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Novoroční přání starosty města 
Vážení spoluobčané, milí Královédvoráci,

máme za  sebou rok plný významných 

investičních akcí. Kromě rekonstrukce 

mostu Jana Palacha byly opraveny mnohé 

ulice, postupně byly rekonstruovány 

i chodníky a cyklostezky a velká část fi nanč-

ních prostředků města směřovala do oprav 

budov v oblasti školství, kultury, sociálních 

služeb a  do  vodohospodářské infrastruk-

tury. Všechny tyto akce znamenaly velký 

zásah do každodenního života a byly velmi 

omezující. Musím ale znovu poděkovat 

každému z  vás – všichni jste se přes tyto 

překážky dokázali s  velkým nadhledem 

a s noblesou přenést a trpělivě je snášet. 

Loni pokračovaly i společné práce na budo-

vání nového závodu v  oblasti průmyslové 

zóny společností Karsit. Měli jsme také 

možnost ohlédnout se do  historie města 

a připomenout si 200. výročí objevení Ruko-

pisu královédvorského, který v  kobce kos-

tela sv. Jana Křtitele nalezl Václav Hanka. 

V  roce 2018 nás z  velkých investic čeká 

zřejmě vybudování okružní křižovatky 

u oční školy. Pokusíme se s Královéhradec-

kým krajem domluvit i  rekonstrukci komu-

nikace od oční školy k muzeu, přes náměstí 

Republiky až po  ulici Spojených národů. 

Pokračovat budou opravy chodníků, veřej-

ného osvětlení, vodohospodářské infra-

struktury a  opravy budov základních škol, 

do  nichž plánujeme i  prostřednictvím 

dotací investovat kolem 80 milionů korun.

Čekají nás senátní, prezidentské i komunální 

volby, které ustanoví nové zastupitelstvo 

a  vedení města. Ať již dopadnou všechny 

volby jakkoliv, neměli bychom zapomínat, 

že jsme všichni součástí jednoho společen-

ství, musíme spolu vycházet, žít, vzájemně 

si pomáhat, mít k sobě úctu a brát na sebe 

ohledy. A možná víc než kdy jindy bychom 

měli v  dnešní době a  ve  světle mnohých 

málo uvěřitelných výroků a  činů uctívat 

a  obhajovat nejstarší lidské hodnoty: sluš-

nost, úctu, statečnost, čest a spravedlnost.

Dovolte mi Vám popřát do  nového roku 

hodně zdraví, štěstí, pohody, rozvahy 

ve Vašich konáních, šťastnou ruku a chlad-

nou hlavu při rozhodováních. Ať se daří 

našemu městu vracet jeho důležitost 

i hrdost, jaká tomuto krásnému městu i jeho 

obyvatelům patří, ať se nám ve Dvoře Krá-

lové nad Labem dobře žije.

Ing. Jan Jarolím, starosta města 

facebook.com/
mestodknl

Jak šel čas s mostem Jana Palacha

Most Jana Palacha patří k nejdůležitějším doprav-

ním bodům ve Dvoře Králové nad Labem a spolu 

s mostem Jana Opletala na Denisově náměstí je 

jedním ze dvou míst, kde lze ve  městě přejet 

z jedné strany Labe na druhou. 

Podle záznamů z  Městského muzea ve  Dvoře 

Králové nad Labem byl most Jana Palacha 

postaven v roce 1913 a od té doby se v důsledku 

různých oprav a rekonstrukcí několikrát změnila 

jeho podoba. Na horním snímku, který pochází 

z  Geislerovy sbírky, je vidět původní podoba 

mostu, prostřední snímek zachycuje jeho stav 

před kompletní rekonstrukcí, která se uskuteč-

nila v  roce 2017. A  současnou podobu mostu 

Jana Palacha si můžete prohlédnout na snímku 

Ladislava Válka, který jej vyfotil ze svého dronu.

Foto: archiv Městského muzea ve Dvoře Králové n. L., 

Jan Skalický a Ladislav Válek 
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Zastupitelé souhlasili s kupní 
smlouvou na odkoupení areálu 
bývalé tržnice
Zastupitelé města souhlasili s  uzavřením 

smlouvy na  odkup areálu bývalé tržnice 

za  9,4 mil. Kč od  společnosti Vánoční 

ozdoby, DUV – družstvo. Cenu uhradí město 

Dvůr Králové nad Labem ze svého rozpočtu 

ve  dvou splátkách. První splátka 4,7 mil. 

Kč byla již zaplacena, zbytek ceny bude 

uhrazen nejpozději do  31. března 2018. 

Areál bývalé tržnice se nachází na náměstí 

Republiky v  blízkosti centra a  tvoří ho 

pozemky o  výměře zhruba 5,5 tisíce m2 

a několik objektů. V budoucnu by v části pří-

zemí mohlo být zřízeno parkoviště, prostory 

v  prvním a  druhém nadzemním podlaží je 

možné využít například pro volnočasové 

aktivity, ať už pro knihovnu včetně bezba-

riérového přístupu, DDM či muzejní funkce.

(mik)

Připravují žádost o dotaci 
na výměnu chladicí technologie 
na zimním stadionu
Zastupitelé města souhlasili s  podáním 

žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mlá-

deže a tělovýchovy na rekonstrukci zimního 

stadionu z  programu na  podporu mate-

riálně technické základny sportu. Vedení 

města totiž na  rok 2019 plánuje výměnu 

chladicí technologie a na to navazující sta-

vební práce, vše za zhruba 35 mil. Kč včetně 

DPH. Cílem dotačního programu, který 

bude vyhlášen v průběhu let 2018 a 2019, 

je podpora zaměřená zejména na  stavby 

a  rekonstrukce budov spojené s  investicí 

do  sportovního zázemí a  žadatelé musejí 

na  realizaci přispět minimálním podílem 

ve výši 40 % uznatelných výdajů. Zastupitelé 

tak souhlasili také s dofi nancováním dotace 

z rozpočtu města. Město Dvůr Králové nad 

Labem zamýšlí v budoucnu žádat o dotaci 

z  příslušného programu také na  rekon-

strukci podlahy v tělocvičně ZŠ Strž. 

(mik)

Dotační tituly města na rok 2018
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje 

každý rok dotační programy, jejichž cílem je 

podpora kulturních, sportovních a sociálních 

aktivit ve  městě. Příjemcem dotace může 

být subjekt či osoba, jehož činnost či služba 

je v zájmu města a  jeho občanů. Vyhlášené 

dotační programy jsou zveřejněny 30 dnů 

před termínem pro podávání žádostí, pak 

následuje lhůta pro samotné podání žádosti. 

Využijte tedy tento čas pro konzultaci 

na odboru školství, kultury a sociálních věcí 

(ŠKS), nám. T. G. Masaryka 38, kancelář č. 304. 

Rada města již schválila vyhlášení dotač-

ního programu na  podporu tělovýchovy 

a  sportu v  oblastech: A  – dlouhodobá čin-

nost sportovních oddílů na území města; B 

– sportovní akce pořádané ve Dvoře Králové 

nad Labem. Termín pro přijímání žádostí: 

15. ledna – 2. února 2018. Ostatní dotační 

tituly budou vyhlášeny začátkem roku 2018. 

Kompletní vyhlášení dotačních programů 

a výzvy včetně formulářů najdete na strán-

kách www.mudk.cz v sekci Rozvoj / Granty 

a dotace / Dotace z rozpočtu města. 

Bc. Petra Zivrová

vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu

Město dostane na rekonstrukci
ZŠ Schulzovy sady dotaci 61 mil. Kč
Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 

7. prosince 2017 vzali na  vědomí informativní 

zprávu o  poskytnutí dotace ve  výši 61 mil. Kč 

z  Integrovaného regionálního operačního 

programu na  rekonstrukci ZŠ Schulzovy sady. 

Město Dvůr Králové nad Labem tak uspělo 

s žádostí o dotaci na zásadní investiční akci roku 

2018, kterou připravili pracovníci odboru roz-

voje, investic a správy majetku.

Jak sdělil místostarosta Jan Helbich, při přípravě 

byl aktualizován původní projekt. Do  budovy 

A  bude vybudován nový bezbariérový vchod se 

schodištěm a  výtahem, v  půdních prostorech 

vzniknou školní poradenské pracoviště a odborné 

učebny se zázemím a  odpovídajícím vybavením. 

Dojde i k úpravám venkovního prostranství.

„Vybudováním bezbariérového přístupu bude 

škola, která je využívána i  k  mimoškolním akti-

vitám dětí a  mládeže, lépe dostupná. Díky no-

vým odborným učebnám se zase zvýší kvalita 

formálního vzdělávání například cizích jazyků, 

přírodních věd a  podobně. Na  projektu se 

v  rámci tvorby místního akčního plánu vzdělá-

vání shodly všechny školy ve správním obvodu 

města a právě odborné učebny budou využívat 

i školáci základních škol např. z Kocbeří, Vítězné, 

Nemojova a  Hajnice,“ upřesnila místostarostka 

města Alexandra Jiřičková.

Stavební práce včetně nového vybavení by měly 

stát více než 73 mil. Kč včetně DPH, z  dotace 

město Dvůr Králové nad Labem obdrží 61 mil. 

Kč. „Podle podmínek dotačního programu však 

budou prostředky připsány na  účet města až 

po  zrealizování celého projektu, takže je třeba 

projekt předfi nancovat. V rozpočtu města na rok 

2018 je tak na  část rekonstrukce vyčleněna 

částka 47,9 mil. Kč,“ uvedla Alexandra Jiřičková.

V současné době je vyhotovena zadávací doku-

mentace pro výběr zhotovitele a  tyto doku-

menty byly předloženy ke  schválení Centru 

pro regionální rozvoj ČR. Následně rada města 

schválí vypsání výběrového řízení na  zhotovi-

tele stavebních prací. Rekonstrukce je pláno-

vána zhruba od  března 2018 do  března 2019 

a  během stavebních prací bude část výuky 

v  dotčené budově školy přesunuta do  náhrad-

ních prostor bývalé ZŠ Komenského.

Miroslava Kameníková

Dvůr Králové nad Labem může prostřednictvím 
MAS Královédvorsko získat dotace přes 6 mil. Kč
Místní akční skupina Královédvorsko získala zpra-

cováním důležitého strategického dokumentu 

možnost čerpat pro region fi nanční prostředky 

z evropských fondů. Mezi žadatele o dotace patří 

také město Dvůr Králové nad Labem. Rada města 

již schválila podání žádostí o dotace z  Integrova-

ného regionálního operačního programu (IROP). 

Finanční prostředky, které mohou v případě schvá-

lení všech žádostí přinést do  rozpočtu více než 

6 mil. Kč, využije město Dvůr Králové nad Labem 

na modernizaci základních škol a na rekonstrukci 

chodníků.

Odbor rozvoje, investic a  správy majetku Měst-

ského úřadu Dvůr Králové nad Labem v  rámci 

výzvy „Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání I“ 

připravil projektové žádosti na  modernizaci 

základních škol. Jedná se o  projekty: „Vestavba 

učeben do  půdního prostoru ZŠ Podharť“, „ZŠ 

Strž zvýšení kvality odborných učeben“ a projekt 

„ZŠ 5. květen zvýšení kvality odborných učeben“.

Na zmíněných školách by měly být vybudovány 

nové odborné učebny s  novým vybavením, 

projekt týkající se ZŠ Podharť pamatuje také 

na zajištění bezbariérového přístupu do těchto 

učeben. Zatímco v  případě ZŠ Podharť jsou 

náklady na modernizaci vyčísleny na 5,5 mil. Kč, 

v případě ZŠ Strž a ZŠ 5. května se jedná o částky 

1,8 mil. Kč (včetně DPH). Na  realizaci každého 

z projektů lze získat dotaci více než 1,5 mil. Kč, 

dohromady tedy přes 4,5 mil. Kč. Finanční pro-

středky však budou podle podmínek dotačního 

programu převedeny na  účet města zpětně 

po  realizaci projektů. Zprávu o  případném při-

dělení dotace se zástupci Dvora Králové nad 

Labem dozvědí až v  prvním čtvrtletí příštího 

roku.

Během roku 2018 by se měla uskutečnit také 

rekonstrukce chodníků v  Preslově a  Dukelské 

ulici. Na  stavební práce je možné z  dotační 

výzvy Bezpečnost dopravy a podpora udržitelné 

dopravy v rámci IROP získat až 2 mil. Kč, projek-

tovou žádost opět zpracoval odbor rozvoje, 

investic a správy majetku.

Zatímco v Preslově ulici by mělo jít o rekonstrukci 

110 metrů pravostranného chodníku, který je 

ze zámkové dlažby a asfaltobetonu, v Dukelské 

ulici se jedná o  rekonstrukci chodníku v  délce 

156 metrů, který je momentálně asfaltobeto-

nový bez úprav pro osoby se sníženou schop-

ností pohybu a zrakově postižené.

Vedení města Dvůr Králové nad Labem chce 

ve využití dotačních titulů prostřednictvím MAS 

Královédvorsko pokračovat i v  roce 2018. „Rádi 

bychom požádali o  fi nanční prostředky v  soci-

ální oblasti, konkrétně na  rekonstrukci bytů 

určených pro sociální bydlení. Pokud se objeví 

i  další výzvy, do  nichž bychom se mohli znovu 

zapojit, např. na  neformální vzdělávání nebo 

v  oblasti dopravy, pracovníci odboru rozvoje, 

investic a  správy majetku připraví příslušné 

žádosti,“ uvedla místostarostka Alexandra 

Jiřičková.

Miroslava Kameníková
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Veronika Tomková se stala 
novou radní města
Novou člen-

kou Rady 

města Dvůr 

Králové nad 

Labem byla 

z v o l e n a 

Ing.  Veronika 

T O M K O V Á 

(na  snímku). 

Svým hlaso-

váním o  tom 

r o z h o d l i 

zastupitelé na  zasedání ve  čtvrtek 7. pro-

since 2017. Ing. Veronika Tomková v  radě 

nahradila MUDr.  Libora Senetu, který 

i  nadále zůstává zastupitelem. Na  post 

radního však rezignoval kvůli svému jme-

nování ředitelem Zdravotnické záchranné 

služby Královéhradeckého kraje, jejíž řízení 

převezme 1. března 2018.

Ing. Veronika Tomková pracuje jako projek-

tová a  vzdělávací manažerka společnosti 

Revitalizace KUKS, o. p. s. Do zastupitelstva 

města, kde působí od září 2015, kandido-

vala za  TOP 09. „Velmi si vážím jednomy-

slné podpory zastupitelů, kterou vyjádřili 

při mém zvolení. Jsem připravená navá-

zat na pečlivou práci, kterou v radě města 

odváděl kolega z  TOP 09 Libor Seneta,“ 

uvedla po  svém zvolení nová radní 

a  dodala: „Vedle běžné agendy se chci 

zaměřit na  bezpečnost dopravy pro pěší 

a cyklisty. Jsem přesvědčená, že i za málo 

peněz a  v  krátké době můžeme mnoha 

občanům města usnadnit bezpečný pohyb 

po  Dvoře Králové nad Labem. Cítím, že 

k  roli zastupitelky, o  to více radní města, 

patří i  reprezentace a  prosazování tradič-

ních demokratických hodnot. Povinnost 

připomínat, že demokracie a svoboda není 

ani v dnešní době samozřejmostí.“

(mik)

Schválený rozpočet města na rok 2018 ovlivňují investiční akce
Zastupitelé Dvora Králové nad Labem 7. prosince  

2017 schválili defi citní rozpočet města na rok 2018. 

Celkové příjmy činí 360,99 mil. Kč, výdaje necelých 

437,98 mil. Kč. Rozpočet do  jeho vyrovnanosti 

doplňuje fi nancování, které nemá charakter ani 

příjmů, ani výdajů, a je ve výši 76,99 mil Kč. Pláno-

vaný defi cit pokryjí zůstatky prostředků na účtech 

z předcházejících období a smluvně zajištěné úvě-

rové prostředky.

