všem se to podařilo na výbornou. 

Protože máme dvě deváté třídy, dalším překva-

pením bylo zdolávání překážkové dráhy, opět 

ve dvojicích, ale jeden z dvojice měl zavázané oči 

a ten druhý ho navigoval. Bylo hezké sledovat, jak 

si děti ve dvojicích rozumí. Děkujeme všem.

Mgr. Ivana Pešťáková, Mgr. Marta Mokrá 

a Mgr. Lucie Ježková

První vysvědčení ve třídě U Štafl íka 
a Špagetky
Prvňáčci se velice těšili na spaní ve škole spojené 

s tajemným programem a předáváním prvního 

vysvědčení. Sešli jsme se o  půl šesté, nejdříve 

jsme si přečetli zprávu z „vesmíru“, kde jsme se 

dozvěděli, že Zemi hrozí velké nebezpečí, že 

lidé hodně ubližují přírodě. Podívali jsme se 

na dokument, co by se stalo s planetou, kdyby 

lidé netřídili odpad, a  povídali si o  tom. Pře-

mýšleli jsme, jak pomůžeme, a rozhodli jsme se 

poslat do „vesmíru“ zprávu o  tom, jak budeme 

naší Zemi pomáhat. Každý z  dětí obkreslil obě 

ruce, nalepili jsme je do  kruhu kolem Země 

a  slíbili si, že se budeme k  přírodě hezky cho-

vat a  budeme to učit i  ostatní děti. Po  večeři 

jsme se těšili na  pohádku, kterou jsme si při-

volali vyrobeným večerníčkem. A už se přiblížila

20. hodina. Děti se vypravily tajemnou stezkou 

pro svoje první vysvědčení. Radost byla veliká, 

čekaly na ně samé jedničky. Poté ještě povídání 

a jedna pohádka O Palečkovi. Spaní ve škole se 

všem moc líbilo a  těšíme se na  další společné 

zážitky s  třídou. Děkujeme všem maminkám 

a panu Pastvovi za přípravu dobrot na třídní akci. 

Nesmíme zapomenout na  naši velkou kama-

rádku z 8. třídy a pomocnici paní učitelky Adélku 

Kühnelovou, která na nás byla moc hodná.

Mgr. Ivana Pešťáková, třídní učitelka

Pro vysvědčení do věže kostela
Na  žáky 2. A  čekalo netradiční rozdávání polo-

letního vysvědčení. Vloni dostávali svá první 

vysvědčení v pyžamu. Tentokrát bylo předávání 

ještě dobrodružnější.

Ve  středu 29. ledna vpodvečer jsme vyrazili 

do  kostela sv. Jana Křtitele. Na  prohlídku kos-

telní věže a večerního města z ptačí perspektivy 

nás vzal pan Jiří Kučera, za což mu velice děku-

jeme. Výstup nám zpestřil hledáním pergamenů 

s  hádankami. Dětem poutavě přiblížil historii 

strážných věží našeho města. Poté přišlo to nej-

důležitější – netradiční předávání vysvědčení 

ve  věži kostela. Pak už jsme se všichni vydali 

zpět do Podhartě. Čekala nás ještě noc ve škole. 

Připravené řízky všem opravdu přišly vhod. 

Ještě jsme si trochu zadováděli, prošli stezku 

odvahy noční školou a v rámci módní přehlídky 

předvedli své pyžamové modely. Po zábavném 

večeru a  dobrém jídle jsme postupně zalehli 

do připravených spacáků. Noc ve škole se všem 

moc líbila a už teď se společně těšíme na další 

netradiční předávání vysvědčení. 

Mgr. Miroslava Kubicová a Hana Chaloupková

a  návyky nebyla jednoduchá, ale rodiny byly 

moc hodné a  vše usnadnily. Někteří tento den 

navštívili okolní města, někteří se byli podívat 

na místní pouť či zámek, ale všichni se seznámili 

s  rodinnými příslušníky. Druhý den následoval 

program s  rodinami, navštěvovali jsme místní 

zajímavosti a kulturní památky. 

