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Schválený rozpočet na rok 2015
Zastupitelstvo města schválilo na  svém  
2. zasedání konaném dne 17. 12. 2014 
rozpočet města Dvůr Králové nad Labem 
na rok 2015, včetně rozpočtů městem zří-
zených peněžních fondů, navržený jako 
deficitní v následujícím sestavení:

•  celkové příjmy  302.163.770 Kč 
 + financování  36.409.303 Kč
 = celkové zdroje  338.573.073 Kč

•  celkové výdaje  338.573.073 Kč

Detailní popis položek rozpočtu na rok 2015  
a rozpočtový výhled na léta 2016 až 2018 si 
přečtěte na straně 2.

Martin Plecháč
vedoucí odboru RAF

Slavíme 745. výročí  
první písemné zmínky  
o Dvoře Králové nad Labem
První písemná zmínka o  Dvoru je z  roku 
1270. V latinsky psaném listu ze dne 27. čer-
vence, vydaném v Miletíně, je mezi svědky 
ohledně sporu mezi faráři Hořic a Miletína 
o  farní právo uveden královédvorský ple-
bán „Gottfridus de Curia“. Bohužel tento list 
se nedochoval do  dnešních dnů. Dlouhá 
léta byl uložen v archivu v Drážďanech, ale 
byl zničen při náletu na město za II. světové 
války.
K  výročí (jubileu) je připravena řada zají-
mavých akcí, které vyvrcholí v  září 2015. 
Všechny akce bude spojovat níže vyobra-
zené logo.

Uzavření registru vozidel  
dne 3. února 2015
Z  technických důvodů bude v  úterý  
3. února po celý den uzavřen registr vozidel 
v ulici Nedbalova.

Bc. Jan Sedláček
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
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Změna rozsahu Novin královédvorské radnice

Veškeré informace týkající se zápisů do 1. tříd základních škol ve Dvoře Králové nad Labem ve dnech  
11.–12. února jsme zveřejnili v minulém čísle NKR. Zápisům předcházejí v  jednotlivých školách dny 
otevřených dveří nebo jiné akce, u kterých se mají možnost předškoláci i rodiče seznámit s prostředím 
zvolené školy. Například ZŠ Schulzovy sady pozvala předškoláky do školních lavic, kde jim o rok starší 
prvňáčci na chvíli zapůjčili své lavice a nabízeli případnou pomoc (na fotografii předškoláci s žáky 1. C).  
Více informací a zpráv z místních škol čtěte na str. 12.

Foto: Z. Mertlíková

První číslo Novin královédvorské radnice přináší 
změnu rozsahu z  16 na  24 stran. Navýšení počtu 
stran radničních novin souvisí i s redukcí počtu ročně 
vydaných čísel na 11. Jedno letní číslo (7-8/2015), 
vycházející v rozsahu 24 stran na  konci srpna, by 
mělo pojmout všechny aktuální informace z období 
prázdnin a  dovolených. Současně rada města 
schválila doposud neexistující koncepci Novin králo-
védvorské radnice včetně pravidel příjmu a zveřejňo-
vání došlých příspěvků. 

Vysvětlení těchto změn je snadné: u stávajícího 
rozsahu 16 stran docházelo každý měsíc ke  
krácení nebo nezařazování některých článků 
včetně inzerce s  ohledem na  kapacitu novin. 
Cílem navýšení počtu stran je především při– 
blížení dění ve městě běžnému občanovi Dvora 
Králové nad Labem. Čtenář by zde měl postupně 
každý měsíc najít aktuální informace z  jednot-
livých odborů městského úřadu, reportáže 
a novinky z městských příspěvkových organizací 
včetně technických služeb města. 
Nejen rodičům dětí jsou určeny pozvánky či 
ukázky z činnosti mateřských, základních i střed-
ních škol. Věřím, že vás všechny potěší také 