Výdaje
Největší část výdajů, 137,11 mil. Kč, poputuje 

na  plánované investice. Zásadní investiční akcí 

je první část rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady 

(47,9 mil. Kč), během níž by měl být do budovy 

A  vybudován nový bezbariérový vchod se 

schodištěm s  bezbariérově řešenými podes-

tami a  výtahem, vytvořeno školní poraden-

ské pracoviště a  odborné učebny se zázemím 

a odpovídajícím vybavením apod. Dále se jedná 

o  rekonstrukci a  vybavení speciálních učeben 

v ZŠ Podharť (5,5 mil. Kč), ZŠ 5. května (1,8 mil. 

Kč) a ZŠ Strž (1,8 mil. Kč). Počítá se také s rekon-

strukcí vodovodu a kanalizace v ulicích Pod ZOO 

(1,85 mil. Kč), Pod Safari (2,5 mil. Kč) a v ulici Če-

lakovského včetně kruhové křižovatky u léčebny 

zrakových vad (4,1 mil. Kč) nebo s pokračováním 

ve výstavbě metropolitní sítě (2,5 mil. Kč). Mezi 

investicemi jsou zahrnuty i oprava komunikace 

ve  Vorlechu (2,3 mil. Kč), rekonstrukce komu-

nikace pro pěší v  Dukelské ulici (1,25 mil. Kč), 

rekonstrukce ulic plk.  Švece (2,5 mil. Kč) nebo 

Staškova (1,5 mil. Kč), stavba kruhové křižovatky 

u oční školy (4,9 mil. Kč) atd. Uhrazena bude také 

další splátka za rekonstrukci vodovodu a kanali-

zace v ulici 28. října (3,45 mil. Kč).

K dalším plánovaným výdajům patří prostředky 

na  opravy a  udržování majetku města v  sou-

hrnné výši 50,36 mil. Kč, neinvestiční a investiční 

příspěvek technickým službám města 50,88 mil. 

Kč, plánované výdaje na  školství 26,56 mil. Kč, 

na  sociální služby včetně neinvestičního pří-

spěvku pečovatelské službě města 12,43 mil. Kč 

a na oblast kultury 23,98 mil. Kč, které zahrnují 

i  prostředky na  podporu a  rozvoj sportu a  pří-

spěvky na  granty. Výdaje na  životní prostředí 

jsou vyčísleny na  4,19 mil. Kč a  obsahují pro-

středky na  oblast odpadového hospodářství. 

Rozpočet pamatuje také na příspěvek HZS Králo-

véhradeckého kraje (400 tis. Kč), na dobrovolné 

hasiče (rozšíření garáže a  výměna vrat u  hasič-

ské zbrojnice v  Žirči – 1,35 mil. Kč), na  krizové 

řízení (varovný informační systém protipovod-

ňové ochrany – 1,5 mil. Kč) nebo na zajištění dět-

ské lékařské pohotovosti (200 tis. Kč). Zahrnuje 

mimo jiné i výdaje na dopravní obslužnost, pří-

spěvek na  provozování MHD, výdaje na  vnitřní 

správu a personální a mzdové výdaje.

Příjmy
Největší část v  oblasti příjmů budou tvořit 

daňové příjmy (zhruba 233,08 mil. Kč) a  neda-

ňové příjmy tvořené především z  nájmů 

z objektů ve vlastnictví města a výnosy z jednot-

livých dalších činností vykonávaných na  úseku 

státní správy a samosprávy (necelých 86 mil. Kč). 

Další velkou oblastí příjmů jsou předpokládané 

dotační prostředky, celkový objem všech zatím 

zapojených dotací činí téměř 36,6 mil. Kč.

Zastupitelé zároveň schválili rozpočtové opat-

ření č. 5 pro rok 2017, kterým došlo k  úpravě 

rozpočtu v  souladu s  vývojem skutečných pří-

jmů a výdajů. Po této úpravě je rozpočet města 

na  rok 2017 sestaven jako defi citní. Výdaje činí

406,09 mil. Kč, příjmy 360,35 mil. Kč a fi nanco-

vání 45,74 mil. Kč. Schválen byl rovněž středně-

dobý výhled rozpočtu města na roky 2019–2020.

Miroslava Kameníková

Cena vodného a stočného se nemění
Obyvatelé Dvora Králové nad Labem v  roce 

2018 zaplatí za  vodné a  stočné dohromady

79,85 Kč/m3 (69,44 Kč/m3 bez DPH). Částku, která 

zůstává stejná jako v  roce 2017, schválila rada 

města na své schůzi 19. prosince. 

Cena byla určena na  základě kalkulace společ-

nosti Městské vodovody a  kanalizace Dvůr Krá-

lové nad Labem, s. r. o. Vodné činí 34,81 Kč/m3 

(30,27 Kč/m3 bez DPH), stočné je stanoveno na 

45,04 Kč/m3 (39,17 Kč/m3 bez DPH). 

„Pro občany je určitě dobrou zprávou, že se 

cena vody nezmění,“ uvedl starosta Jan Jarolím 

a dodal: „Na kalkulaci vodného a stočného mělo 

mimo jiné vliv také rozhodnutí zastupitelů, kteří

v prosinci jednali o úhradě záloh za čištění 

odpadních vod. Od 1. ledna 2018 bude město 

hradit společnosti Litave, s. r. o., necelých 1,27 mil. 

Kč bez DPH měsíčně, což je stejně jako dosud.“

Miroslava Kameníková 

Skončil partnerský přeshraniční projekt 
Společně v hudbě a tradicích
Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Krá-

lové nad Labem v roce 2017 realizovalo ve spolu-

práci s Centrem kultury v Kamenné Hoře, která je 

partnerským městem Dvora Králové nad Labem, 

česko-polský projekt s  názvem Společně v  hudbě 

a tradicích. Během celého roku se tak na obou stra-

nách hranice konaly společné kulturní akce.

Již v dubnu měli Královédvorští možnost poznat 

velikonoční tradice v Polsku. Od června do srpna 

se polské kapely představily v rámci Hudebního 

léta ve Dvoře Králové nad Labem a královédvor-

ští hudebníci zase na  konci srpna 2017 zahráli 

na festivalu Muzyka bez granic v Kamenné Hoře, 

který se konal v  zajímavém prostředí areálu 

u jezera v centru polského města.

Projekt zakončilo porovnávání tradic vánoč-

ních svátků. Nejprve se na konci listopadu pol-

ská výprava zúčastnila rozsvícení vánočního 

stromu ve Dvoře Králové nad Labem a publiku 

se představil polský vokálně-instrumentální 

soubor Olga, 10. prosince 2017 byl poté projekt 

slavnostně zakončen také v Kamenné Hoře. 

„Doufáme, že spolupráce našich měst nekončí 

a  že budeme v  budoucnu pokračovat dalšími 

projekty. Během jednotlivých akcí totiž vznikla 

mnohá přátelství,“ shodli se královédvorský 

starosta Jan Jarolím i  kamenohorský starosta 

Krzysztof Świątek (oba na snímku).

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – listopad 2017

Druh zásahu listopad 2017 

BESIP přestupky  53

Dopravní nehoda  1

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 3

Veřejný pořádek (přestupek) 1

Součinnost s PČR, MěÚ,... 4

Občanské soužití (přestupek)  4

Majetek (přestupek) 14

Ztráty a nálezy  5 

Prevence (opatření a úkony) 4

Pomoc v nouzi  2

Doručení písemnosti 3

Odchyt zvířete (opatření) 11

Celkem přestupků a trestných činů:  111

Moderní  technologie:

BESIP – MKDS (předáno na ODP) 35

BESIP – ostatní (předáno na ODP) 29

BESIP – úsekové měření rychlosti (předáno 

na ODP)  2 124

Pokuty v blokovém řízení:  40

Na místě nezaplacených bl. pokut: 10

Předáno Policii ČR:  2 

Předáno na správní odbor MěÚ:  1

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Novým ředitelem městské policie je Jan Štípek
Městská policie Dvůr 

Králové nad Labem 

(MPDK) má nového 

ředitele – určeného 

strážníka, kterým 

se stal Jan ŠTÍPEK 

(na  snímku).  Nahra-

dil tak na  této pozici 

dočasně pověřeného 

určeného strážníka 

Pavla Chmelíka. 

Jan Štípek vyhrál výběrové řízení a zastupitelé ho 

na  svém zasedání 7. prosince 2017 pověřili plně-

ním některých úkolů při řízení MPDK a  schválili 

rozsah pověření. 

Jan Štípek se z  účasti na  zasedání zastupitel-

stva omluvil, tento den totiž skládal závěrečnou 

zkoušku odborných předpokladů strážníka, aby 

mohl funkci ředitele vykonávat.  

„Do  výběrového řízení jsem se přihlásil proto, 

že jsem se chtěl osobně ještě více zapojit 

do zajištění bezpečnosti obyvatel našeho města. 

Mou prioritou je, aby strážníci při práci více 

využívali moderní technologie, a  namísto papí-

rování tak trávili více času v  ulicích. Dále bych 

se chtěl zaměřit, kromě bezpečnosti obyvatel, 

na ochranu majetku, který je mnohdy ničen bez-

ohledným chováním řidičů. Pokračovat chci také 

v pořádání preventivních a osvětových akcí, které 

považuji za  vhodnou investici do  naší budouc-

nosti, a ve zviditelňování práce strážníků,“ uvedl 

nový ředitel MPDK a dodal: „Pevně věřím, že moje 

manažerské a odborné zkušenosti mohou být při 

řízení městské policie prospěšné.“ 

Jan Štípek, který od  roku 2015 na  Městském 

úřadě Dvůr Králové nad Labem pracoval jako 

manažer prevence kriminality, dosud půso-

bil jako zastupitel pověřený řízením městské 

policie. Na tuto funkci však kvůli postu ředitele 

městské policie – určeného strážníka rezignoval. 

Tato kompetence tak podle zákona opět náleží 

starostovi Janu Jarolímovi.  

Miroslava Kameníková

Město má schválený Plán prevence kriminality
Zastupitelé města schválili na  svém zasedání 

7. prosince 2017 Plán prevence kriminality města 

Dvůr Králové nad Labem na  období 2017–2022 

(dále PPK). Jedná se o  strategický dokument, 

který připravil manažer prevence kriminality Jan 

Štípek ve  spolupráci s  komisí prevence krimina-

lity, odborem školství, kultury a  sociálních věcí 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a také 

s Úřadem práce. Hlavními cíli plánu jsou snižo-

vání míry a závažnosti trestné činnosti, zvyšování 

pocitu bezpečí občanů města a jejich aktivní účast 

na omezování příčin kriminality.

„Plán zahrnuje preventivní projekty, které rea-

lizuje Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

(MPDK) a  také další organizace ve  spolupráci 

s  odborem školství, kultury a  sociálních věcí 

městského úřadu, například pečovatelská 

služba města, základní školy a  další. Tyto pro-

jekty jsou stanoveny na základě potřeby udržet, 

popřípadě zvýšit bezpečnost občanů a  vychá-

zejí z  dlouhodobých plánů a  potřeb města 

zakotvených v  dalších strategických dokumen-

tech, jako jsou Program rozvoje města 2016–

2022 a  Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb na období 2017–2019 pro správní obvod 

města Dvůr Králové nad Labem, “ uvedl Jan Ští-

pek, který upozornil, že zpracování dokumentu 

umožní čerpat fi nanční prostředky z  dotačních 

programů zejména Ministerstva vnitra. 

V PPK je zahrnut např. projekt Bezpečně na pře-

chodech, v  jehož rámci strážníci MPDK pravi-

delně ráno dohlížejí na přechodech pro chodce 

u základních škol a  spolupracují s  jednotlivými 

mateřskými a  základními školami při pořádání 

besed a  realizaci dlouhodobých programů 

zaměřených na dopravní výchovu. Nechybí ani 

společný projekt MPDK a  pečovatelské služby 

Kamery pro seniory, nebo projekt Senior, který 

má seniorům zprostředkovat praktické doved-

nosti i teoretické znalosti aktivní sebeobrany.

PPK je zveřejněn na  stránkách www.mudk.cz 

v sekci Radnice / Dokumenty, formuláře.

Miroslava Kameníková

Zastupitelé se zabývali dvěma peticemi. Diskutovalo se jen k jedné 
Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem se 

na  svém zasedání ve  čtvrtek 7. prosince 2017 

zabývali hned dvěma peticemi občanů, které vzali 

na  vědomí. Zatímco jedna reagovala na  možné 

regulování provozní doby restaurací a barů ve městě 

vyhláškou, druhá směřovala proti výstavbě strojí-

renského závodu v průmyslové zóně Zboží. 

Petice „Ne! omezování provozní doby restau-

rací a  barů!“ vznikla jako reakce na  dřívější 

záměr města Dvůr Králové nad Labem přijmout 

vyhlášku, která by regulovala provozní dobu 

restaurací a  barů ve  městě kvůli narůstajícímu 

počtu stížností na  rušení nočního klidu. Doku-

ment podepsalo 2 024 občanů. 

Na  základě jednání s  provozovateli restaurač-

ních zařízení, která vedl starosta Jan Jarolím 

i  zástupci městské policie, byla realizována 

jiná účinná opatření, která rušení nočního 

klidu eliminovala, např. posílení pořadatel-

ské služby, zahrádky otevřené do  22:00 hod., 

investice do  kamerového systému provozoven 

apod. I  proto město Dvůr Králové nad Labem 

v  současné době neuvažuje o  přijetí vyhlášky, 

tato možnost však zůstává do  budoucna stále 

otevřená. 

Ve druhé petici žádali občané zastupitelstvo, aby 

zrušilo výstavbu nového strojírenského závodu 

na  výrobu kovových dílů pro automobilový 

průmysl v  průmyslové zóně Zboží. Důvodem 

jsou např. pokles hodnoty nemovitostí v  loka-

litě, ztráta pohody bydlení (hlukem, prachem 

a  znečišťujícími emisemi), ohrožení zdraví 

a petice poukazovala také na již nyní překročené 

limity rakovinotvorné látky benzo(a)pyrenu, 

který produkují dieselové motory. 

Přestože zastupitelstvo nemá kompetence 

k tomu, aby vyhovělo požadavku, a ani mu nepří-

sluší hodnotit, ani korigovat kroky investora, sta-

rosta Jan Jarolím zprostředkoval jednání mezi 

zástupci společnosti Karsit Automotive, s. r. o., 

a petičníky. Došlo tak nejen k vyjasnění zásadních 

bodů petice a požadavků petičního výboru, ale 

investor mimo jiné předložil doplňující studie. 

„Jsem rád, že se na jednáních podařilo nastavit 

dialog mezi oběma stranami a jsem pro pokra-

čování těchto jednání. Zásadním problémem 

projektu je dopravní obslužnost a s tím souvise-

jící dopravní propojení průmyslových zón Zboží 

a Borka. Bude tak zpracována podrobná studie, 

která přinese odpovědi na problematická místa,“ 

uvedl starosta Jan Jarolím a  dodal: „Investor 

také slíbil řešení dopravního napojení areálu ze 

dvou vjezdů pro nákladní a osobní automobily 

a oddělení příjezdové komunikace valem.“ 

Na  zastupitelstvu v  diskusi k  tomuto bodu 

vystoupil např. předseda petičního výboru Jaro-

mír Šafka, nebo Robert Bartoš, kteří potvrdili 

konstruktivní jednání se zástupci společnosti 

Karsit Automotive, s. r. o., i  s  vedením města 

a hovořili o důvodech, které vedly ke vzniku či 

podpoře petice.