V pondělí 20. ledna se všichni Češi, Poláci i Por-

tugalci zapojení do  Erasmu sešli na  Fogaceiras 

Procesu, který jsme společně sledovali. Jedná 

se o  průvod, který symbolizuje slib Bohu, aby 

se znovu neobjevil mor stejně jako před 500 

lety. Průvodu se účastní děti v  bílých šatičkách 

s  modrými či červenými opasky a  nad hlavami 

si drží fogaçu, což je něco jako tradiční místní 

chléb. V úterý jsme se znovu sešli v místní škole, 

kde jsme se představili, zahráli si pár venkovních 

her a odprezentovali z domova připravené práce 

na téma móda, zaměstnání a doprava. Všechny 

práce byly velice povedené. Odpoledne jsme 

navštívili muzeum bot a klobouků ve městě São 

João da Madeira, kde byly vystavené boty a klo-

bouky, které se nosily od pravěku až do dnešních 

dní, a  také několik zvláštních exemplářů, které 

nejsou určeny k běžnému používání. Ve středu 

22. ledna jsme navštívili významné město Porto 

a viděli muzeum starých vagonů. Jedním z nich 

jsme se projeli podél řeky Douro a poté si udělali 

procházku městem na vlakové nádraží a do cen-

tra, kde jsme nakoupili suvenýry. Viděli jsme 

spousty nádherných výhledů, budov a zdejších 

milých lidí. Ve škole jsme pak ve  skupinkách 

zpracovávali předešlé dny do prezentace, které 

jsme následně přednesli, a  tím si připomněli 

naše zážitky. Následně jsme šli do centra Santa 

Maria da Feira a  navštívili místní hrad, který je 

mimochodem vážně nádherný. V  pátek jsme 

se věnovali hasičině a  navštívili továrnu, která 

sestavuje hasičská auta. Ta jsme později viděli 

na  hasičské stanici včetně starých exemplářů. 

Odpoledne strávili všichni studenti společně, 

protože se jednalo o náš poslední den. V sedm 

hodin večer portugalského času jsme se sešli 

opět všichni ve  škole, následovala společná 

večeře i s portugalskými rodiči a učiteli z Čech, 

Polska i Portugalska.

Příštím dnem náš pobyt v  Portugalsku končil, 

měli jsme program s rodinami, které nás dokázaly 

příjemně překvapit. Večer se většina z  nás sešla 

na velkém koncertu, kterého se účastnili i někteří 

portugalští studenti. Poté následovalo rozlou-

čení. Z výměnného pobytu jsme se vrátili všichni 

zdraví a  spokojení. Máme nové zážitky i  zkuše-

nosti, které se nám jistě budou hodit, a těšíme se, 

až znovu uvidíme své portugalské přátele.

Michaela Matoušová, žákyně 9. A
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Zajímavé aktivity DDM Jednička
Pololetky v Jedničce
Na krátké pololetní prázdniny si Jednička i letos 

připravila zajímavý program. Téměř dvě desítky 

dětí si přišly užít zábavu v podobě her a tvoření. 

Dopoledne si každý vytvořil roztomilého med-

vídka z  ručníku a naučil se složit z kusu papíru 

barevnou lezoucí můru. Odpoledne zbyl ještě 

čas na  výrobu „mimoní“ lucerničky a  bludiště 

z  krabičky od  CD. Tvořivou část dne bylo ale 

potřeba proložit také nějakou tou hrou a soutěží. 

A tak se dva týmy pustily do boje o poklad, který 

byl ukrytý v  zamčené truhlici. Plněním nejrůz-

nějších úkolů získávaly děti části matematic-

kého příkladu, který po  sestavení a  správném 

vypočítání umožnil vítěznému týmu otevřít 

číselný zámek a získat vytoužený poklad.

Odborník z praxe to „roztočil“
Dům dětí a mládeže Jednička se v letech 2019–

2021 zapojuje do projektu ŠABLONY II. v  rámci 

OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063. Jed-

nou z aktivit fi nancovaných z prostředků Evrop-

ských strukturálních fondů je zapojení „Odbor-

níka z  praxe“ do  činnosti zájmových kroužků. 

Proto jsme v  druhé polovině ledna přivítali 

designérku a  výtvarnici Ludmilu Šenkyříkovou, 

která děti z kroužků keramiky seznámila s tech-

nikou točení na  hrnčířském kruhu. Každý měl 

možnost si tuto nelehkou činnost vyzkoušet. 

