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škol zřízených městem
Dvůr Králové nad Labem, &rrere proběhly v měsíci
l<větnu letošního roku, se dostavilo celkem 203
dětí. K předškolnimu vzděláváni v těchto mateřských školóch bylo přijato k celodenní dochózce
celkem 15l dětí (někeří rodiče absolvovali zápis
v obou zařízeních,v Mateřské školq Dvůr Królové
nad Labem, Dftinova llW a v Mateřské škole
Dvůr Królwé nad Labem, Elišky Krasnohorske
242s, vč jejich odloučených pracovišů.
U 3 dětí bylo přijímací řízení přerušeno a čeká se

na doplnění něktených údajů ze strany rodičů,
poté budou i tyto děti přijaty. Pro příštíškolnířok
se tedy nepodařilo umístit 27 dětí, z toho pouze
15 s bydlištěm ve Dvoře Králové nad Labem.
Jedná se významný pokles oproti loňshlm ápF
sům, kdy naše školky nemohly přijmout 52 dětí
strvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem
a 9 dětíz okolních obcí.
Do předškolních zařízení se tak pro příštíškolní
rok dostaly i děti, které dovrší tři roky až v průběhu školního roku, v případě Mateřské školy,
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Klásnohorské
s datem narození do října 2011 a u Mateřské

rmfur*§qm

Ncví tlbčánci rněsta

Od 1. května do 8. května 2Ot4 se narodilo
v našem městě 6 občánků - 1 chlapec a 5 děvčat.
Bc lana Nóhlovská, evidenc? obyvatel

Sňntity

v měsíci květnu uzavřeli v€ Dvoře králové nad
Labem manželswí tito snoubenci:
Vladimír Cepek a Markéta Suchá - t0.05.2014
MiroslavNěmečeka Lucie Lososová - 1 6.05.20'l4
LubošVotočeka Erika Knapíková - 30.05.2014

{.!r*lrtí

v měsíci květnu zemřelo ve Dvoře králové nad
Labem

1

7 lidí, z toho bylo

1

2 dvorských občanů,

7mužůa 5 žen.
Simona Vykotliilowi,

m

avíka

školy, Dvůr Knilové nad Labem, Drtinova je
poslední přUaté dítě narozeno dokonce v únoru
20l2. Obě městské školky mají v současnédobě
naplněnou kapacitu, zbývají poslední dvě volná
místa ve speciálních třídách v Mateřské škole,
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské, Tyto třídyjsou určeny pro děti se zdravot-

ním postižením a se speciálními radělávacími

potřebami.
Letošní zápisy tedy naznačily očekávaný trend,
kdy rahledem k demografickému rnývoji dojde
v následujících letech k postupnému poklesu
počtu zájemců o umístění dětí do městských
předškolních zařízení.
Rodičům,kteří byli při zápisech neúspěšní.
můžemedoporučitobrátit5eurychleně na předškolnízařízenívokolníchobcích, kde se v některých případech už dokonce potýkají s nedostatkem zájemců. Jedná se zejména o mateřskou
školu v Horní Brusnici (podle našich údajůzde
mají 7 míst volných) a dále o mateřskou školu
v Boíovnici, která bude podle vyjádření starosty
obce vypisovat dalšíkolo přijímacíhoíízení.
Mgí. Šáil<a Hulíková
odbor šK5

a hudební produkce.Srdďně děkujeme, Velmi si
ceníme lidí se srdcem na pravém místó kteř tako,
vlimto způsobem podpoří našíškolu.
tlg í. Lc n l@ P o dra z il ovlá

\lxpomírrka

Dne l0. července 2014 by se dožila 100 let paní
Anna Bílá ze Dvora Králové nad Labem, Kdo jste
ji zna|i, věnujte jí s námitichou vzpomínku.
D cery Eva, Vě ra a sy n Vá

tďní §íni rre Dvoře králové nad Labem

se

1O0lením panem Vladimírem Papírníkem.

Upřímnou soustrast ceíéjeho íodině.

lng. Katařina Sel<ytkouá

-luh!§ea a víténíCIbčank*

Členove komise pro občanskézáležitosti
navštívili v květnu s gratulací a kytičkou při
životních jubileích 18 občanů.
V tomto období oslavilo 1 párů zlatou svatbu.

Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno
Bc

občánkůnašeho města.

Lenka Kumprechtov.1!,

předsedkyně KPOZ

pcděkování
Chtěla b5h poděkovat všem lékařům a sestřičkám Městské nemocnice Dvůr Králové n. Labem
za dlouholetou péčio našeho dědečka.
D,Pavelkoú
Základní škola a Praktická škola oMržela od majitde restaurace "U Hlaváčkú"a DJ Bráchy sponzorshy' dar ve Íormě pronájmu prostor Ťe§taurace

ó

clav

Výxva

pďovatelská služba Města Dvůr králové nad
Labem hledá pro ojedinělý projekt Noc venku
ty z vás, kteří jste prožili část svého života bez
domova. Mělí byste chuť i odvahu podělit se
s námi o váš životnípříběh? V případě zájmu
volejte na tel. 604 212 697. Děkuji.