Miroslava Kameníková

Leden bude ve znamení voleb
Po  Novém roce čekají nejen na  občany Dvora 

Králové nad Labem dvoje volby – doplňovací 

do  Senátu a  prezidentské. Zatímco první kolo 

doplňovacích voleb do  Senátu Parlamentu 

České republiky ve  volebním obvodu č. 39 

(okres Trutnov) se uskuteční v  pátek 5. ledna 

a v sobotu 6. ledna 2018, případné II. kolo se 

bude konat 12. a  13. ledna 2018. Termín voleb 

prezidenta republiky byl vyhlášen na  pátek 

12. ledna a  sobotu 13. ledna 2018, případné

II. kolo se uskuteční 26. a 27. ledna 2018. 

Více informací najdete na  internetových strá-

kách města www.mudk.cz pod dlaždicemi 

Senátní a Prezidetské volby 2018. 

(mik)
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Technické služby informují
V  listopadu prováděli pracovníci zeleně a  pra-

covníci čištění komunikací úklid listí z chodníků, 

komunikací i zelených ploch. Dále začali s obno-

vou prken laviček v  různých lokalitách formou 

broušení a následným nátěrem.

Pracovníci střediska komunikací zahájili 

výstavbu kolumbárií na  městském hřbitově 

ve  Dvoře Králové nad Labem (72 schránek), 

a na hřbitově v Lipnici (12 schránek, viz snímek).

Na  zimním stadionu bylo dokončeno zastře-

šení propojení nových a  starých šaten do  haly. 

Dále zde byla nainstalována nová vstupní vrata 

služebního vchodu do areálu zimního stadionu.

Pracovní místo strojník/plavčík
Technické služby nabízejí pracovní místo: pra-

covník na městských sportovištích – strojník 

a plavčík. K nápni práce patří obsluha strojovny 

ledové plochy, údržba zim-

ního a  letního stadionu 

a  práce plavčíka, obsluha 

strojovny bazénu a údržba 

koupaliště. Plavčické zkoušky hradí organizace. 

Nástupní plat: 20.000 Kč. Kontakt a  bližší infor-

mace poskytne vedoucí sportovišť Zbyněk Wolf, 

tel.: 605 233 245.

Více o činnosti TSm najdete na www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

MěVaK informuje odběratele
Opravy poruch

1. 11.: porucha 

vodovodu, ulice 

Slunečná; 

2. 11.: poruchy kanalizace, ulice Heydukova;

2. 11.: porucha plovákového ventilu, Podháj; 

6. 11.: porucha kanalizace, ulice Slovany;

8. 11.: porucha ventilu, ulice Pod Hřištěm;

10. 11.: porucha vodovodu, ulice Elišky 

Krásnohorské (výměník tepla);

11. 11.: porucha přivaděče, Zboží;

16. 11.: porucha vodovodu, nábřeží Bene-

šovo (Diakonie);

18. 11.: porucha vodovodu, ulice Slunečná;

28. 11.: porucha vodovodní přípojky, ulice 

Mánesova.

Stavebně-výrobní činnost: 
• stavba jednotné kanalizace Vorlech 

DN400.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

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

Více informací včetně aktuálních odstávek 

najdete na stránkách mevakdknl.cz.

Ministerstvo kultury přispěje 
prostřednictvím ORP 
na obnovu kulturních památek
Ministerstvo kultury (dále MK) vyhlásilo 

program „Podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s  rozšíře-

nou působností“, který od  1. ledna 2018 

doznal změn: 1) Uzávěrka pro podání 

žádostí je 28. února 2018, druhé kolo pro 

podání žádostí je zrušeno. Možnost čerpat 

fi nanční prostředky z  rezervy nastřádané 

v  průběhu roku zůstává nezměněna, MK 

bude v  tomto případě postupovat podle 

aktuálního stavu a  počtu žádostí. 2) Podíl 

vlastníka bude minimálně 20 % z nákladů, 

k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem 

bude částka určená k  rozdělení uveřejněna 

na  stránkách MK v  lednu. Žádosti je třeba 

podat na  MěÚ Dvůr Králové nad Labem, 

odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), 

na formuláři, který bude k dispozici na strán-

kách MK jako příloha „Zásad Programu ORP“. 

Žádost musí být podána včetně povinných 

příloh, seznamu povinných příloh a  klau-

zule, že vlastník zmocňuje obec s  rozšíře-

nou působností, aby jeho jménem žádost 

podala. Vlastníkům se listiny nebudou vracet. 

K  dokončené akci zpracuje vlastník kulturní 

památky vyhodnocení spolu s vyúčtováním. 

Finanční prostředky jsou určeny na  zacho-

vání a obnovu nemovitých kulturních pamá-

tek mimo památkové rezervace a  zóny, 

památek, jež nejsou národními kulturními 

památkami a  nevlastní je ČR. Na  příspěvek 

není právní nárok. 

Potřebné informace, konzultační a  meto-

dickou pomoc k  postupu při zpracování 

žádosti a  odborně metodickou pomoc 

k  obnově kulturních památek poskytují 

vlastníkům MK, odbor památkové péče, 

oddělení regenerace kulturních památek 

a  památkově chráněných území (e-mail: 

tomas.srb@mkcr.cz), případně Městský úřad 

Dvůr Králové nad Labem, odbor ŠKS (tel.: 

499 318 296, novakova.tana@mudk.cz).

Ing. Táňa Nováková

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Zpětný odběr pneumatik a jak to funguje
Věděli jste, že máte možnost pneumatiky ode-

vzdat bezplatně v  rámci zpětného odběru 

v místě prodeje, pneuservisu a autoservisu, a to 

bez ohledu na značku či nákup? Je potřeba začít 

tuto možnost plně využívat, a tím ušetřit peníze 

z městského rozpočtu. 

Pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneu-

matik jsou přirozená místa sběru – ne sběrné 

dvory a  mobilní svozy objemného odpadu. 

Místa zpětného odběru zřizují všichni výrobci 

a  dovozci pneumatik, jejich seznam najdete 

na  stránkách Ministerstva životního prostředí 

v  sekci Zpětný odběr výrobků v  odkazu Pneu-

matiky a oleje (www.mzp.cz/cz/odber_pneu). Zde 

najdete místa zpětného odběru těch výrobců, 

kteří se rozhodli plnit své zákonné povinnosti 

samostatně. Místa, která bezplatně sváží provo-

zovatel kolektivního systému Eltma pro povinné 

osoby, které se účastní kolektivního systému, 

najdou občané na  stránkách www.eltma.cz 

v  sekci Sběrná místa. Zadáním názvu města si 

jednoduše najdou nejbližší sběrné místo, a  to 

pomocí přiblížení. Síť sběrných míst se neustále 

rozšiřuje, proto doporučujeme pro aktuální situ-

aci vždy navštívit výše zmíněné stránky. 

Pneumatika není komunální odpad a  její likvi-

daci platí občan již v  ceně zakoupeného pro-

duktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co 

nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a  nekon-

čila jako odpad na  sběrném dvoře či dokonce 

jako černá skládka. Pneumatiky odevzdávejte 

bez disků, v rámci možností čisté. 

Použitá pneumatika, vybraná systémem Eltma, 

je svezena ke zpracovateli. Zpracovatel pneuma-

tiku rozdrtí na  menší části, které se dále použijí 

k výrobě např. dětských hřišť, sportovišť a tlumi-

cích podložek. Pneumatika se v menším množství 

využívá i jako zdroj energie. Pneumatiky vybrané 

prostřednictvím míst zpětného odběru jsou zpra-

covány ze 100 % a  nekončí na  skládkách jako 

nepotřebný odpad bez dalšího využití. 

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Ve  dnech 9.–12. října 2017 proběhl mobilní 

svoz nebezpečných odpadů, spojený se sběrem 

elektrozařízení, objemného odpadu, železného 

šrotu a  textilu. Sběr zajistila společnost SUEZ 

a technické služby města. Při podzimním svozu 

bylo sebráno více než 10 tun nebezpečných 

odpadů, 27 televizorů a počítačových monitorů, 

8 ledniček, 7 velkých spotřebičů, 59 malých spo-

třebičů, 19 tun objemného odpadu, 0,98 tuny 

železného šrotu, 1,7 tuny pneumatik. Dobrou 

zprávou je, že občané na svozech stále více ode-

vzdávají i malé elektrospotřebiče (např. rychlo-

varné konvice, žehličky, fény…), které do popel-

nice na směsný odpad rovněž nepatří.

Dále bylo svezeno 1,2 tuny textilu, který byl 

předán do  Diakonie Broumov, kde byl dále 

roztříděn na  věci použitelné k  humanitárním 

účelům pro sociálně potřebné občany a na věci 

neupotřebitelné k humanitárním účelům, které 

se použijí k dalšímu průmyslovému zpracování 

(např. na výrobu přikrývek a úklidových hadrů).

Ve dnech 9.–15. listopadu 2017 proběhl mobilní 

svoz zahradního odpadu, při kterém občané 

odevzdali 38 tun větví a listí.

Další svozy nebezpečných odpadů, elektroza-

řízení, objemného odpadu, železného šrotu 

a textilu se budou konat 16.–19. dubna 2018. 

Jarní svoz zahradního odpadu připravujeme 

na 5.–11. dubna  2018.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Zhodnocení podzimních svozů odpadů
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Rekonstrukce společenského a vzdělávacího centra DPS Sadová
Ve čtvrtek 14. prosince se v Domě s pečovatelskou 

službou Sadová uskutečnilo slavnostní otevření 

modernizovaného společenského a  vzdělávacího 

centra spojené s předvánočním setkáním seniorů. 

Program, jehož součástí bylo i  taneční odpo-

ledne s živou hudbou, zahájilo hudební vystou-

pení žáků a  učitelů ZUŠ R. A. Dvorského s  his-

torickými, současnými a  zejména vánočními 

písněmi. Ředitelka Pečovatelské služby Města 

Dvůr Králové nad Labem Marcela Hauke před-

stavila rekonstruované prostory a  jejich, jak 

uvedla, neuvěřitelnou proměnu ve  velmi krát-

kém čase a  poděkovala všem, díky kterým se 

podařilo akci realizovat.

„Nelze říci, že by původní prostory byly v  hava-

rijním stavu, ale zejména na sociálním a kuchyň-

ském zázemí byl již velmi vidět zub času. Vždyť 

vše v rámci možností sloužilo od roku 1983, kdy 

byla společenská místnost vybudována v  rámci 

´akce Z´. Nyní byste je nepoznali, vše je nové 

a technicky na současné úrovni. Naši klienti nej-

více ocení bezbariérové sociální zázemí, které 

jim nabízí daleko větší komfort a pěkné moderní 

prostředí,“ řekla Marcela Hauke a  pokračovala: 

„Velmi si také cením multimediálního vybavení 

– interaktivní tabule a čtyř počítačů, které našim 

seniorům rozšíří možnosti přístupu k  multimé-

diím a  internetu. Do  budoucna uvažujeme také 

o různých školeních, například o využití internetu 

pro seniory, pro které hledáme vhodné partnery.“

Modernizace, kterou realizovala královédvor-

ská společnost Stavhaus, s. r. o., a  jejíž náklady 

činily 1,29 mil. Kč včetně DPH, trvala od  konce 

září do  konce listopadu 2017. „Cílem bylo, aby 

místnost odpovídala moderním požadavkům 

na  společenské prostory pro seniory a  jejich 

vzdělávání,“ vysvětlil Jan Fíla z  odboru rozvoje, 

investic a  správy majetku městského úřadu 

a  doplnil: „Největšími zásahy byla změna dispo-

zice a  vybudování nových sociálních zařízení 

a  kuchyňského zázemí včetně spotřebičů. Také 

vybudování nového podhledu společenské míst-

nosti s  novou vzduchotechnikou a  moderním 

osvětlením zlepšilo možnosti využití místnosti, 

o nové vinylové podlaze a zlepšené akustice pro-

stor nemluvě.“ Upravena byla také elektroinsta-

lace, aby bylo možné instalovat moderní počítače 

a další vybavení včetně interaktivní tabule s pro-

jektorem, které si zajistila pečovatelská služba.

Prostory si prohlédl i starosta města Jan Jarolím. 

„Jsem rád, že se město mohlo podílet na moder-

nizaci těchto prostor, které jsou opravdu krásné, 

a  věřím, že se zde budou senioři rádi setkávat. 

Zároveň již s  paní ředitelkou pečovatelské 

služby přemýšlíme o dalších společných projek-

tech,“ uvedl.

V  současnosti se také buduje nové parkoviště 

pro klienty DPS, které by mělo být dokončeno 

v průběhu roku 2018.

Text a foto: Jan Skalický

Skončil rok 2017, 

a  již je to rok 

a  půl, co vzdělá-

vací organizace 

Evropská kon-

taktní skupina (EKS) pracuje s  královédvor-

skými ženami. Cesta za  sebedůvěrou je pro-

jekt, kde se ženy za  vedení lektorek soustředí 

na  svůj rozvoj, od  hledání ztraceného sebe-

vědomí přes prohlubování měkkých doved-

ností až po  vytváření lokální komunity 

a prosazování jejich zájmů. 

Ve Dvoře Králové nad Labem se loni konalo pět 

tematických vzdělávacích kurzů měkkých doved-

ností a  pět setkání skupiny akčních žen, které 

se chtějí aktivně zapojit do  běhu města a  něco 

změnit. Na podzim pak EKS uspořádalo pro ženy 

velký rozvojový kurz ve Vile Čerych v České Ska-

lici. Účastnice v krásném a klidném prostředí vily 

strávily několik dní a  měly možnost za  vedení 

lektorek objevovat své silné stránky, naučit se je 

prezentovat a uspořádat si životní priority. 

Většina účastnic byly ženy v  průběhu nebo 

po skončení rodičovské dovolené. Toto období 

je obvykle pro ženy obdobím mnoha změn. 

Často s  dítětem opustily své pracovní místo 

a  po  rodičovské dovolené stojí na  křižovatce 

s  mnoha možnostmi. Po  delší odmlce v  práci 

je však víc než kdy jindy obtížné si z  tolika 

možností vybrat tu pravou. Navíc s  pokleslým 

sebevědomým, díky pracovní pauze, je těžké 

objektivně zanalyzovat všechny své doved-

nosti a silné stránky. A právě to měl za cíl tento 

kurz. Pomoci ženám si uvědomit, co všechno se 

v dosavadním průběhu života naučily, nejen for-

málně, ale mnohdy právě neformálně, jaké mají 

dovednosti a  silné stránky a  jak by měly tyto 

silné stránky dále rozvíjet, aby byly v životě spo-

kojené. Díky tomu si následně dokáží uvědomit 

své priority a  snadněji se mohou rozhodnout, 

jaká práce by je bavila a  jak by mohly skloubit 

práci, rodinu a také si najít čas na sebe.

Dojmy účastnic z  kurzu potvrzují, že kurz spl-

nil své cíle: „Tento kurz mi změnil myšlení. 

Pomohl mi uvědomit si, co všechno zvládnu, co 

umím a hlavně, co je pro mě opravdu důležité. 

Potvrdila jsem si, že vše je jen v  mých rukou. 

Základem bylo zjistit, jak na  sobě pracovat 

a jaké dovednosti rozvíjet. Nezapomínat, že ne-

jsou slabé stránky, jen musím posilovat ty silné. 

Je také důležité se nepodceňovat, nebýt na sebe 

až moc přísná,” říká jedna z absolventek.

Při setkávání žen na kurzech a workshopech se 

ve  Dvoře Králové nad Labem začala formovat 

skupinka žen, které se spojily zatím v  nefor-

mální „Spolek dvorských holek“. Vznikl za  úče-

lem trávení společného volného času a  orga-

nizace vzdělávacích akcí na  Královédvorsku. 

Jejich aktivity můžete sledovat na  Facebooku 

www.facebook.com/groups/209240386222537.

Do  léta nás čeká ještě posledních pár měsíců 

projektu a kurzů pro ženy. 

A co se bude konat? O víkendu 23.–25. března  

2018 se opět podíváme do  Vily Čerych. Semi-

náře budou tentokrát na  témata Komunikace 

a  pozitivní myšlení. Přihlásit se stále ještě 

můžete na kurzy@ekscr.cz, tel.: 774 545 970.