Za  pomoci milé a  trpělivé lektorky tak pod 

rukama dětí doslova „vyrostly“ velmi zdařilé 

nádoby. Děti točení na  kruhu nesmírně bavilo 

a ze svých výtvorů měly velikou radost. 

Činnost kroužků návštěva „Odborníka z  praxe“ 

vskutku velmi zpestřila a obohatila. Pevně věřím, 

že i další aktivity, které Jednička v rámci projektu 

Šablony II. připravuje, budou stejně přínosné, 

zajímavé a inspirující. 

Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička

Něco končí a něco začíná
Senioři z  Klubu 

důchodců v  Sadové si 

poslední měsíc roku 

2019 opravdu užili. 

Čekalo je mnoho vese-

lých akcí, kde se dobře 

bavili a  blíže poznávali. 

V  předvánočním období to byla návštěva 

Mikuláše, čerta a  anděla. Tato trojice při-

nesla mnoho veselí a vzpomínek na dětství. 

Mnozí senioři si nenechali ujít náš společný 

výlet pod názvem „Advent v Hlinsku“. Zde 

si účastníci prohlédli lidovou architekturu 

i dílny lidových řemeslníků a jejich bydlení. 

Připomněli si společně s průvodkyní areálu 

vánoční zvyky našich předků a  vánočně 

naladěni se vraceli domů. Oslava závěru 

roku se již tradičně uskutečnila ve spojení

s hudbou a dobrým jídlem v naší oblíbené 

hospůdce „U Antonína“ v Lipnici.

Nový rok jsme zahájili přednáškou „Tísňová 

péče“ a přípravou programu na rok 2020.

Soňa Vachková

Klub důchodců v Sadové, z. s.

Kynologové hodnotili rok 2019
Základní kynologická organizace Dvůr Krá-

lové nad Labem v roce 2019 uspořádala tři 

základní kurzy pro velká a střední plemena 

psů a dva kurzy pro malá plemena. Celkem 

se jich účastnilo 40 zájemců o kurz výcviku, 

kde se učí, jak mají se svým psem pracovat 

a  naučit ho základním povelům. Kurzy se 

uskuteční také letos. 

Vloni v  květnu se konaly závody ve  spor-

tovní kynologii – Podzvičinský pohár, 

na  který jezdí kynologové z  východních 

Čech. Akce se zúčastnilo 30 psovodů 

ve  čtyřech kategoriích podle Národního 

zkušebního řádu. V  červenci se člen krá-

lovédvorské organizace Ladislav Vitvar 

zúčastnil Mezinárodního mistrovství čes-

kého klubu německých ovčáků.

Více informací, novinky a  kalendář akcí 

najdete na  www.zko138.webnode.cz. Čin-

nost organizace fi nančně podporuje město 

Dvůr Králové nad Labem.

Veronika Nosková

Základní kynologická organizace č. 138

Dvůr Králové nad Labem

Zimní pohádka
Jedním ze vzdělávacích programů, které 

DDM Jednička nabízí pro mateřské 

a základní školy, je i Zimní pohádka. Příběh 

Rozárky, která rozzlobila paní Zimu, si při-

šly poslechnout také děti z MŠ v Kocbeřích. 

Čekalo na  ně hodinové putování zimním 

palácem, za doprovodu princezny Sněžínky 

hledaly kousky Rozárčina zmrzlého srdíčka. 

Ty bylo možné získat pouze splněním růz-

ných úkolů, které si paní Zima nachystala. 

Děti tak musely dobře určit, co je zima, jak 

vypadá, co do ní patří a co ne, jaké jsou její 

nástrahy, ale i přínosy. Společně se Sněžín-

kou pozorovaly stoupání a klesání teploty, 

tání ledu, naučily se, jak se na zimu obléci, 

připomněly si zimní sporty nebo spo-

lečně zpívaly. Dětem se nakonec podařilo 

Rozárku zachránit a s ní i celou Zemi před 

věčným mrazem a  ledem. Do  školky si 

tak z  Jedničky odnesly nejen medaili, ale 

hlavně spoustu zážitků a poznatků.

Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička

Kdo si hraje, nezlobí
Naopak, výborně se baví, nové věci vyzkouší 

a  hodně se toho naučí. Dne 21. ledna 2020 

jsme se třídou „Kočiček” vyrazili do  Městského 

muzea ve Dvoře Králové nad Labem. Vydali jsme 

se na  výstavu s  názvem Retrohrátky, abychom 

dětem ukázali, s  jakými hračkami si hráli jejich 

rodiče i prarodiče, když byli malí oni.