Dne 2. června 2014 jsme se rozloučili ve smu-

7 novorozených

§rt$*g
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Kztipisům do mateřských

§pw§*čem§ká
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Mgr. illarcela Hatlke

Fodrtěty §€ni§rt}

s€ §ten6[, §ťručá§ť{

ť§uv*je sgeiálníe*r sluŽeb

Dne

t

8. 6. 201 4 se v rámci projektu Rozrroj

dostup

nosti a kvalíty sociálních služeb v Frrá]ovéhradeckém kr{i uskutečnilo setkání se seniory. Jednalo
se o ťeťsetkání ve Dvoře králové nad Labem.
Ěedchozí dvě byla určená osobám se zdravotním
posťženíma pečujícímosobám, Získané podněty
budou vnržity pro aktualizaci plánu rozvoje sociálních služeb pro oblast l(rálovédvorska.
V případě potřeby řešení sociálních problémŮ,
neváhejte kontaktovat terénní sociální pracovnice Městského úřadu Dvůr králové nad
Labem (Rooseveltova 749). Sociální pracovnice
na základě prorredeného rozhovoru o životní
situaci klienta, společnévytyčícíle a možnosti řešení jeho životnísituace, vypomohou

při sjednávání sociálních služeb, při jednání

s organizacemi státní i veřejné správy, neziskouými organizacemi a dalšími odborníky, s cílem

minimalizovat rizika a problémy a přispět tak
ke zlepšení životní situace klienta.

gwrá

m&g*w?

Minulá soutěž probudila rzpomínky u meziválečnégenerace, které jsou cenným důkazním
mateřiálem i poselswím pro mladšígenerace.
Děkujeme.
Píi zadání otiázky jsem pracovala 5 texty v Královédvorslqlch listech z toku 1937 a 193& které
lákaly na l. a llYýstavnich řhů v Mě§t§ké trá
nici a a podávaly zníchzpláw.
V Královédvorshl,ch listech z roku 1938 se píše:
.Řemeslnická beseda a Obchodní grémium

ve Dvoře Králové n. L. po úspěchu loňshfth

l. Výstavních trhů uspořádají letos jejich opa-

kování a po získaných zkušenostech hodlaji
Výstavní trh)í pořádati každoročně,.. Vzpo-

meňme znow loňských Výstavních trhů, keé

se líbily nejen cizím návštěvníkům,ale našly
náležhého ocenění hlavně se strany místních

konsumentů. což při známé psychose dvorských občanů,že jinde je vše lepší, Je radostno
konstatovati-"
Všichni soutěžícívšak do odpovědi napsali
název akce, která se konala o rok dříve - Textilní
a Krajinlkou výstavu, probíhajícív nově otevřenáMěstské tržnici od 5. 7. do 1ó.8. l936.
Vlastně ani nelze říci, že odpověděli špatně

-

pozvánka vypadala zřejmě podobně jako

pozvánka na Výročnítrh} z roku 1 937 a 1938.
Vyloswaným vtýhercem se tak stala Anna Janďková z Lipnice. Grafulujeme pro malý dárek si
můžepřijít do městského infoímačníhocentŤa.
Tímto bych vám chtěla popřát klidné a hezké
léto. Budu ráda, pokud na svých letních toulkách po městě i okolí napete zajímavost která
by mohla být předmětem otázky dalšího kola
soutěže v těchto radničních novinách. Berte
tuto v,izw jako úkol do dalšího koIa. Každému,
komu bude zveřejněna otázka do soutěže
v NKB obdrží ma}ý dářek stejně jako v,j,herce.
/.,g.

Kateřina selť|//kowú

V případě potřeby řešení sociálních problémů
neviihejte kontaktovat terénnísociální Pracovnice Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
Rooseveltova 749, Dvůr Králové nad Labem:
lva larolímková - tel.: 499 318 28l
lng. Anna Kotrčová - tel.:499 318 283
Miluše Černá - tel.: 499 318 282
Miloslava Buřilová - tel.: 499 31 8 279
Aktuální informace a kontakty na poskytovatele

sociálních služeb naleznete na www.mudkcz
- přehled sociálních služeb na královédvorsku
(doporučujeme přes vyhledavač).
Bc Kateřina Ptštorowí,vedou

cí odboru ŠK5

veř*jn*stí v §geíálř}ě
ter*Bct*tiekó dílně §§urtečnic*
§et§qárrí s

6. 2014 proběhlo v Sociálně terapeutické
dílně Slunečnice při Farní charitě Dvůr Králové
nad Labem setkání s veřejností. Cílem tohoto
setkíní byly informace o základních trendech

Dne 4.

v poskytování sociá]ních služeb určenézejména

zdřavotně postiženým, rodinám pečujícím
o zdravotně postiženéa také potencionálním
uživatelům sociálních služeb. Účastníci zde měli
možnost získat prakické informace o potřebách

a

v

před§tavách týkajících 5e zajištění pomoci
souvisíosti s využíváním sxiálních služeb.

V závěru sďkiní probíhala diskuze a hledala se
možná řešení v nepříznivé sociální situaci, Pro
všechny zúčastněnébylo setkání vellaim přínosem i možnou nadějído budoucna.
M g í. Kateřin a H tavá čková
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