Mgr. Kamila Kačmáčková

Evropská kontaktní skupina

Ženy ve Dvoře Králové nad Labem i okolí si začínají věřit

Služba Mapový portál, kterou na  internetových 

stránkách mapy.mudk.cz provozuje město Dvůr 

Králové nad Labem, získala v  kategorii projekty 

měst třetí místo v  12. ročníku soutěže Egovern-

ment The Best 2017 – ICZ, která představuje nej-

zajímavější projekty elektronizace veřejné správy.

„Jedná se především o  ocenění dlouhodobé 

kvalitní práce pracovníků odboru informatiky, 

zejména Filipa Krause, který má správu Mapo-

vého portálu včetně jeho aktualizace na starosti. 

Jsem rád, že služba, kterou využívají občané 

města, obyvatelé správního obvodu, turisté 

a ke své práci úředníci městského úřadu, zaujala 

také odborníky na  projekty ve  veřejné správě,“ 

uvedl královédvorský starosta Jan Jarolím.

Mapový portál ve  Dvoře Králové nad Labem 

funguje řadu let a  je součástí geografi ckého 

informačního systému města (GIS). Služba 

nabízí několik mapových aplikací, např. katast-

rální mapu, mapy pasportů komunikací, osvět-

lení, památek nebo zeleně. K  dispozici je také 

turistická interaktivní mapa se zakreslenými 

památkami a zajímavými místy, mapa životního 

prostředí se záplavovými územími, ochrannými 

pásmy vodních zdrojů, honiteb apod., mapa kri-

zového řízení nebo mapa dopravy s  přehledy 

mostů, podjezdů nebo hlavních silničních tras 

v  ORP atd. Součástí Mapového portálu je 

od roku 2016 i webová aplikace Hlášení závad, 

která umožňuje občanům rychle a  jednoduše 

upozornit na určitý problém v dané lokalitě.

Za  poslední měsíce prošla služba, díky novým 

technologiím vyvinutým společností T-MAPY, 

spol. s  r. o., výraznými změnami. „Ladili jsme 

ovládání mapy, aby bylo pro běžného uživatele 

co nejjednodušší, ale zároveň, aby lehce a rychle 

získal co nejvíce dostupných informací, a to i při 

práci venku, na chytrých telefonech a tabletech. 

Rozšířili jsme a  inovovali několik mapových 

projektů, např. jsme aktualizovali pasporty, 

a  na  dalších nových nyní pracujeme. Brzy tak 

bude k  dispozici třeba interaktivní mapa tech-

nické infrastruktury,“ podotkl Ondřej Samek, 

vedoucí odboru informatiky.

Zároveň je Mapový portál rozšiřován pro celý 

správní obvod Dvora Králové nad Labem. „Sta-

rostové všech 27 okolních obcí tak budou mít 

možnost využívat pasporty Mapového portálu 

pro správu a rychlý přehled obecního majetku, 

ať už se jedná o  zeleň, komunikace, veřejné 

osvětlení a další,“ dodal správce GIS Filip Kraus. 

Celý článek najdete na www.mudk.cz.

Miroslava Kameníková

Mapový portál uspěl v soutěži Egovernment The Best 2017 – ICZ
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Nikdo to nechtěl dělat lépe...
Prosincové zasedání zastupitelstva města bylo 

posledním ofi ciálním setkáním zastupitelů 

v roce 2017. Ze zdravotních důvodů jsem byl ze 

schůze omluven. V den zasedání jsem se musel 

podrobit neplánované akutní operaci na  sto-

matologicko-chirurgické klinice v  Praze. O  prů-

běhu zasedání zastupitelstva jsem se ale druhý 

den po jednání dočetl z reportáže a komentářů 

na  internetových stránkách webů Královédvor-

sko a Občané Královédvorska.

Program zastupitelstva zahrnoval řadu 

důležitých bodů, které bylo potřeba našimi 

zastupiteli odsouhlasit nebo naopak odmítnout. 

Zejména volba nového ředitele městské policie 

byla asi pro budoucí bezproblémový chod poli-

cie a města klíčová. Přitom až následnou druhou 

volbou zastupitelů byl kandidát na  funkci ředi-

tele městské policie potvrzen.

Nebyla to ale „jediná“ personální volba na tomto 

zastupitelstvu!?!

Asi moje nepřítomnost „nahrála“, aby se právě 

moje osoba stala předmětem neplánované 

diskuze zastupitelů! Výsledkem této debaty, 

která se vedla v duchu, jak kvalitně či nekvalitně 

vykonávám funkci předsedy kontrolního výboru 

(dále KV), bylo i následné dvojí hledání „jiného” 

zastupitele, který by stál o  to, stát se „novým” 

předsedou KV!!! Překvapivě „nikdo” ze zastu-

pitelů neprojevil zájem o „moji” funkci!? Para-

doxně o místo předsedy KV nestál ani samotný 

„iniciátor“ personální rekonstrukce KV, zastupi-

tel a  člen KV, sám pan Jan Bém. To se zdá být 

nepochopitelné!

Proč se ale pan kolega zastupitel, který přece 

„nejlépe ví“, jak by se měl kontrolní výbor řídit, 

jak by měl výbor pracovat a dlouhodobě o tom 

přesvědčuje svými slovními vystoupeními 

kolegy zastupitele, nechopil příležitosti, která 

se mu tak nabídla, aby uvedl svá slova v  život 

a  v  konkrétní činy? V  této „vyhrocené” situaci 

by ostatní zastupitelé jeho kandidaturu nejspíš 

přijali a do  funkce předsedy KV by ho s velkou 

pravděpodobností na poprvé nebo na podruhé 

odhlasovali.

Co asi pana zastupitele Béma odradilo uchá-

zet se o  funkci předsedy KV? Proč nepřijal 

do  budoucna vlastní osobní odpovědnost 

za chod KV? Možná asi proto, že si uvědomil, že 

stále platí jedno staré české přísloví: „Kdo dru-

hému jámu kopá, sám do ní padá.“

Ono je jednodušší neustále radit a kritizovat, ale 

přijmout odpovědnost a  skutečně pracovat je 

o poznání těžší. Nejspíš šlo ze strany pana Béma 

o  začátek volební kampaně a  příležitost, jak 

na sebe lacino upozornit.

Vážení spoluobčané, dovolte mi Vám popřát 

do  nového roku 2018 pevné zdraví, mnoho 

štěstí a šťastnou ruku při lednových volbách.

Nasik Kiriakovský

zastupitel (Východočeši)

Nedávno mi známá řekla: „Musím se zeptat 

Béma, kam přišla zámková dlažba z těch rekon-

struovaných, zánovních chodníků?“ „Proč  

Béma?“ ptám se. „No, on to má přeci na starosti!“ 

Nemá. Už tři roky ne. Máme ve  vedení města 

zástupce hlavně za  ANO, pak Šance pro Dvůr 

(KDU-ČSL + Zelení), TOP 09 a Volby pro město. 

Po  nedávných veletočích zůstal z  původní 

sestavy už jen starosta Ing.  J. Jarolím (ANO)

a 1. místostarostka Mgr. A. Jiřičková (ANO), nově 

2. místostarosta Ing. J. Helbich (ANO). Tím se vrá-

tili k  původnímu modelu fungujícímu v  minu-

losti. Starosta a  dva místostarostové, všichni 

uvolnění. To znamená, je to jejich práce na plný 

úvazek. Patrně zjistili, že v  neuvolněných funk-

cích, tedy při svém zaměstnání, se řídit město 

našeho formátu nedá. Tedy pracovat na  plný 

úvazek ve svém civilním povolání a pak zasko-

čit na město a dělit plat jednoho místostarosty 

dvěma lidem. Zbytek rady města nyní zastávají: 

JUDr. J. Pojezdný (Šance pro Dvůr), Ing. V. Tom-

ková (TOP 09), Ing. J. Kříž (ANO) a P. Kraus (Volba 

pro město).

Možná mi někdo z nich poradí, proč se neobrá-

tím s dotazy na jejich web, ale podle zkušenosti 

bych se nemusela odpovědi dočkat do  konce 

jejich volebního období. Noviny královédvorské 

radnice dostane do rukou každý.

Tak nám prosím do příštího nebo i tohoto čísla 

odpovězte: Kolik zaplatilo město za  loňské 

rekonstrukce chodníků na nábřeží až směr zoo, 

kolik to bude stát letos a kdo zodpovídá za to, že 

hned na první pokus nebylo vše uděláno dobře? 

Kdo odpovídá za nedodržování termínů dokon-

čení staveb. Ať už rekonstrukce silnic a  mostu

J. Palacha, a tím omezuje plynulý pohyb obyva-

tel. Toho promrhaného benzínu, času i  nervů. 

Jak jsou nastavené smlouvy s  investory? Jak 

probíhá plnění při nedodržení termínů a co nás 

to bude stát navíc? Jak řešíte rekonstrukci brouz-

daliště u  delfínka? Kolik nás stály různé „studie 

(projektů)“ jako horolezecká stěna na křižovatce 

u  traktorky, komunitní centrum u  Špýcharu 

a další, patrně nikdy neuskutečnitelné nápady? 

A  nakonec. Proč opoziční kontrolní výbor 

vedený panem Nasikem Kiriakovským neplní 

svoji kontrolní funkci a  za  celé volební období  

nebyl ani jednou svolán? Pak dochází k tomu, co 

se u nás děje! Když není kontrola, dělá si z nás 

koalice s ANO srandu.

Abych jenom nekritizovala. Letošní rozsvěcení 

vánočního stromu bylo povedené a  spojení 

s  vánočními trhy byl dobrý nápad. A  letošní 

vánoční strom, oproti loňskému, je nádherný. 

Na závěr dovolte, abych popřála jménem místní 

organizace ODS všem občanům, jejich rodinám 

a  dětem, krásné vánoční svátky prožité v  klidu 

a pohodě a úspěšný krok do roku 2018, ve kte-

rém nás čekají velmi důležité volby. Ať už dopl-

ňující senátní, díky našemu panu podnikateli, 

pak daleko důležitější prezidentské a  nako-

nec komunální. Nepodceňujte žádné z  těchto 

voleb. Přijďte k  nim a  rozhodujte odpovědně. 

Jde o  budoucnost nejen vaši, ale, a  to hlavně, 

o  budoucnost našich dětí, aby mohly žít svo-

bodně a budovat naši mladou demokracii. 

Libuše Vonková

členka rady místní organizace ODS

Kdo za to může

Dvorské závody Juty v roce 2017
V  současné době máme v  České republice

14 závodů, z  toho 6 na  Královédvorsku, a  pra-

cuje v nich 1 250 lidí. Celkem nás je 2 300.

Loňský rok byl složitý. Zase se nám potvrdilo, že 

projít jím se slušnými výsledky bylo pro všechny 

hodně náročné. Úspěch však nemusí trvat 

věčně. Musíme si ho odpracovat a bez závislosti 

jednoho na druhém to nejde. Proplétali jsme se 

tvrdým konkurenčním prostředím plném nejis-

toty a překvapivých zpráv. 

Jako řadu fi rem nás zasáhl Brexit s  prudkým 

oslabením libry. Přesto jsme toto období zvládli, 

posílili fi nanční stabilitu a  vytvořili dostatek 

zdrojů pro další rozvoj společnosti.

V  závodě 01 v  Raisově ulici jsme postavili 

a  zkolaudovali novou výrobní halu o  ploše

10  000 m2 na  výrobu síťovin pro zemědělství, 

abychom pokryli nové trhy v  Jižní Americe 

a  Africe. V  rekordním čase jsme díky oběta-

vosti našich zaměstnanců přestěhovali výrobní 

stroje ze zastaralých a nevyhovujících provozů. 

Hodnota celého projektu přesáhla 350 milionů 

korun.

Závod 03 v  Eklově ulici potřebuje modernizaci 

a  novou výstavbu. Úkol to však není jednodu-

chý. Výroba je celá vyprodána, nemůžeme tedy 

přerušit dodávky našim zákazníkům a  v  JUTĚ  

nemáme možnost tyto výrobky vyrábět jinde. 

Nedostatek výrobních ploch nám na  tomto 

místě nedovoluje novou výstavbu, a  tak stále 

hledáme optimální řešení.

V areálu JUTY Na Borkách – Žireč jsme v loňském 

roce hlavně stabilizovali technologie po velkých 

investicích v roce 2016. V roce 2018 plánujeme 

výstavbu parkoviště pro osobní auta i kamiony 

a nový vjezd do závodu.

Ve všech závodech probíhala opatření ke snížení 

hluku i zátěže okolí a budeme v nich dále pokra-

čovat. Snažíme se, aby kromě práce, kterou 

lidem dáváme, jsme nenarušovali soukromí 

občanů bydlících v okolí našich závodů.

Průměrná mzda byla v roce 2017 navýšena o 10–

15 % a  je závislá na  druhu výroby. Zaměstnan-

cům pomáháme bezúročnými půjčkami, které 

jsme už poskytli 400 pracovníkům ve  výši 36 

milionů korun. Veškerý vytvořený zisk zůstane 

závodům pro další růst. Očekávané tržby celé 

JUTY budou ve výši 7,6 miliardy korun. Vyvážíme 

zboží do 66 zemí světa. Podporujeme 350 fi rem 

v  našem městě a  v  regionu. Za  jejich kvalitní 

služby jsme zaplatili 660 milionů korun.

Opět jsme podpořili naši nemocnici, gymná-

zium a další významnou částku jsme připraveni 

dát na operační sály. Poskytujeme fi nanční dary 

na sociální služby, kulturu, sport a charitu. Na tu 

již několik let přispívají i zaměstnanci ve Vánoční 

sbírce ve  prospěch dvorských charitativních 

organizací.

Jsem si vědom toho, že o úspěšnosti každé fi rmy 

rozhodují její zaměstnanci, a denně se přesvěd-

čuji o  tom, že v  Jutě máme spolehlivé zaměst-

nance s potřebnou odborností.

Těším se, že se ve  zdraví budeme i  nadále 

setkávat.

ve spolupráci s managementem JUTA, a. s.

Ing. Jiří Hlavatý, statutární ředitel
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SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

TENIS, VOLEJBAL, NOHEJBAL

Po – Pá: 6–13 h. – 150 Kč, 13–22 h. – 220Kč/hod.

sobota – neděle: 200 Kč/hod.

Objednávky haly – tel. 605 388 122

PRONÁJMY PROSTOR

VÝROBNÍCH, SKLADOVÝCH – 350 Kč/m2/rok

KANCELÁŘSKÝCH – 550 Kč/m2/rok

Objednávky pronájmů – tel. 603 703 001

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

NOVĚ PRODEJ:

BRIKET, PELET, PÍSKU, ŠTĚRKU, KAMENIVA

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

Po–Pá: 7:00–16:00 hod. / So: 07:00–12:00 hod.

www.slovany.cz

Máte zájem 

inzerovat 

v Novinách 

královédvorské 

radnice?

Kontaktujte 

nás na tel.: 

499 318 258, 

e-mail:

noviny@mudk.cz

inzerce:

Noc venku pomáhá lidem v nouzi již čtyři roky
Ve  čtvrtek 23. listopadu 2017 

se v  Hankově domě uskutečnil 

již 4. ročník benefi čního pro-

jektu Noc venku pod záštitou 

starosty města Jana Jarolíma. 

Jedná se o  výjimečnou akci, 

která má tři hlavní cíle – přiblížit 

veřejnosti problematiku osob 

bez domova, vybrat trvanlivé 

potraviny a zažít na vlastní kůži, 

jaké to je spát venku, ráno vstát 

a plnit si své další povinnosti.

Noc venku se letos uskuteč-

nila ve  20 městech České 

republiky. Na  akci ve  Dvoře 

Králové nad Labem přišlo 

na  300 účastníků, vybralo se 

1  528 ks trvanlivých potravin 

a venku přespalo 68 odvážlivců. 

Účast byla nejvyšší v rámci celé České republiky! 