V  muzeu se nám dostalo velmi milého uvítání 

a  péče. Děti naslouchaly výkladu k  exponá-

tům, pozorně se dívaly, odpovídaly na  otázky 

a  nemohly být, než opakovaně chváleny. Brzy 

zjistily, že mnohé z  předvedených hraček 

znají, ať už v jejich původní nebo v modernější 

podobě. Nejraději by je všechny vyzkoušely. To 

sice možné nebylo, ale na  prostor pro oprav-

dové hraní organizátoři výstavy nezapomněli.

Kdyby nás ve školce nečekal oběd, byli bychom 

v muzeu nejspíš až do odpoledne. Loučit se nám 

nechtělo. Výstava byla pěkná, moc děkujeme. 

Děti odcházely s úsměvem a plné zážitků. Rádi 

opět do muzea při vhodné příležitosti zavítáme.

Kateřina Suchá, DiS., a Jiřina Nápravníková 

učitelky MŠ Elišky Krásnohorské

Klání malých školáků – putovní 
pohár odletěl se Sovičkami
Ve  středu 29. ledna se v  Kině Svět konal již 

9. ročník soutěže pro žáky 3.–5. tříd základních 

škol ze Dvora Králové nad Labem Klání malých 

školáků, který opět pořádal DDM Jednička. 

Na  podiu kina zasedly ke  stolkům pětičlenné 

týmy, aby se utkaly ve  vědomostním klání – 

ve  třech soutěžních kolech na  ně čekaly úkoly 

jazykovědné, matematické, hudební, logické, 

přírodovědné, vlastivědné nebo společensko-

vědní. Od začátku panovala báječná atmosféra, 

děti, které přišly své spolužáky podpořit, fandily 

z plných plic, a k vidění byly snad nejhezčí a nej-

rozmanitější transparenty. K vidění a slyšení tak 

byla podpora pro Stržánky, Podharťáky, Dračí 

pětku i  Sovičky. A  právě poslední zmiňovaný 

tým letos celé klání vyhrál! 

Od  začátku si vedl výborně, a  i  když mu těsně 

na paty šlapaly děti ze ZŠ Strž, nakonec Sovičky 

ze Schulzových sadů své prvenství uhájily 

a udržely. Stalo se tak v historii soutěže poprvé, 

co Klání malých školáků vyhrály Schulzovy sady 

a  pro svou školu na  rok získaly putovní pohár 

i krásné věcné ceny. 

Nádherné dárky dostali všichni soutěžící – 

na druhém místě Stržánci ze ZŠ Strž, na  třetím 

Dračí pětka ze ZŠ 5. května a místo čtvrté letos 

připadlo Podharťákům ze ZŠ Podharť. 

Poděkování patří nejen všem pedagogům 

a  dětem, jež se soutěže zúčastnili, ale také 

městu Dvůr Králové nad Labem za  podporu 

a  panu starostovi Janu Jarolímovi, který si 

ve svém nabitém programu opět udělal čas, při-

šel žákům popřát mnoho úspěchů a soutěž zahá-

jil. Příští rok akce oslaví malé jubileum – bude to 

již 10. ročník. Už teď se těšíme na shledanou.

Mgr. Iveta Hanušová, DDM Jednička
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Úspěch žáků pěveckého oddělení 
na Karlovarském skřivánkovi

Dne 3. února se uskutečnilo regionální 

kolo celostátní pěvecké soutěže Karlovar-

ský skřivánek. Pořadatelem byla Základní 

umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. Za 

ZUŠ R. A. Dvorského se zúčastnily žákyně 

pana učitele Zdeňka Jirouska a žákyně paní 

učitelky Jany Machkové, které na  klavír 

doprovodil pan učitel Marek Iglo. 

V  kategorii A1 soutěžilo celkem 19 zpě-

váků a naše zpěvačky získaly tato umístění: 

1. místo Dorota Hamplová a Tereza Jarolí-

mová, 2. místo Ema Siřišťová, 3. místo Laura 

Bénová. V  kategorii C1 si Kateřina Exna-

rová, žákyně pana učitele Zdeňka Jirouska, 

vyzpívala 1. místo s postupem do celostát-

ního kola, které se bude konat 25. března 

v Karlových Varech. 