Do  projektu se ofi ciálně zapojilo 30 různých 

subjektů – od  příspěvkových organizací města, 

přes královédvorské střední školy, podnikatelské 

subjekty, neziskové organizace, různá zájmová 

sdružení, média, ale i  jednotlivce. Samotné 

akci předcházely spontánní aktivity zaměřené 

zejména na  výběr potravin v  různých kolek-

tivech. Sbírkou se zapojila například ZŠ Pod-

harť. Největší zájem vzbudila aktivita Městské 

knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, 

kde měli čtenáři možnost zpozdné zaplatit 

trvanlivými potravinami (viz snímek). 

Během večera pekli členové Místní skupiny 

Červeného kříže Žacléř pro účastníky výtečné 

bramboráky za dobrovolný příspěvek, který byl 

v plné výši 2.535 Kč poskytnutý na mimořádnou 

pomoc klientům azylového Domu Žofi e. 

Vybrané potraviny jsou určeny zejména pro 

osoby bez domova – pro klienty azylového 

domu a noclehárny, ale prostřednictvím odboru 

školství, kultury a  sociálních věcí poputují 

i k rodinám v nouzi v našem městě. 

Děkuji všem za mimořádnou podporu! Jsem moc 

ráda, že můžeme společně pomáhat potřebným...

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Foto:  Mgr. Jindřich Hauke

Vyhláška upravuje 
školské obvody 
Město Dvůr Králové nad Labem má novou 

obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví 

školské obvody základních škol zřízených měs-

tem. Dokument schválili zastupitelé 7. prosince 

2017. 

Po  dohodě o  vytvoření společného školního 

obvodu se starosty okolních obcí, které nemají 

školu zřízenou, a  na  základě údajů o  kapacitě 

škol, počtu dojíždějících dětí a průzkumu prav-

děpodobného počtu dojíždějících v příštím škol-

ním roce, byla stanovena část společného škol-

ského obvodu ZŠ Schulzovy sady pro všechny 

zmiňované obce. Kapacita školy je 900 žáků 

a  v  minulém školním roce ji navštěvovalo 821 

žáků, z toho 271 dojíždějících z různých obcí. 

Zastupitelstvo města tak letos v  září schválilo 

dohody o  vytvoření společného školského 

obvodu s  obcemi Vlčkovice, Doubravice, Libo-

tov, Hajnice, Choustníkovo Hradiště, Kuks, Sta-

novice, Kohoutov, Kocbeře a Nemojov. 

„Poté, co jsme zjistili aktuální počet dětí přísluš-

ného věku v navrhovaných školských obvodech, 

provedli jsme ve  školských obvodech základ-

ních škol změny tak, aby došlo k optimálnějšímu 

naplnění budoucích prvních tříd,“ vysvětlila mís-

tostarostka Alexandra Jiřičková. 

Nově stanovené školské obvody najdete buď 

v obecně závazné vyhlášce č. 5/2017 zveřejněné 

na www.mudk.cz v sekci Město / Právní předpisy 

města nebo v  článku v  sekci Radnice / Zprávy 

z odborů / Školství, kultura, sociální věci.

(mik)

Město Dvůr Králové nad Labem uspořádalo v sále 

Špýcharu městského muzea v pondělí 11. prosince 

2017 v  rámci projektu Města vzdělávání besedu 

pro veřejnost se školním psychologem PhDr. Davi-

dem Čápem, Ph.D., na téma Rodiče jako spojenci 

školy aneb Jak na komunikaci rodičů a školy. 

David Čáp působí v současné době na katedře 

psychologie Filozofi cké fakulty Univerzity Kar-

lovy v Praze, na Oddělení klinické psychologie, 

a má za sebou bohatou pedagogickou praxi. 

Při našem setkání šlo především o  to, jak 

předcházet, případně řešit problémy, s  nimiž 

se mohou setkat rodiče ve  vztahu ke  škole. 

Komunikace mezi školou a rodiči je totiž někdy 

plná nedorozumění. Zajímavé byly zejména 

bezprostřední reakce přednášejícího na  kon-

krétní dotazy z řad přítomných rodičů. 

Besedě s  veřejností předcházel workshop pro 

pedagogy s  obdobným zaměřením. Učitelé si 

díky němu mohli odnést do  své praxe návod 

na řešení obtížných situací, třeba jakým způso-

bem sdělovat nepříjemné informace, jak zvládat 

rozhovor s  emotivním či agresivním rodičem 

apod.

Mgr. Šárka Hulíková

vedoucí oddělení školství a památkové péče

Foto: Jan Skalický

S odborníkem diskutovali na téma jak na komunikaci rodičů a školy
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Antik – Starožitnosti
Tylova 511 (naproti knihovně)

Prodej a výkup předmětů sběratelského charakteru

Vykupujeme: Hračky (do roku 1975), militarie, 

šperky, lampy, pohlednice, betlémy, ozdoby, obrazy, 

hudební nástroje, staré motorky, auta a díly apod. 

Také celé pozůstalosti.

Než necháte vyklidit půdu, zdarma Vám oceníme možné nálezy.

   tel.: 603 418 690     E-mail: panacekR@seznam.cz

Rádi byste u nás inzerovali?

Pravidla inzerce v Novinách královédvorské radnice včetně ceníku 

jsou ke stažení na www.mudk.cz v sekci Radnice/ Noviny radnice

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

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

Přivýdělek z domu. www.primavydelek.cz
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V  listopadu 2017 se narodilo 9 občánků našeho města – 6 chlapců 

a 3 děvčata.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci listopadu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 20 lidí, z toho bylo 

10 královédvorských občanů, 5 mužů a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Svatby
Ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v listopadu manželství snoubenci:

Vítězslav Šec a Lenka Púchyová    – 11. 11. 2017

Jan Vondrouš a Lucie Hušková    – 18. 11. 2017

Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubile-

ích v listopadu 25 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 

8 manželských párů stříbrnou svatbu a 3 páry svatbu zlatou.

Ing. Eva Hrušková, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování městským strážníkům
Rád bych poděkoval strážníkům Městské policie Dvůr Králové nad Labem 

(služební číslo 11 a 16 ), kteří v pátek 10. listopadu 2017 ve večerních hodi-

nách velmi ochotně zajistili pomoc při technické závadě mého náklad-

ního automobilu ve  městě včetně zajištění bezpečného řízení dopravy 

v místě. Děkuji za pomoc a ochotu.

Martin Kursa

Vzpomínka
Dne 19. ledna 2018 uplyne 20 let, co nás opustil pan Jiří Hauser (Pinďa).

S láskou vzpomíná

manželka Hanka s rodinou 

Zemřel Jiří Štěpánek
Členové Klubu důchodců v  Sadové ozna-

mují, že jejich řady opustil dne 30. listopadu 

2017 po  těžké nemoci dlouholetý před-

seda, pan Jiří Štěpánek.

Všichni, kdo jste znali tohoto obětavého 

a pracovitého člověka, vzpomeňte. 

Čest jeho památce.

Božena Gürtlerová

Klub důchodců v Sadové, z. s.

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v prosinci 2017 slavnostně přivítáno 8 novorozených 

občánků našeho města.

Zleva: Mia Vokolková, Matyáš Kočnar, Karolína Drobná, Natálie Rousová, Ondřej Kříž.

Zleva: Simona Škrochová, Alexandr Ošlejšek, Jan Krys.

Vánoční dárek pro Daníka
Již třetím rokem se snažíme sehnat fi nanční prostředky na  terapii dnes 

sedmiletého nechodícího chlapečka Daníka, který nikdy neměl díky svému 

postižení chodit, který ale po dvou letech intenzivní terapie začal lézt, který 

momentálně nacvičuje sezení na válci (cvičení potřebné k sezení na inva-

lidním vozíku) a který začal posilovat dolní končetiny, aby se na ně snad 

jednou postavil.  Obětavost maminky a Daníkovo úsili je neuvěřitelné. 

Celý Daníkův příběh je o velké lásce, pomoci, naději a neskutečné dřině. 

O obrovském úsilí malého chlapečka a jeho rodiny. Daník se se svým osu-

dem pere jako lev. Za dva roky „procvičil“ takřka půl milionu korun, přičemž 

každá terapie odpovídá výkonu vrcholového sportovce. 

Vše o Daníkovi je na jeho stránkách www.terapieprodanika.cz.

Pomozte prosím a podpořte naši akci „100 kurun pro Daníka“. Pokud se nám 

podaří dát dohromady 200 lidí, kterým nebude 100 či 200 korun měsíčně 

chybět a budou ochotni formou trvalého příkazu po dobu jednoho roku 

tuto částku zasílat na Daníkův transparentní účet 272369282/0300, Daní-

kovi pokryjeme náklady na terapii na celý příští rok. Bude to náš společný 

dárek. Dárek, který má smysl. Dárek pro Daníka. Děkujeme i za jakýkoliv 

jednorázový příspěvek. Sbírka je osvědčena Krajským úřadem Královéhra-

deckého kraje. Děkujeme vám všem a přejeme krásné Vánoce.

Mgr. Dana Rejlová

Činnost členů královédvorského Svazu postižených civilizačními choro-

bami závěrem roku vrcholila. Ve  dnech 23. až 27. října 2017 se 25 členů 

zúčastnilo „Kurzu zdravé výživy“ pořádaného OV svazu. Akce byla per-

fektně připravena. Největší zásluhu na  této zdařilé akci měla Jiřina Stejs-

kalová. Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 se 40 členů při hudbě a dobrém jídle 

bavilo v restauraci „U Antonína“ v Lipnici. Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 si 

třicet lidí prohlédlo pivovar Tambor. Velké poděkování patří Nasiku Kiri-

akovskému a  Bedřichu Machkovi. Pod vedením Stáni Lokvencové jsme 

14. prosince 2017 ukončili podzimní běh cvičení v Městské knihovně Slavoj 

ve Dvoře Králové nad Labem za průměrné účasti deseti cvičenců. Přijďte se 

mezi nás rozhýbat. Další běh začíná již ve čtvrtek 4. ledna 2018!

Další aktivitou je plavání, o  které se stará Alena Jahnátková. Jezdíme 

do Hořic. Naposledy 6. prosince 2017 a znovu 10. ledna 2018. Třešničkou 

na  dortu je návštěva plaveckého bazénu v  Hradci Králové. Ta se konala 

18. října a 29. listopadu 2017. Do Hořic jezdí dvacet lidí, do Hradce Králové 

ještě o deset více.

V  pondělí 11. prosince 2017 se 17 členů sešlo na  poslední letošní akci 

v rámci „Rozchodíme civilky“. Nachodili jsme celkem 153 km. Toto chození 

po zoo a okolí je již tradiční. Pořád se ukazuje, že i v tomto čase je naše zoo-

logická zahrada krásná. Ukončení bylo na společném obědě „U Rudolfa III“.   

Miloslav Tykal, předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Členové SPCCH na konci 
roku rozhodně nezahálí

František Vyskočil oslavil 100. narozeniny. Gratulujeme!
Dne 15. prosince 

2017 oslavil krásné 

100. narozeniny pan 

František Vyskočil 

ze Dvora Králové 

nad Labem. Toto 

významné jubileum 

oslavil ve  společnosti 

svých nejbližších, 

přátel a  také zaměst-

nanců Domova 

důchodců v Roháčově 

ulici, kde pobývá. 

Popřát mu přišel i sta-

rosta města Jan Jarolím a  Soňa Vachková, členka Komise pro občanské 

záležitosti, dále zástupci krajského úřadu nebo Okresní správy sociálního 

zabezpečení z Trutnova. Gratulaci zaslala také ministryně práce a sociálních 

věcí Michaela Marksová.
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Školní rok 2017/2018 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Rok 2017 byl dalším úspěšným pro naše gymnázium
I  když každodenní život škol je řízen během 

školních roků, bilancujeme i  na  našem gymná-

ziu také u příležitosti právě končícího roku 2017.

Dlouhodobě se nám daří úspěšně reprezentovat 

naši školu i  naše město v  předmětových sou-

těžích, vysokých „met“ dosahujeme v  soutěžích 

a olympiádách v ruském, anglickém a německém 

jazyce, jsme úspěšní i ve Středoškolské odborné 

činnosti a v Biologické olympiádě. V tomto roce 

jsme se již podruhé zapojili do  projektu Extra 

třída, když třída 2. C pod vedením Mgr.  Pavlíny 

Flídrové uspořádala ve  spolupráci s  pečovatel-

skou službou projekt Stárneme spolu.

V rámci propagace školy jsme se zúčastnili jako 

diváci přímého přenosu pořadu FOCUS Václava 

Moravce na téma „Zvíře v nás“ z prostředí ZOO 

Dvůr Králové, hostili jsme na naší škole některá 

představení mezinárodního studentského fes-

tivalu Cool Fest (celkem prostory auly a  školní 

zahrady navštívilo 1 850 návštěvníků) a podíleli 

jsme se na řadě akcí v našem městě a regionu.

Pro žáky školy organizujeme již tradičně 

řadu zajímavých exkurzí, které vhodně dopl-

ňují výuku, a  nabízíme jim i  zájmové kroužky 

(např. přírodovědný, Klub NATURA, historický, 

pěvecký, sportovní aj.).

Na základě náročné přípravy škola získala nový 

grant ve  výši 6,1 mil. Kč, který bude použit 

na rekonstrukci fyzikální laboratoře, odborných 

učeben a  řadu aktivit na  podporu přírodověd-

ného vzdělávání a čtenářské i matematické gra-

motnosti. Druhým grantem, který již v současné 

době realizujeme, je projekt zaměřený na  zvy-

šování kvality vzdělávání na  naší škole, který 

umožňuje našim učitelům absolvovat vzdělá-

vací akce a díky získaným poznatkům inovovat 

a zlepšovat výuku o nové, netradiční formy.

Zásluhou daru našeho anonymního sponzora 

z Německa ve výši 80 tis. euro (2,2 mil. Kč) pro-

běhlo letos vymalování tříd i kabinetů, výměna 

šatních skříněk, nákup ozvučení auly a  řada 

drobnějších vylepšení budovy. 

Důležitou skutečností roku 2017 je i to, že naše 

gymnázium nadále zůstává samostatnou školou 

i přes první vlnu slučování škol v Královéhradec-

kém kraji.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem učitelům 

i provozním zaměstnancům školy za jejich práci 

v  roce 2017, Spolku přátel gymnázia, rodičům, 

vedení našeho města a  všem příznivcům naší 

školy za  podporu. 

Poděkování patří také 

fi rmě JUTA, a. s., která 

poskytuje našim nej-

lepším žákům prospě-

chová stipendia, v  letošním roce činila jejich 

výše 133 tis. Kč.

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D., ředitel školy

Den otevřených dveří
Zveme všechny uchazeče o studium na naší 

škole a  další zájemce na  dny otevřených 

dveří. Poprvé nás můžete navštívit ve středu 

10. ledna 2018 od  15:00 do  18:00 hod. 

Informace o studiu a podmínkách přijíma-

cího řízení budou poskytnuty v 16:30 hod. 

v  aule školy. Pokud by vám tento první 

termín nevyhovoval, rádi vás přivítáme 

v sobotu 17. únoru 2018 od 9:00 do 12:00 

hod. Rádi zodpovíme vaše dotazy na  tel.: 

724 394 503 či na e-mailu: info@gym-dk.cz. 

Těšíme se na setkání s vámi!

Ani přes loučící se rok 2017 se výčet akcí na Gym-

náziu Dvůr Králové nad Labem nechýlí ke konci. 

V  průběhu listopadu a  prosince jich navíc pro-

běhlo hned několik zasvěcených problémům, 

jež obvykle řeší jen dospělí. Naši studenti se 

do nich přesto výrazně zapojili a mohli tak vyjá-

dřit svůj zájem o témata nad rámec vyučování.

Mezi takové patří i studentky 2. A, jež po svých 

starších spolužácích převzaly organizaci tra-

dičního fi lmového klubu, který se zaměřuje 

na dokumenty. Svou činnost zahájily již v polo-

vině listopadu, na počátku prosince pak na gym-

náziu představily dokument Víta Klusáka Svět 

podle Daliborka. Film pojednávající o  životě 

českého neonacisty a nabízející pohled do jeho 

duše a do prostředí, ve kterém se pohybuje, při-

táhl zájem nejednoho studenta. Organizátorky 

doufají, že v  příštím roce zavítá k  promítacímu 

plátnu ještě větší počet účastníků, ať již gymná-

zium navštěvují, nebo ne.

Na  akci Noc venku 2017 byl promítán taktéž 

fi lmařský počin Martina Kazmirowského, stu-

denta 3. C. Jeho dílo kombinuje náhled na život 

bez domova a  odpověď jeho vrstevníků, co 

si myslí o  oné nižší sociální sféře, s  čímž mu 

výrazně pomáhala i celá jeho třída. To je zároveň 

částečné navázání na  jejich společnou práci 

Extra třída, které se účastnili loni.

Svou premiéru si tento rok odehrála i  spo-

lupráce gymnázia s  lidskoprávní organizací 

Amnesty International. Maraton dopisů, největší 

z celosvětových akcí svého druhu, si na několik 

hodin našla svou pobočku i u nás a několik z dal-

šího nespočtu dopisů z celého světa na podporu 

nespravedlivě pronásledovaných bojovníků 

za  svobodu slova a  dodržování základních lid-

ských práv pochází z per našich studentů a dal-

ších zájemců. I  zde organizátoři doufají, že se 

za rok setkají znovu, za ještě většího počtu, a že 

číslo dopisů bude ještě vydatnější nežli letos.

Ondřej Vaněk (4. C)

Díky intenzivní práci se královédvorskému gym-

náziu podařilo získat grant z  prostředků Ope-

račního programu Výzkum, vývoj a  vzdělávání 

ve výši 6,1 mil. Kč. Získané prostředky použijeme 

na rekonstrukci fyzikální laboratoře, která bude 

vybavena novým laboratorním nábytkem 

a  především sadami pomůcek na  demonstraci 

a  samostatnou badatelskou činnost žáků. Poří-

zené vybavení bude sloužit i pro přípravu žáků 

naší školy na  Fyzikální olympiádu a  Středo-

školskou odbornou činnost. Dále budou zre-

konstruovány další tři odborné učebny – che-

mie, biologie a  fyziky. Součástí rekonstrukce 

těchto prostor budou i drobné stavební úpravy. 

Odborné učebny budou  vybaveny novým ná-

bytkem a moderní didaktickou technikou. 

Současně bude naše škola po  dobu tříletého 

trvání grantu realizovat řadu přírodověd-

ných aktivit, zajímavých exkurzí zaměřených 

na  poznávání techniky, přírody a  ekologických 

problémů současného světa. 

Druhou částí tohoto grantového projektu 

budou aktivity zaměřené na  rozvoj čtenářské 

a  matematické gramotnosti. Našim žákům 

nabídneme jak zajímavé exkurze spojené s náv-

štěvou muzeí, památníků a divadelních předsta-

vení, tak tvůrčí dílny zacílené na  rozvoj čtenář-

ství a matematických dovedností. 

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.

ředitel školy a grantový manažer

Přednášku „Je možné naučit se dobru?“ pro-

slovil v  aule královédvorského gymnázia 

doc.  PhDr.  Jan Hábl, Ph.D., z  Univerzity Hradec 

Králové. Studenti třetích a  čtvrtých ročníků si 

vyslechli zajímavou přednášku z  pomezí fi lo-

sofi e, etiky, psychologie a  pedagogiky, ovšem 

podanou díky nápadité prezentaci a příkladům 

z  fi lmů či praktického života velmi přístupným 

způsobem. 

Psychoterapeutka Mgr. Hana Zakouřilová, MBA, 

připravila pro studenty psychologie z  druhých 

a třetích ročníků interaktivní a prožitkový semi-

nář o emocích, který je upozornil na důležitost 

porozumění sobě samému, emoční inteligence 

a harmonie emocí, těla i mysli.

Děkujeme oběma lektorům, že si na nás udělali 

čas, a  Mgr.  Martině Pecnové ze spolku Dohro-

mady, která akce zorganizovala v rámci projektu 

„Výhled oknem dospělosti“, podpořeného měs-

tem Dvůr Králové nad Labem.

PhDr. Ivo Rejchrt

Šestimilionový grant

O dobru a emocích

Studenti se starají o potíže našeho světa
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Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Dění na ZŠ 5. května
Pyžamový bál ve školní družině
Většina z nás tančí v šatech a oblecích, naše děti 

z 1.–4. třídy tančily 1. prosince v pyžamu, jejich 

partnerem jim byl oblíbený plyšák. U  tance se 

také soutěžilo a hrálo. Zdolávala se překážková 

dráha, prolézalo se peklem, skákalo na trampo-

líně, sjíždělo na  klouzačce, soutěžilo se s  míči, 

proplétalo na  žebřinách, kouzlilo s  propiskou, 

zábavy zkrátka nebylo málo. Páteční odpoledne 

se vydařilo a s úsměvem ve tváři a malým dár-

kem odcházeli všichni spokojeni.

Andělské zvonění ve družině
Brzy uslyší zvonění ve  škole, v  pondělí 4. pro-

since však děti z  mateřských škol přilákalo 

do tělocvičny školy zvonění andělské. Po krátké 

pohádce odvyprávěné andělem čekala na  děti 

spousta her a  zábavy. Chodily po  obláčcích, 

házely hvězdami, proplétaly mlhu, procházely 

hvězdnou dráhou, skládaly puzzle, skákaly a sko-

tačily. Užily si spoustu zábavy. Na závěr si každý 

odnesl malý zvoneček a  omalovánku andílka. 

A my se budeme těšit na další příjemná setkání.

vychovatelky ZŠ 5. května

Předvánoční Brno
V sobotu 9. prosince 2017 jsme se vydali s žáky 

od 2. do 9. třídy na výlet do předvánočního Brna. 

Máme radost, že se k  nám připojily i  některé 

maminky a  babičky. Společně jsme navštívili 

vánoční trhy ve  středu města, kde bylo největ-

ším lákadlem napsat dopis Ježíškovi a ochutnat 

trdelník, palačinku či dětský punč. Vyvrcholením 

dne byla návštěva muzikálu „Děti ráje“. Byli jsme 

nadšeni skvělým obsazením v hlavních rolích – 

Sagvan Tofi , Lukáš Vaculík, Bořek Slezáček, Jan 

Kopečný a další. Nevšedním zážitkem byla závě-

rečná děkovačka a autogramiáda. Celý den jsme 

si všichni moc užili. 

Děkujeme dětem za skvělé chování, maminkám 

a  babičkám za  pomoc a  panu řidiči za  ochotu 

a bezpečnou jízdu.

Mgr. Stanislava Culková, Mgr. Jaroslava Serbousková

vyučující ZŠ 5. května

Nešůrujte domeček, přijďte zdobit 
stromeček

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se na půdě školy konal 

již 4. ročník akce Nešůrujte domeček, přijďte zdo-

bit stromeček. V každé třídě rodiče spolu s dětmi 

vyráběli originální vánoční ozdoby na stromečky. 

V  prvním patře budovy probíhal současně trh 

s  výrobky, které žáci s  láskou chystali, příchozí 

měli možnost využít koutku s  vánočním občer-

stvením. Některé třídy připravily pro své blízké 

divadelní představení a naši nejstarší se postarali 

o čertovské vítání všech hostů. 

vedení ZŠ 5. května

Přírodopis učili odborníci ze zoo

Ve výhodu pro žáky se podařilo přetavit dlouho-

dobou nepřítomnost zkušené učitelky přírodo-

pisu. Díky pochopení ředitele ZOO Dvůr Králové 

MVDr. Přemysla Rabase se vyučování v listopadu 

a prosinci ujali dva její pracovníci, Mgr. Markéta 

Grúňová a  Ing. Tomáš Hajnyš, oba kvalifi kovaní 

pedagogové. Ocenění si zaslouží jejich ochota 

a srdnatost, s jakou se pustili do výuky. Své nové 

role zvládli na  výbornou. Žáci s  nimi absolvo-

vali exkurze v zázemí zoologické zahrady, viděli 

ve škole ne právě běžné exponáty, slyšeli mnoho 

zajímavých informací i  osobních zkušeností 

a zážitků obou „vypůjčených učitelů“.

„Naběhané kilometry mezi zoo a  Schulzovými 

sady se díky žákům a jejich zápalu vyplatily. Moc 

jim za to děkuji,“ řekla Markéta Grúňová.

„Učení žáků mi přirostlo k  srdci a  každodenní 

kontakt s nimi mi bude chybět. Tato spolupráce 

byla výhodná i pro zoo – výukové programy teď 

můžeme ´ušít´ více na míru pro potřeby jednot-

livých ročníků školy,“ komentoval své působení 

Tomáš Hajnyš.

Mgr. Ivan Jugl

Hovořili na téma šikana a agrese
V prosinci k nám, do třídy 6. B, přijela Mgr. Jana 

Kaplanová, DiS., metodik prevence z  Peda-

gogicko-psychologické poradny v  Trutnově, 

na  setkání v  rámci preventivního programu 

na  téma „šikana a  agrese“. Společně jsme strá-

vili dvě dvouhodinové přednášky. Myslíte si, že 

to bylo nudné? Ne, naopak! Při přednášce jsme 

všichni seděli v  kroužku. Na  úvod jsme si posí-

lali Jonáše (plyšového panáčka), který spolu 

s paní lektorkou objíždí školy a pomáhá jí s pro-

gramem. Jakmile na  nás přišla řada a  dostali 

jsme Jonáše do  ruky, představili jsme se, řekli 

nějakou zajímavost o  nás samotných a  přitom 

jsme trénovali naslouchání druhým (což většina 

lidí sice teoreticky ví, ale když na  to přijde, tak 

to nevnímá, nedodržuje). Také jsme pracovali 

ve skupinách – každá skupina si vylosovala papí-

rek s jiným tématem, které jsme měli skupinově 

v  bodech zpracovat (např. „jak se chovat, když 

vidíš šikanu“, „popiš agresora“ apod.)

V kroužku jsme si také povídali a hráli jsme hry.

Přednáška se mi líbila, dovedla mne k zamyšlení 

a odnesla jsem si z ní rady i  tipy, jak se chovat 

v nepříjemných situacích.

Jana Marie Senetová (6. B)

Volba povolání v devátém ročníku
Žáci 9. ročníků mají před sebou nelehký úkol 

– vybrat si obor dalšího studia a  střední školu, 

na  které budou od  září pokračovat v  přípravě 

na budoucí povolání. Snažíme se jim jejich roz-

hodování usnadnit různými způsoby. V 1. polo-

letí věnujeme jednu hodinu týdně v  rozvrhu 

9. ročníků volbě budoucího povolání. Hodiny 

naplněné informacemi, poznávacími testy a dal-

šími aktivitami jsou doplňovány i  návštěvami 

učitelů nebo studentů z různých středních škol.

V  říjnu jsme s  deváťáky navštívili Prezentaci 

středních škol a  zaměstnavatelů v  Trutnově, 

kde se seznámili se širokou nabídkou možností 

středoškolského vzdělávání a  také budoucího 

zaměstnání. Nezapomínáme ani na  rodiče. Pro 

ně jsme připravili na webových stránkách školy 

přehlednou prezentaci o  celém průběhu při-

jímacího řízení, zároveň jsme rodiče informo-

vali na  listopadových třídních schůzkách, kde 

je kromě výchovných poradců oslovilo i  sedm 

zástupců středních škol z okolí.

Účastníme se také různých aktivit, které střední 

školy nabízejí pro zájemce z řad žáků základních 

škol. A  tak koncem září odjela dvě čtyřčlenná 

družstva na  Přírodovědný víceboj do  SŠ v  Hoři-

cích, kde družstvo ve složení Johana Chroboková, 

Andrea Sommerová, Jana Fléglová a Magdalena 

Pochylá získalo 1. místo. Začátkem prosince se

17 žáků zúčastnilo soutěže „Já už to znám, umím“ 

na SŠ v Novém Bydžově, kde soutěžili jednotlivci 

v  různých odvětvích. Nejvýraznějšího umístění 

dosáhla Žaneta Horáčková, která v  oboru cuk-

rář obsadila 3. místo. Zatím poslední soutěž se 

konala v polovině prosince na SŠIS ve Dvoře Krá-

lové n. L., kde na  Vánočním chemickém turnaji 

soutěžila naše dvě tříčlenná družstva. Družstvo 

ve  složení Veronika Mertlíková, Michaela Hrnčí-

řová a Adéla Šebková obsadilo 1. místo.

V předvánočním týdnu využijeme nabídky míst-

ních středních škol pro žáky osmých a devátých 

tříd. Prožijí vždy dopoledne naplněné různými 

aktivitami v rámci Projektového dne na Gymná-

zium a Technického dne na SŠIS.

Mgr. Alena Zlámalová

Advent ve školním klubu

Přípravy na letošní čas adventu jsme ve školním 

klubu ZŠ Schulzovy sady zahájili 29. listopadu, 

kdy jsme se pustili do výroby adventních věnců. 

Na  Mikuláše jsme soutěžili, kdo za  15 minut 

slepí nejdelší papírový řetěz? Klubový rekord 

byl 225 cm a  získala ho Vendula Houfková ze

6. D. Hned jsme si vyrobenými řetězy ozdobili 

klubový vánoční stromeček. 

Další adventní týden jsme malovali vánoční 

ozdoby, a  že nám to opravdu šlo, se můžete 

podívat do  fotogalerie na  webových stránkách 

školy. U  malování jsme zůstali i  další týden, 

tentokrát jsme dělali obrázky do oken barvami 

na  sklo. Na  závěr adventní doby jsme vyrobili 

krásné jmenovky na dárky zdobené dřevěnými 

andílky, hvězdami či vločkami a nechyběl malý 

kolíček. Teď jen dárky krásně zabalit, připevnit 

jmenovku a očekávané Vánoce mohly začít.

Přejeme všem krásné vánoční svátky plné pře-

kvapení, dětských úsměvů a rodinné pohody.

Bc. Jana Paulusová Fišerová
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Novinky ze ZŠ Podharť

Zprávy ze ZŠ Strž

Čertoviny se v Podharti opět zdařily

Bezmála 120 dětí si zpestřilo páteční podvečer 

1. prosince v  naší základní škole čertovskými 

úkoly, jež byly jako každoročně nápadité a zvlád-

nutelné i  pro děti předškolního věku. Rodiče, 

kteří své potomky doprovázeli, neměli tentokrát 

plné ruce práce, jak tomu často bývá, ale mohli 

jen přihlížet, neboť se na každém stanovišti naši 

nejstarší žáci zodpovědně ujímali příchozích 

a  trpělivě jim vysvětlovali, jak mají při tvoření 

postupovat. Nejenže si děti odnášely zajímavé 

výrobky, za něž se nemusely stydět, ale zároveň 

si protáhly tělo na překážkové dráze v tělocvičně 

a naladily též hlasivky v druhém patře, odkud se 

za doprovodu akordeonu a klavíru linuly po celé 

škole krásné melodie známých koled. Sladkou 

tečku na konci nám již tradičně sponzorsky zajis-

tila fi rma Carla v podobě nádherných kalendářů 

s Ladovými motivy, za což jí upřímně děkujeme. 

Celá akce by se nemohla konat bez přípravy 

obětavých vyučujících, jimž patří též poděko-

vání, zejména však hlavní organizátorce paní 

učitelce Mgr. Anetě Jahelkové.

Mgr. Stanislava Vojtíšková

Turistická exkurze na Černé hoře
Ve  dnech 23.–24. listopadu 2017 jsme se před 

devátou ranní sešli na  autobusové zastávce 

u  pošty, kde nás nabral autobus. Jeli jsme 

Ing.  Jana Helbicha. Měli jsme také možnost 

navštívit „servrovnu“ –  IT srdce úřadu. Na samý 

závěr exkurze jsme se přesunuli do  staré rad-

nice, abychom viděli, kde se konají svatby 

a vítání nových občánků. Exkurze byla zajímavá 

a my bychom rády poděkovaly paní Ing. Evě Jež-

kové za její zajištění a všem pracovníkům úřadu, 

kteří nám s úsměvem věnovali svůj čas.