Mgr. Jana Machková

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Královédvorský chrámový sbor zpíval 
v pražském kostele sv. Mikuláše
Putování Královédvorského chrámového sboru 

pokračuje i v letošním roce. 

Do  Prahy jsme se vydali druhý únorový den 

nového roku, až téměř v  magickém datu 

2. února 2020. Na  pozvání varhaníka Pře-

mysla Kšici, který nás již několikrát doprovázel 

na  našem koncertě s  premiérou ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem, jsme měli tu čest doprovo-

dit večerní mši svatou v  kostele sv. Mikuláše 

na Malé Straně.

Cestou tam nám pršelo, ale všichni jsme se 

v  pořádku sešli na  Malostranském náměstí 

před budovou Lichtenštejnského paláce, kam 

jsme měli možnost nahlédnout. Sídlí zde Aka-

demie múzických umění, kde vyučuje hudební 

teorii i náš sbormistr Vít Havlíček. Hned naproti 

stojí již zmiňovaný kostel svatého Mikuláše. Je 

považován za nejslavnější barokní chrám Prahy, 

uvnitř bohatě zdoben mramorem, freskami 

a  sochami barokních umělců. Je to obrovský 

nádherný prostor s  velkou akustikou. Hlavní 

varhany byly zhotoveny v  letech 1745–1747 

a  mají přes 4  000 píšťal, které dosahují délky 

až šesti metrů. Na tyto varhany hrával za svého 

pobytu v  Praze jako host manželů Duškových 

slavný W. A. Mozart v  roce 1787. Za  socialismu 

byla ve věži kostela vybudována pozorovatelna 

Státní bezpečnosti.

Druhého února se slaví svátek Uvedení Páně 

do  chrámu, neboli svátek Hromnic. Na  začátku 

mše svaté se světily svíčky hromničky. Dříve lidé 

tyto svíčky zapalovali v  oknech při bouřkách 

na  ochranu svých obydlí. Zpívali jsme z  boč-

ního kůru, který je hodně vysoko. Zpěv v tomto 

chrámu byl pro nás velký zážitek. Do repertoáru 

jsme také zařadili skladbu Pange lingua sou-

časného skladatele Luboše Sluky, který bydlí 

nedaleko a byl pozván. Luboš Sluka pro náš sbor 

napsal skladbu v roce 2010 a na koncert s premi-

érou do Dvora Králové nad Labem zavítal i v dal-

ších letech. Kvůli zdravotním důvodům se tento 

91letý skladatel nemohl dostavit, ale přišla paní 

Sluková, a tak jsme ho alespoň pozdravovali. 

Po skončení mše svaté bylo venku krásně teplo 

a  nepršelo, proto se někteří prošli pěšky přes 

Karlův most na Staroměstské náměstí, Celetnou 

ulicí na Náměstí republiky a odtud pak metrem 

na  Černý most. Večerní Praha má své kouzlo, 

a tak jsme se domů vraceli plní krásných dojmů.

Jana Friedová

Nové zdravotnické zařízení začne klientům sloužit od 1. dubna
Jedno z  nejmodernějších zdravotnických zaří-

zení v  České republice, které vzniklo ve  Dvoře 

Králové nad Labem, nabídne pacientům dlou-

hodobou ošetřovatelskou a  rehabilitační péči. 

Zařízení, jehož provozovatelem je společnost 

Vividus East, zahájí svou činnost 1. dubna 

2020. Pacienti budou přijímáni průběžně, a  to 

až do  fi nální kapacity 79 pokojů, respektive 

163 ošetřovatelských lůžek. Zdravotní a  kom-

pletní základní péče bude plně hrazena zdravot-

ními pojišťovnami.