Mgr. Lenka Buřvalová, Mgr. Ivana Pešťáková

Vánoční potěšení na Karlově Koruně

V pondělí 4. prosince třetí a čtvrté třídy vyrazily 

na  exkurzi do  Chlumce nad Cidlinou. Naším 

cílem byl vánočně vyzdobený zámek Karlova 

Koruna. S  tvářemi vyfoukanými od mrazu jsme 

se rádi schovali ve  vyhřáté místnosti zámku, 

kde jsme pookřáli nejen teplem, ale taky dob-

rou svačinkou od  maminek. Tam si nás také 

vyzvedla paní průvodkyně, která nás záhy začala 

seznamovat s  českými tradicemi předvánoč-

ního času a  Vánoc. Viděli jsme krásný betlém, 

sv. Barboru, sv. Mikuláše i sv. Martina. Potom nás 

čekala vánoční cesta kolem světa. V jednotlivých 

expozicích jsme se dozvěděli, jak slaví Vánoce 

v  Americe, Norsku, Rusku a  Itálii. Protože děti 

dávaly pozor, na  konci prohlídky si vysloužily 

odměnu. I když bylo moc zajímavé dozvědět se, 

že v  jiných zemích nosí dárky čarodějnice, skří-

tek, Santa Claus nebo děda Mráz, jsme moc rádi, 

že my máme svého Ježíška a už se na něj moc 

těšíme! 

Mgr. Ivana Pešťáková, Mgr. Lenka Buřvalová, 

Mgr. Miroslava Kubicová a Mgr. Danuše Šrámková

třídní učitelky 3. a 4. tříd

směr Jánské Lázně, kde jsme vystoupili a zamí-

řili na  Pardubické boudy. Tam nám pan učitel 

Novotný objednal palačinky se šlehačkou a čaj. 

Před boudou bylo hřiště, kde jsme na  sněhu 

dováděli a udělali pár fotek s výhledem do kraje 

(na  Zvičinu atd.). Pak jsme šli na  vrchol Černé 

hory, kde jsme vylezli na  balkon Černé boudy 

a  zakřičeli si bojový pokřik, který vymyslel 

náš skvělý učitel. Dál nám ukazoval například 

Sněžku, Obří důl, Studniční horu, Luční a  Liščí 

horu. Potom jsme šli dál přes rašeliniště a Klausy 

(historické přehrady ke  svážení dřeva pro doly 

v Kutné Hoře), kde jsme odbočili na nevyšlapa-

nou cestu, kterou kluci museli prošlapávat. Došli 

jsme až do Velké Úpy k penzionu Luční domov 

ke  Kubátom. Zde jsme se rychle zabydleli, 

potom vypracovali pracovní listy o Krkonoších. 

Následovala luxusní večeře a pak jsme hráli hry. 

Na devátou hodinu byla vyhlášena večerka, una-

veni a  spokojeni jsme zalezli do  svých postelí. 

Druhý den po  vydatné snídani a  překvapení 

v podobě štrúdlu a sušenky na cestu jsme vyra-

zili do Pece pod Sněžkou. Cestou jsme si zahráli 

na  divoké prase a  došli na  bobovou dráhu. Ta 

nejezdila, tak jsme si udělali vlastní „zadkovou“. 

Když jsme se vyřádili, čekal nás už autobus, který 

nás odvezl domů do Dvora Králové nad Labem. 

Podzimní stmelovací výjezd se vydařil a  už se 

těšíme na další akce se třídou.

Karolína Ježková  a Tomáš Vancl (5. A)

Třeťáci na městském úřadě
V  letošním školním roce se učíme rozeznávat 

základní rozdělení obcí a  dozvídáme se, kdo 

je řídí. Ve čtvrtek 16. listopadu jsme šli na náv-

štěvu dvorského městského úřadu, abychom 

se dozvěděli něco bližšího. V zasedací místnosti 

nás přivítal tajemník Ing. Ondřej Kudrnáč, který 

dětem srozumitelně vysvětlil, kdo sídlí na měst-

ském úřadě a co si zde lidé vyřizují. Zavedl nás 

do kanceláře starosty města, kde si děti vyslechly 

zajímavé povídání místostarosty našeho města, 

Cirkus svět je veselá výstava
Rozhovor s malířem Stanislavem Škodou po ver-

nisáži jeho výstavy Cirkus svět, která právě pro-

bíhá v  prostorách královédvorské ZUŠ, vedla 

žákyně 8. ročníku ZŠ Strž Anna Kubíková. Malíř 

ochotně odpověděl na její dotazy.

Jak jste přišel na to, že byste se mohl stát malí-

řem? Co vás k tomu vlastně vedlo?

Myslím, že každý z nás jako malý kreslil. Někomu 

to vydrží, někomu ne. A mně to právě vydrželo.

Následující dvě otázky souvisí s  názvem vaší 

výstavy. Bavil vás jako dítě cirkus?

Myslím, že určitě. I dnes chodím s vnoučaty. Ale 

jako dospělý na to už mám jiný pohled.

Vnímáte dnešní svět jako cirkus?

Trochu ano.

Co máte na Dvoře nejraději?

V podstatě mám rád celé město. Je čím dál hezčí.

Kde čerpáte inspiraci pro své obrazy?

Já nevím, začínám nad prázdným papírem 

a nevím, co budu dělat. Zbytek nějak vyplyne.

Čím a jak kreslíte nebo malujete nejraději?

Teď mám nejradši akvarel nebo akrylové barvy.

Pan Peřina se zmínil, že nebýt vašeho pobytu 

v Německu, vaše tvorba by byla o dost jiná. Co si 

o tom myslíte vy?

Mám stejný názor. Stal jsem se ještě pečlivější. 

V Německu musí být totiž vše dokonalé.

Děkuji za rozhovor.

Anna Kubíková

Ohlédnutí za Mikulášskou besídkou
Ve čtvrtek 7. prosince 2017 měl sice Mikuláš už 

dávno po směně, ale sportovní halu plnou dětí 

si nemohl nechat ujít. Konala se zde totiž tra-

diční Mikulášská besídka naší školy. Malí i velcí 

účastníci si však na  vzácnou návštěvu museli 

chvíli počkat. Hned v  úvodu předvedli krátké 

vystoupení žáci i učitelé. Program otevřely děti 

ze 4. a 5. tříd, které zazpívaly vánoční „Purpuru“. 

Jejich mladší spolužáci se ve  svém tanečním 

vystoupení proměnili na neposedné sněhuláky. 

Pěvecké a  herecké číslo si připravil i  pedago-

gický sbor. 

Po  úvodní části následovaly soutěže na  stano-

vištích. Zapojit se mohli všichni. Nerozhodovala 

síla, mrštnost ani šikovnost. Zvítězil každý, kdo 

se odvážil něco si vyzkoušet. A  tak se během 

chvilky celá plocha haly zaplnila soutěžícími 

dětmi. V  průběhu akce se prodávala tombola, 

do  které přispěli drobnými dárky rodiče žáků 

školy. Právě díky nim odcházely obdarované děti 

šťastné a  spokojené. V  samém závěru dorazil 

Mikuláš se svou andělskou i pekelnou družinou. 

Vyslechl si mnoho písniček a  básniček, možná 

utřel i pár slziček. . . a slíbil, že za rok přijde zas.

Předškoláci ve škole
Již potřetí si přišli vyzkoušet budoucí prvňáčci, 

jak se sedí ve  školních lavicích. Každé setkání 

tematicky ladilo s  ročním obdobím a  stejně 

tomu bylo i v prosinci. Předškolní dílna nazvaná 

„Těšíme se na Vánoce“ ukrývala pro děti mnoho 

překvapení. Malí šikulové si vyrobili nejdříve 

vánoční přání a  ozdobili je obrázkem, který 

zimu charakterizuje. Na přáníčku se tak objevili 

sněhuláci, kapříci i  vánoční stromečky. Potom 

se předškoláci naučili koledu „Štědrej večer“ 

a  několik odvážlivců předneslo verše o  zimě. 

Na závěr se děti svěřily se svým tajným vánoč-

ním přáním. A tak víme, že Ježíšek musí sehnat 

školní aktovku, jízdní kolo a hlavně zařídit, aby 

o Vánocích sněžilo. 

Popřáli jsme si vzájemně hodně štěstí a  zdraví 

v novém roce 2018 a slíbili jsme si, že se zase uvi-

díme. Tentokrát to bude 16. ledna 2018 a zacvi-

číme si v naší sportovní hale.

Mgr. Jana Hronešová, Mgr. Jarmila Machková
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Uctili jsme památku Václava 
Havla 

Poprvé i  v  našem městě jsme v  pondělí 

18. prosince 2017 uspořádali vzpomínko-

vou akci na  Václava Havla. Do  příprav se 

zapojila řada lidí, kterým patří velké díky. 

Největším oceněním nám všem ale byla pří-

jemná atmosféra, kterou vytvořila přibližně 

stovka zúčastněných u pomníku T. G. Masa-

ryka v Podharti. Je úžasné vědět, že základní 

hodnoty, které představoval Václav Havel, 

jsou stále pro naše spoluobčany hodné 

úcty a  následování. A  přestože tato osob-

nost nadnárodního přesahu již šest let není 

mezi námi, podstatné zůstává, že pravda 

a láska musí vítězit nad lží a nenávistí.  

Ing. Veronika Tomková

Čertoviny ve školce

Na  konci roku 2017 v  MŠ JUTA připravili 

pro rodiče s  dětmi společný večer plný 

čertovských úkolů. Děti tak mohly okusit 

atmosféru večerní mateřské školy. O  půl 

šesté večer je u brány přivítali čerti, kteří si 

pro děti připravili několik zajímavých úkolů 

(zatloukání hřebíků, hod na  cíl, prolézání, 

slalom aj.). Na konci cesty se rodiče s dětmi 

vydali do  sklepních prostorů, kde na  děti 

čekal Lucifer, který měl ve své knize hříchu 

vše zapsané.  My naštěstí víme, že děti byly 

po celý rok hodné, a tak si Lucifer do pekla 

nikoho vzít nemohl. Poděkování patří všem 

zúčastněným rodičům, pedagogům a dob-

rovolníkům, kteří se na této akci podíleli. 

Kateřina Hlaváčková

učitelka MŠ JUTA

Tříkrálová sbírka se uskuteční 
od 4. do 7. ledna 2018
Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

pořádá začátkem ledna Tříkrálovou sbírku. 

Koledování bude probíhat od  čtvrtka 

4. ledna do neděle 7. ledna 2018 ve Dvoře 

Králové nad Labem a  v přilehlých obcích.  

Hlavním poselstvím sbírky je předat 

radostnou zvěst vánočních svátků a  nav-

štívit domácnosti s  přáním štěstí, zdraví 

a  pokoje do  nového roku. Výtěžek sbírky 

bude použit na  přímou podporu občanů 

z Královédvorska, kteří se ocitli v tísni.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Tajný výlet žáků královédvorské SŠIS
Poslední listopadový den se první a třetí ročník 

Střední školy informatiky a služeb Dvůr Králové 

nad Labem, obor Cestovní ruch, vydal na „Tajný 

výlet“ organizovaný naším panem ředitelem. 

Krátce po půl osmé ráno jsme vyjeli na cestu pro 

nás zatím neznámo kam. Zanedlouho jsme se 

však společně s historickou přednáškou od pana 

ředitele dozvěděli o prvním cíli – byla to pevnost 

Dobrošov. Ač tento systém podzemních pro-

stor a vojenských srubů nebyl nikdy dokončen, 

jedná se o úchvatnou stavbu. 

Za necelou hodinu jsme dorazili do obce neda-

leko Náchoda a  absolvovali prohlídku zdejší 

pevnosti. Stali jsme se tak posledními zdejšími 

návštěvníky na  další tři roky, neboť tvrz čeká 

obsáhlá rekonstrukce. Kromě replik vojen-

ských zbraní a  různých částí skutečných zbraní 

jsme mohli vidět například množství hyber-

nujících netopýrů. Také jsme si vyšlápli dlouhá 

točitá schodiště, jelikož chodby opevnění jsou 

v hloubce až 39 metrů pod zemí. 

Druhou částí našeho výletu byla návštěva 

broumovského kláštera. Zde měly oba roč-

níky na  programu jiné aktivity. První ročníky si 

vyzkoušely v  rámci workshopu „Baroko nejen 

na  oko“ zahrát barokní divadlo a  také vytvořit 

vlastní kulisy, při čemž si užily spoustu zábavy. 

Mezitím třetí ročníky měly možnost si vlastníma 

rukama vyzkoušet, jak se v  době baroka psalo 

husím brkem a  jak fungoval knihtisk. Všichni 

jsme si pak prohlédli samotný klášter za dopro-

vodu nadaných průvodců. Z exkurze jsme si bez-

pochyby odnesli množství zážitků a vědomostí.

Tereza Vaňková, 3. ročník, obor Cestovní ruch

Moc děkuji všem, 

kteří mají na  sta-

rost sociální sféru 

ve  Dvoře Králové 

nad Labem v  čele 

s panem starostou 

Ing.  Janem Jarolí-

mem, místostarostkou Mgr. Alexandrou Jiřičko-

vou a dále Bc. Kateřinou Pištorovou a Mgr. Kate-

řinou Erlebachovou z  odboru školství, kultury 

a  sociálních věcí městského úřadu. Dobrovol-

nické centrum Královédvorská Arnika spolupra-

cuje s  městem Dvůr Králové nad Labem už 15 

let, město nás každoročně fi nančně podporuje 

a my jsme za to nesmírně vděční. 

Co nás ale v poslední době velmi těší, je i větší 

zájem o naši činnost. K 15. výročí založení Arniky 

jsme dostali fi nanční dotaci navíc, takže jsme 

mohli uspořádat i oslavu s hezkým programem, 

ale nejen to. Město nás mile překvapilo i nomi-

nací Arniky na  cenu sociálních služeb Králové-

hradeckého kraje. Máme radost, že získáním tří 

cen jsme dobře prezentovali město Dvůr Krá-

lové nad Labem, a  tím zviditelnili jeho aktivity 

v sociální oblasti. 

Jsem členkou pracovní skupiny komunitního 

plánování zabývající se problematikou seniorů 

a osob se zdravotním znevýhodněním. Poslední 

dobou mám ze schůzek velmi dobrý pocit, hle-

dají se cestičky, jak co nejlépe propojit činnost 

všech organizací, kterých se to týká, a ku prospě-

chu všech, kterých se to týká.

Zároveň chci poděkovat panu starostovi Jaro-

límovi za  zájem o  Léčebnu zrakových vad. 

Podařilo se mu např. přesvědčit členy zastupi-

telstva o  odkoupení pozemku pro parkoviště. 

Máme konečně, jak jsem byla poučena panem 

ředitelem technických služeb, odstavné stání 

hned proti budově léčebny. Je to zatím provi-

zorní řešení, ale jsme za  to velmi rádi. Rodiče, 

přivážející k  nám děti z  celé republiky, měli 

s parkováním velký problém. Často volali a pro-

sili o  radu, kde mohou parkovat. Jsme jediná 

léčebna svého druhu v  Čechách a  to, že nám 

doslova padá omítka na hlavu, není určitě dobrá 

vizitka města, kterému budova léčebny patří. Ani 

to není panu starostovi lhostejné, a tak společně 

sháníme dostatek peněz, aby se i léčebna, která 

se snaží rozzářit dětské oči, mohla rozzářit novou 

omítkou.