„Naše centrum je určeno pacientům, kteří 

vyžadují dlouhodobou lůžkovou péči, dále paci-

entům v rekonvalescenci, po operacích, úrazech 

a těžkých onemocněních a v případě poptávky 

i  pacientům samoplátcům,“ říká ředitel zdra-

votnického zařízení Vividus East Ing.  Václav 

Hornych a  pokračuje: „Naším cílem je kvalitní 

a  individualizovaná péče s  respektem k  potře-

bám pacientů. V  rámci ošetřovatelské péče 

budeme upevňovat jejich zdraví různými for-

mami aktivizační a  rehabilitační péče, aby se 

mohli co nejdříve, pokud to bude možné, znovu 

zapojit do běžného života. Zároveň však chceme 

zmírnit těžkosti a  bolesti nemocných, a  to 

v  nejtěžších životních chvílích našich pacientů 

a  jejich rodin.“ Ošetřovatelský personál bude 

úzce spolupracovat s nemocným, jeho rodinou, 

lékaři a dalšími odbornými pracovníky, k dispo-

zici budou i služby klinického psychologa.

V  první etapě bude do  zařízení umístěno 

64 pacientů. Zájemci se mohou hlásit od 

1. března, žádost o  umístění je zveřejněna 

na  webových stránkách www.vividus-east.cz. 

„Přijetí pacientů, a  to i  z  jiných již fungujících 

zařízení, proběhne na  základě podané žádosti, 

kterou musí vždy potvrdit ošetřující lékař,“ 

upřesňuje Ing. Václav Hornych. 

Pro pacienty jsou připraveny jedno a  dvoulůž-

kové pokoje s  vlastním sociálním zařízením, 

televizí, lednicí, šatnou a WiFi připojením. „Tím 

chceme zajistit individuální přístup perso-

nálu ke  každému pacientovi a  zachovat jeho 

soukromí. Nabídneme tak výjimečný přístup 

v  rámci ošetřovatelské a  zvýšené rehabilitační 

péče,“ potvrzuje vrchní sestra Mgr. Kristina Janá-

ková. Na  vyváženou stravu pacientů dohlédne 

nutriční terapeutka.

Zařízení je pro lepší orientaci rozděleno do  tří 

částí – modrého, červeného a  zeleného patra. 

Kromě pokojů se v něm nacházejí také tělocvičny 

vybavené rehabilitačními pomůckami, pacient-

ská knihovna a  v  přízemí kavárna s  odpočinko-

vou zónou včetně venkovního posezení. Roz-

hlehlá revitalizovaná zahrada o rozloze 13,5 tisíc 

m2 nabídne pacientům a jejich rodinám různé kli-

dové i aktivizační zóny. „Pacienti tak budou moci 

v rámci aktivizační terapie např. pěstovat ovoce, 

zeleninu, a to venku nebo v opraveném původ-

ním skleníku. Dále se budou moci věnovat malo-

vání a podobně,“ popisuje Ing. Václav Hornych.

V  plném provozu bude v  zařízení pracovat 

zhruba devadesát zaměstnanců. „Půjde zejména 

o kombinaci zdravotnických a ošetřovatelských 

profesí. V první fázi nabídneme pracovní poměr 

asi třiceti lidem. Tým lékařského personálu 

povede primář doc.  MUDr.  Ladislav Vykouřil, 

CSc., který pracoval ve Fakultní nemocnici Hra-

dec Králové a je ve svém oboru velkým profesio-

nálem,“ upřesňuje Ing. Václav Hornych.

Na  závěr března je připraven den otevřených 

dveří pro širokou odbornou i  laickou veřej-

nost. Slavnostní otevření se uskuteční 1. dubna 

a  pozváni na  něj budou zástupci Královéhra-

deckého kraje, města Dvůr Králové nad Labem, 

krajského zdravotnického holdingu, zdravotních 

pojišťoven, dalších lékařských institucí východo-

českého regionu a vybraných sociálních zařízení. 

„Počítáme s tím, že v rámci naší činnosti budeme 

spolupracovat s řadou institucí napříč celým kra-

jem, včetně Městské nemocnice ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem,“ podotýká Ing. Václav Hornych 

a  dodává: „Věřím, že naše zařízení bude příno-

sem nejen pro celý region. Je třeba si uvědomit, 

že populace stárne a  v  celé České republice se 

potýkáme s dramatickým nedostatkem lůžek pro 

pacienty, jež potřebují dlouhodobou ošetřovatel-

skou péči. Toto zařízení takovou péči na  vysoké 

profesionální úrovni nabízí a pacientům pomůže 

zajistit klidné stáří s patřičným zázemím a důstoj-

ným prostředím, které bude potřebovat jednou 

ve své životní etapě každý z nás.“

Vividus East, s. r. o.
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Stomatologická pohotovost
březen 2020
29. 2. a 1. 3.: MUDr. Rudolf Dušánek (Stets 