Sháníme korunku ke  korunce na  další a  další 

metry omítky. Všední, šedý, obyčejný den se 

hned změní např. telefonátem syna mé kama-

rádky Andreje Ruščáka: „Vybírali jsme u  nás 

v  práci peníze na  podporu něčeho záslužného 

a navrhl jsem Léčebnu zrakových vad. Takže jako 

zaměstnanci společnosti CA posíláme příspěvek 

na novou omítku.“ Nebo zájmem pana Tonelliho, 

tatínka našeho malého pacienta, který uspořádá 

pro děti velkolepý vánoční večírek a  také pře-

mýšlí, jak sehnat prostředky na omítku. 

Moc děkuji také rodičům dětí a ostatním přáte-

lům léčebny za  dárky, které nám velmi pomá-

hají při motivaci dětí. Snášejí tak lépe odlou-

čení od  rodiny a  i  při cvičení očí se víc snaží. 

Nemohu zde jmenovat každého, ale ráda bych 

takto poděkovala zaměstnancům dvorské Billy. 

Nejenže pomáhají při sbírání bodů, ale mezi 

sebou vyberou i  peníze na  zaplacení hrnečků, 

zvířátek z  vodního světa, svítících polštářků. 

Dětem dárečky donesou a ony mají vždy obrov-

skou radost.

Přeji vám všem krásné Vánoce a  všechno nej-

lepší do nového roku.

Jana Štěpánová, předsedkyně

Královédvorská Arnika, z. s.

Královédvorská Arnika děkuje 
za podporu, má za sebou úspěšný rok
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Koncert Královédvorského 
chrámového sboru a orchestru 

V  sobotu 16. prosince 2017 se v  králo-

védvorském kostele sv. Jana Křtitele pod 

vedením Víta Havlíčka uskutečnil koncert 

Královédvorského chrámového sboru 

a  orchestru. Byl hlavním vystoupením 

tohoto tělesa v  sérii adventních pořadů. 

První část programu se odehrávala na kůru 

a po působivém zahájení Intrádou pro dvě 

trubky a varhany následovaly skladby Vítej 

Pane Jezu Kriste A. Michny, Regerovo Tan-

tum ergo, Brucknerovo Locus iste, Sonáta 

d moll pro fl étnu a varhany od B. Marcella, 

Tebe pojem D. Bortňanského a Dvořákovy 

skladby Tui nati vulnerati a  píseň z  Ruko-

pisu královédvorského Žežhulice. Pak se 

opět rozezněly varhany Toccatou-Pastore-

lou J. Segera, během níž se zpěváci přesu-

nuli do prostoru před oltář. Zde byli spolu 

s orchestrem odměněni potleskem a násle-

doval hlavní bod koncertu – Pastorální 

mše česká od J. E. Kypty. Každá část sklidila 

potlesk a koncert se nesl v příjemné atmo-

sféře. Na  závěr, před přídavkem, krátce 

promluvil k  posluchačům sbormistr Vít 

Havlíček, který mimo jiné uvedl, že koncert 

je významný i  z  toho důvodu, že vedení 

farnosti umožnilo Královédvorskému 

chrámovému sboru a  orchestru uspořá-

dat adventní koncert po  pěti letech opět 

v královédvorském kostele sv. Jana Křtitele. 

Jako poslední skladba se chrámovým pro-

storem nesl přídavek – pastorela J. I. Linka 

s  parafrází koledy Narodil se Kristus Pán. 

Všichni, účinkující i  posluchači, odcházeli 

bohatší o krásný slavnostní zážitek. 

Karolina Václavíková 

Den „D“ Klubu důchodců 
v Sadové
K r á l o v é d v o r š t í 

senioři, členové 

Klubu důchodců 

v  Sadové, „své 

úterky“ trávili 

několik měsíců 

v  náhradních pro-

storách Pečovatelské služby v  ulici Elišky 

Krásnohorské. Slavnostní den „D“ nastal 

12. prosince 2017, kdy naši členové opět 

našli své zázemí v  nově zrekonstruované 

společenské místnosti Domu s  pečovatel-

skou službou Sadová. Ke slavnostní náladě 

přispěla návštěva ředitele společnosti 

Juta Ing.  Jiřího Hlavatého. Tímto chceme 

poděkovat Mgr.  Marcele Hauke, ředitelce 

pečovatelské služby města, za možnost se 

v  těchto prostorách scházet a  realizovat 

zde svůj program. Velký dík patří řediteli 

Juty Ing.  Hlavatému za  zajímavé povídání 

ze zákulisí politiky a za sponzorský dar.

Božena Gürtlerová, Klub důchodců v Sadové, z. s.

Běluň navštívil Ježíšek
Poslední předvánoční víkend 

vyrazili táborníci 1. běhu krá-

lovédvorské pionýrské skupiny 

na  svoji základnu na  Běluni, 

aby společně oslavili Vánoce. 

Hned při vstupu do  klu-

bovny nás uvítala vůně jehličí 

a ozdobený stromeček. Čekání 

na ježíška mohlo začít. Aby nás 

atmosféra Vánoc doopravdy 

vtáhla, začali jsme vánočními 

zvyky. Nejprve jsme rozkrojili 

jablíčka – hvězdička vykoukla na každého z nás. 

Za  pomoci vedoucích jsme si vyzkoušeli odlé-

vání olova, někdo úplně poprvé. Některé odlité 

tvary byly opravdu úžasné. Každý si zavěštil, co 

ho v příštím roce čeká. Někteří si hodili i botou. 

Zazpívali jsme si koledy a zahráli mnoho usmě-

vavých her. 

Pozdní večer už patřil nadílce od ježíška. Každý 

si vylosoval nějaký malý dáreček a pak už jsme 

všichni společně rozbalovali. Krásnou atmosféru 

Vánoc nám pomohly navodit i  maminky, které 

nám napekly cukroví – děkujeme.

Na závěr jsme si popřáli krásné svátky a za 

všechny táborníky z  Běluně přejeme příjemné 

prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018.

Text a foto: Bc. Jana Paulusová Fišerová

Ježíškova vnoučata v domově důchodců
Domov důchodců v  Roháčově ulici se v  listo-

padu a v prosinci 2017 zapojil do akce Českého 

rozhlasu Ježíškova vnoučata (více najdete na  

www.jeziskovavnoucata.cz). 

Naši zaměstnanci se s nadšením pustili do oslo-

vování obyvatel Domova a  získali tak od  nich 

kolem 50 nejrůznějších přání. Někdo si přál 

dort, zákusky, šišku uheráku, pivo, víno a  další 

nejrůznější dobroty, jiní novou peněženku, kar-

ton cigaret, televizi, tablet, mobilní telefon, ale 

na řadu přišla i neobvyklá přání, jako například 

ještě jednou si zaplavat v bazénu, zkusit si řídit 

osobní automobil, podívat se do svého rodiště. 

Do této chvíle jsme domluveni s většinou dárců, 

kteří již poslali či závazně přislíbili dodat či usku-

tečnit požadované přání. Jsme za  naše klienty 

hrozně moc rádi, úplně nám vyrazilo dech, 

jak velký zájem možnost plnění přání našich 

babiček a dědečků mezi úplně cizími lidmi z celé 

republiky vyvolalo. Moc děkujeme!!! O  někte-

rých přáních průběžně informujeme na  webo-

vých stránkách. Také děkujeme všem dárcům 

za fi nanční nebo naturální dary a přejeme všem 

lidem dobré vůle zdraví a štěstí v roce 2018.

Mgr. Linda Mocová, sociální pracovnice, 

Domov důchodců Roháčova 2968

Rozsvícení vánočního stromu v Lipnici
V sobotu 2. prosince se již potřetí 

rozsvítil vánoční strom v Lipnici.

Před zcela zaplněným prostran-

stvím u  Kapličky program zahá-

jily milým vystoupením děti 

z místní mateřské školky Lipničky 

pod vedením učitelek Štěpánky 

Karbanové, Ludmily Ková-

řové, Terezy Petrové a  Dagmar 

Anschlagové.

Poté vystoupily lipnické děti, 

které navštěvují ZUŠ R. A. Dvor-

ského. Zazněly koledy a  vánoční písně na  zob-

cové fl étny, trubky, klarinet, pozoun a za dopro-

vodu kláves děti i zazpívaly.

Velkým a  milým překvapením na  závěr kultur-

ního programu bylo úspěšné vystoupení pěvec-

kého sboru lipnických dívek a  žen, který pro 

tuto příležitost založila a na klávesy doprovodila 

Vladimíra Matušková. Pod taktovkou Nikoly 

Šimkové společně připravily s  třicetičlenným 

pěveckým sborem – Lipnických Žen (s názvem 

LI – ŽE) – vánoční písně.

U  příležitosti rozsvícení vánočního stromu 

se nejen hrálo a  zpívalo, ale bylo to příjemné 

setkání při vůni cukroví, vánočního čaje, 

svařeného vína...

Velké poděkování patří mateřské školce Lip-

nička, žákům ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové 

nad Labem, ženám za  přípravu občerstvení 

a krásnou výzdobu, mužům za zajištění technic-

kého zázemí a ozvučení. V neposlední řadě patří 

poděkování i  všem ženám a  dívkám z  pěvec-

kého sboru LI – ŽE.

Děkujeme všem, kteří se na přípravách a orga-

nizaci celé akce podíleli, ale také vám všem, 

kteří jste přišli a  vytvořili krásnou předvánoční 

atmosféru.

Vladimíra Matušková a Markéta Šimková

organizátorky akce
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Stomatologická pohotovost
leden 2018
6. a  7. 1.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464;

13. a  14. 1.: MUDr.  Miroslava Landová, 

Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 321 931;

20. a  21. 1.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

27. a  28. 1.: Prouzovi s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028.

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Jak na internet bez hesel poradí 
v knihovně Slavoj
Přihlaste se na  své 

oblíbené stránky, 

které podporují 

mojeID, jedno-

duše z kteréhokoliv 

počítače, tabletu 

nebo mobilního zařízení. Díky službě 

mojeID vystačíte pouze s  jedním jménem 

a heslem. 

Účet si snadno založíte na  webových 

stránkách www.mojeid.cz. Posledním kro-

kem je tzv. validace účtu mojeID (jedno-

značné ověření totožnosti), kterou zdarma 

na  základě předložení platného občan-

ského průkazu provede služba v  hudeb-

ním oddělení Městské knihovny Slavoj ve 

Dvoře Králové nad Labem. 

Výhody založení účtu mojeID: 1. Nemu-

síte u  každé nové služby, kterou se chys-

táte využít, vyplňovat registrační formulář. 

2. Provozovatelé serverů nemají přístup 

k heslu a nemohou ho tedy následně zne-

užít. 3. V účtu mojeID máte snadnou kont-

rolu nad osobními údaji. Snadno si je tak 

můžete udržovat aktuální na jednom místě.

Službu mojeID, která od  října roku 2010 

umožňuje bezpečné přihlašování k různým 

webovým službám pomocí jediné univer-

zální kombinace jména a hesla, provozuje 

sdružení CZ.NIC, jako jeden z neziskových 

projektů určených k  podpoře uživatelů 

internetu. Používání mojeID je pro koncové 

uživatele zdarma.

Mgr. Marta Staníková, ředitelka

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Novoroční přání
Milí čtenáři, v roce 2018 Vám přejeme 

zdraví, štěstí, lásku, pohodu a spoustu dob-

rých zpráv, které si každý měsíc přečtete 

v Novinách královédvorské radnice.

redakce NKR

Skautské středisko hlásí
V  sobotu 2. prosince 2017 pořádal 2. oddíl 

vodních skautů z  Mostku šestý ročník závodů 

foukacích formulí. Sedmnáct závodníků pro-

jíždělo z  plných plic klikatou dráhou vyznače-

nou na parketové podlaze mostecké tělocvičny. 

V neděli 3. prosince, letos před zaplněným hle-

dištěm, proběhla v  aule gymnázia nejen pro 

rodiče, ale i  pro ostatní příznivce královédvor-

ského skautingu, Mikulášská besídka. Všechny 

oddíly našeho střediska vystoupily 

s  připravenými scénkami, písničkami 

a  hranými pohádkami. V  závěru navští-

vil besídku Mikuláš, který rozdal dárky 

oddílům střediska Zvičina. 

K  tradiční činnosti skautů patří šíření 

Betlémského světla. Brněnští skauti ho 

převzali ve  Vídni, aby ho skauti mohli 

rozvést vlaky po  celé naší vlasti. Králo-

védvorští skauti Betlémské světlo pře-

vzali na  vlakovém nádraží 17. prosince 

(na snímku) a od 14:00 hod. bylo k dis-

pozici pro nejširší veřejnost v  kostele

sv. Jana Křtitele.

Všechny oddíly si také při-

pomněly Vánoce na svých 

vánočních schůzkách 

a  nezapomněly  ani 

na  zvířata, kterým ozdo-

bily v  lese stromek,  pod 

nímž jim nadělily žaludy, 

kaštany a další dobroty. 

Ing.  Martin Stránský

Předvánoční období máme spojené nejen se 

sháněním dárků, pečením cukroví nebo úkli-

dem, ale i  s vánoční výzdobou svých příbytků. 

O tuto výzdobu domácností se většinou starají 

hospodyně s  dětmi. A  tak není divu, že nápad 

uskutečnit výstavku těchto domácích výrobků 

vznikl právě mezi ženami, v  tomto případě 

staršími sokolkami TJ Žireč. Žirečští chovatelé 

zapůjčili prostory své klubovny a  první ročník 

byl na světě. To se psal rok 2007 a výstavu pod 

názvem „Šikovné ruce“ navštívilo 121 návštěv-

níků. Ti se přišli pokochat pěknými a zajímavými 

adventními věnci, vánočními svícny či ozdo-

bami z  těch nejrůznějších materiálů, betlémy, 

krajkami a  různými výšivkami, výrobky z  per-

níku apod. Získávali tu nové nápady a inspiraci, 

případně si za symbolickou cenu některé z nich 

mohli zakoupit. Bylo pro ně připraveno i pose-

zení u  kávy s  cukrovím, svařeného vína či hor-

kého grogu.

Úspěch akce přinutil organizátorky tuto výstavu 

rukodělných prací opakovat. Postupně se zde 

svými pracemi prezentovaly i  děti mateřské 

školky, základní školy i klienti Domova sv. Josefa.

Uběhlo deset let a všechny organizátorky dospěly 

do  důchodového věku. Náročnost přípravy této 

akce přiměla sokolky jubilejním desátým roč-

níkem skončit. Přesně podle pravidla „v  nejlep-

ším se má přestat“. Zamýšlený poslední ročník 

navštívilo rekordních 231 návštěvníků a  ti, kteří 

se dozvěděli o  plánovaném osudu „Šikovných 

rukou“, nechtěli o konci akce ani slyšet.

A  tak se v  sobotu 2. prosince 2017 v  Žirči 

uskutečnil již 11. ročník výstavy „Šikovné ruce“. 

Velkou oblibu této žirečské události potvrdilo 

již její zahájení, kdy se ihned po  osmé hodině 

ranní zcela zaplnily prostory žirečské klubovny 

chovatelů. Účast 280 příchozích a  jejich až 

dojemné zápisy v  knize hostů udělaly unave-

ným organizátorkám velikou radost. Zdaleka 

nejde jen o  samotnou výstavu, ale občané 

obce sem chodí posedět se sousedy a  přáteli, 

poklábosit se známými a  při poslechu vánoč-

ních koled nasát tu pravou adventní atmosféru. 

Přijíždí i žirečští rodáci, kteří se zde setkávají se 

svými bývalými spoluobčany. Toto setkání je 

často využíváno i  ke  vzájemnému přání všeho 

nejlepšího do nového roku. Místní lidé si zvykli 

začínat adventní období právě návštěvou žireč-

ské výstavy a  neradi by o  tuto oblíbenou sou-

sedskou sešlost přišli. Když sledujete tu pohodu, 

spokojenost a  přátelské ovzduší mezi lidmi, je 

vám líto skončit. A tak tedy popřejme aktivním 

sokolkám ze Žirče hodně zdraví, síly a  chuti 

do dalších let.

Josef Wolf

Šikovné ruce v Žirči