Maksym), Roháčova 2968, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 733 734 089;

7. a 8. 3.: DentMode, s. r. o., Poděbradova 

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

14. a  15. 3.: MUDr.  Miroslava Landová, 

Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 321 931;

21., 22., 28. a 29 3.: Prouzovi, s. r. o., Šafa-

říkova 1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

Ord. doba: so, ne, svátky 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz
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100 let skautingu ve Dvoře Králové nad Labem – 3. část
Z  iniciativy zaklada-

telů královedvorského 

skautingu S. Munzara 

a  S. Veselého a  posled-

ního vůdce střediska 

z  roku 1949 J. Šturmy se 

již 4. dubna 1968 sešlo 

130 dřívějších skautů 

a skautek spolu s novými 

zájemci na poradě v Han-

kově domě. Život skautský se opět, již potřetí, 

ve Dvoře Králové nad Labem naplno rozběhl. 

Již dvakrát jsme přišli o  všechen majetek. 

Nemaje klubovny ani potřebný materiál pro čin-

nost oddílů, podařilo se získat O. Hakovi polo-

rozpadlý altán v  zahradě továrníka V. Zlatníka 

v Kotkově ulici. Z torza altánu vybudovali O. Hak, 

B. Káde a J. Šícha velmi rychle krásnou klubovnu 

pro 1. oddíl a  2. smečku vlčat a  oddíl skautek. 

Ostatní oddíly se scházely v  Domě mládeže 

a  zoologická zahrada nám propůjčila roubenku 

Šmídův dům v  Přemyslově ulici. Náš skautský 

dům u  Hartského potoka jsme díky neochotě 

soudruha Kučery ze správy spojů zpět nedostali 

a v době normalizace ustoupila naše „bouda“ (jak 

jsme ji rádi nazývali) výstavbě nové školní jídelny.

V krátké době po obnovení činnosti byl zorga-

nizován kurz pro vedoucí a  rádce, kterého se 

zúčastnilo 90 chlapců a  dívek. Pro část absol-

ventů kurzu byl uspořádán v srpnu 1968 tábor 

u rybníka Medlov. 

Naše středisko se jako v  předešlých obdobích 

zapojilo do pořádání akcí, a to nejen pro oddíly 

střediska. Dne 1. června 1969 jsme na Den dětí 

na  podharťském fotbalovém hřišti uspořádali 

skautský den, kterému předcházel průvod měs-

tem. Na konci srpna jsme se zúčastnili tradičního 

Svojsíkova závodu hlídek v Trutnově. 

Naše dívčí hlídky se umístily na druhém a třetím 

místě a  chlapecká družstva skočila jako druhé, 

třetí, čtvrté a šesté. Na krajském kole v září v Bělči 

n. O. se skauti umístili na  pátém 

a skautky na sedmém místě.

V  září jsme také uspořádali veřejný 

táborový oheň na Zlatničce za velké 

účasti rodičů a příznivců Junáka.

Dne 17. ledna 1970 se u nás konaly 

vůdcovské zkoušky pro činovníky 

okresu Trutnov. Z  královédvor-

ského střediska tuto zkoušku složilo 

12 skautů. V  květnu jsme ještě 

pořádali Okresní kolo závodů Vlčat 

a Světlušek. 

Od  13. června do  5. července 1970 

jsme organizovali velkou skautskou 

výstavu k  50. výročí založení skau-

tingu ve  Dvoře Králové nad Labem ve  Šmídově 

domě, který jsme si museli sami opravit a připra-

vit na výstavu. Zájem o ni byl u veřejnosti značný. 

I  přes krátké období tří let jsme uspořádali 

mnoho táborů, na kterých se vystřídalo několik 

stovek dětí. 

V  červnu 1970 však došlo k  tzv. sloučení dět-

ských a  mládežnických organizací, což pro nás 

již potřetí znamenalo likvidaci skautské organi-

zace, tentokrát na dlouhých 20 let. Dne 31. srpna 

1970 jsme fakticky ukončili činnost na poslední 

skautské radě na Zlatničce. 

Ing. Martin Stránský

Skautský průvod městem na Den dětí 1. června 1969.  Foto: archiv autora

Město nabízí k pronájmu dva byty
Město Dvůr Králové nad Labem nabízí formou 

obálkové metody k  pronájmu dva byty, a  to 

v Kotkově ulici čp. 830 a v ulici Eduarda Zbroje 

čp. 2904. Zájemci mohou odevzdat své nabídky 

na  podatelnu městského úřadu do  pátku 

13. března 2020 do 13:00 hod.

Byt v Kotkově ulici čp. 830
- byt č. 7, 2. nadzemní podlaží domu bez výtahu, 

výměra 57,40 m2 (dispozice 2+1 – kuchyň 

s kuchyňskou linkou, 2 pokoje, předsíň, koupelna, 

WC a  kůlna), plynové vytápění, minim. měsíční 

nájemné: 3.427 Kč/měsíc, záloha: 10.281 Kč;

- orientační výše záloh za  služby činí 300 Kč/

měsíc/osoba (osvětlení společných částí domu, 

pevný domovní odpad, studená voda); 

- termíny prohlídek bytu: 4. března 2020 

v 15:30 hod. a 5. března 2020 v 9:30 hod.

Byt v ulici Eduarda Zbroje čp. 2904
- byt č. 31, 3. nadzemní podlaží domu s výtahem, 

výměra 37,86 m2 (dispozice 1+1 – kuchyň bez 

kuchyňské linky, pokoj, předsíň, komora, kou-

pelna s WC), dálkové vytápění, minimální měsíční 

nájemné: 2.385 Kč/měsíc, záloha: 7.155 Kč;

- orientační výše záloh za služby 450 Kč/měsíc/

osoba (výtah, osvětlení společných částí domu, 

pevný domovní opad, studená voda, teplá užit-

ková voda) a 1.000 Kč/měsíc/byt (teplo);

- termíny prohlídek bytu: 4. března 2020 

v 16:15 hod. a 5. března 2020 v 10:15 hod. 

Není třeba, aby se na  prohlídky bytů zájemci 

předem hlásili, sraz je v  uvedený čas před 

domem. Prohlídky provádí referentka odboru 

rozvoje, investic a správy majetku paní Martina 

Svobodová, tel.: 499 318 114.

Podmínky pro pronájem městského bytu včetně 

povinných náležitostí nabídky jsou uvedeny 

ve  vnitřním předpise města č. 10/2019 Pravidla 

pro hospodaření s  byty v  majetku města Dvůr 

Králové nad Labem, který je dostupný na webo-

vých stránkách města www.mudk.cz. Žadatelé 

musejí být např. plnoletí, mít ve  Dvoře Králové 

nad Labem trvalý pobyt po dobu minimálně 2 let 

(nebo zde být zaměstnáni, což se dokládá potvr-

zením od  zaměstnavatele), nesmí být v  uplynu-

lých 2 letech dlužníky města, nesmí vlastnit dům 

či byt a ani nebýt spolumajitelem domu atd.  

Zájemci jsou také před podáním žádosti povinni 

složit zálohu ve  výši trojnásobku minimálního 

měsíčního nájemného a kopii dokladu o zapla-

cení této zálohy přiložit k žádosti. Žadatelé mají 

dále možnost v  nabídce uvést počet měsíců, 

na které jsou ochotni si nájemné v případě uza-

vření smlouvy o nájmu bytu předplatit.

Podmínky účasti ve  výběrovém řízení jsou 

zveřejněny na  elektronické úřední desce na

www.mudk.cz (zdroj oznámení: OEMM). 

S  dalšími dotazy se můžete obrátit na  odbor 

ekonomiky a majetku města: Petra Šimková, tel.: 

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

Obálky s  došlými nabídkami hodnotí komise, 

která posuzuje, zda zájemci splnili všechny pře-

depsané podmínky. Zatímco v  minulosti byla 

při splnění podmínek jediným rozhodujícím kri-

tériem nabízená výše nájemného, nyní komise 

hodnotí nabídky na  základě více kritérií např. 

výše nájemného, délky předplaceného nájmu, 

délky trvalého pobytu žadatele ve  městě, délky 

bezdlužnosti atd. O tom, komu bude byt městský 

nakonec pronajat, však rozhoduje rada města. 

Miroslava Kameníková