rozšířený sportovní a  kulturní servis. Počítáme 
i  s  prostorem pro místní zoo, osadní výbory či 
místní neziskové organizace a  spolky, zpest-
řením by měl být obsáhlejší rozhovor s  osob-
ností našeho města. Uveřejníme také zajímavé 
informace místní historie i  přírody, nebo fotky 
a  popisy opuštěných psů z  městského útulku. 
Naší povinností je zveřejňovat názory místních 
politiků včetně opozice.
Současně bychom byli rádi, aby se na  obsahu 
podíleli i studenti místních škol, kteří se novinářské 
práci chtějí věnovat. Ti by zde své články, rozho-
vory nebo fotografie měli mít možnost publikovat. 
Ačkoliv se může toto navýšení počtu stran 
na první pohled zdát zbytečné, z důvodu velko-
formátového tisku v tiskárně je rozšíření o nových 
osm stran jen o  málo dražší než o  strany čtyři, 
které byly původně plánovány. Veškeré náklady 
související s  vydáváním Novin královédvorské 
radnice jsou kryty z  rozpočtu města. Na druhou 
stranu Noviny královédvorské radnice generují 
díky možnosti prezentace místních firem pro-
střednictvím inzerce také příjmy, jejichž výše je 
v rozpočtu nezanedbatelnou položkou.

Ing. Jan Jarolím, starosta 

Zápisy do 1. tříd základních škol 
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výdajové položky
Sestavení tohoto rozpočtu je ovlivněno zejména 
investičními záměry v  celkové souhrnné výši 
přes 78 mil. Kč. Z toho největší položku předsta-
vuje výše vlastních zdrojů na dofinancování plá-
novaných akcí s  podílem dotačních prostředků 
(zejména na  investiční projekt „Čistírna odpad-
ních vod ve  Dvoře Králové nad Labem a  rekon-
strukce kanalizace“) v  rozpočtované hodnotě  
27 mil. Kč. Z dalších, dle rozsahu financí, význam-
ných akci je plánována zejména rekonstrukce 
mostu v  ul. Nedbalova, další úhrada časově 
rozložených výdajů na  rekonstrukci vodovodu 
a kanalizace v ul. 28. října, výdaje na rekonstrukci 
chodníků a cyklostezku v ul. 28. října a také pokra-
čování ve výstavbě metropolitní sítě. 
Schválený rozpočet zahrnuje rovněž významné 
objemy plánovaných prostředků na  opravy 
a udržování majetku města v celkové plánované 
souhrnné částce více než 27 mil. Kč a  neinves-
tiční příspěvek příspěvkové organizaci Tech-
nické služby města Dvora Králové nad Labem 
ve výši téměř 38 mil. Kč. 
S  výdaji na  školství počítá rozpočet roku 2015 
v  celkovém objemu necelých 24 mil. Kč. Výdaje 
pro celou oblast kultury jsou plánovány v sou-
hrnné výši přes 18 mil. Kč a zahrnují i prostředky 
na podporu a rozvoj sportu a příspěvky na vyhlá-
šené okruhy obecně prospěšných aktivit (granty). 
Důležitou položkou rozpočtu jsou také výdaje 
na životní prostředí v hodnotě přes 3,5 mil. Kč 
obsahující i  vynaložené prostředky na  oblast 
odpadového hospodářství a dále výdaje do zdra-
votnictví zahrnující finance na  zajištění dětské 
lékařské pohotovosti (ve výši 200 tis. Kč na rok). 
Příjmové položky
Největší položku v  oblasti příjmů tvoří veš-
keré předpokládané daňové výnosy plánované 
ve  schváleném rozpočtu roku 2015 v  souladu 
se zákonem o  rozpočtovém určení výnosů daní 
a  dosavadním skutečným vývojem. Rozpočto-
vané daňové příjmy spolu s  předpokládanými 

výnosy ze správních a místních poplatků a ostat-
ních daňových příjmů činí téměř 206 mil. Kč, tj. 
více než  68 % všech předpokládaných příjmů. 
K výslednému schválenému deficitnímu 
sestavení rozpočtu města na  rok 2015 lze 
konstatovat, že vychází z  filozofie, kdy pokrytí 
plánovaných výdajů tohoto rozsahu, které 
jsou schválené v  rozpočtu, v  rámci souhrnu 
i  ostatních zejména provozních výdajů, není 
možné pouze z  vlastních zdrojů, vyprodukova-
ných v  průběhu jednoho rozpočtového roku. 
V  této souvislosti je však třeba zmínit možnost 
zapojení zůstatků na  účtech rozpočtového 
hospodaření z  předchozích let (schválený roz-
počet obsahuje předpoklad objemu těchto 
prostředků ke konci roku 2014 v hodnotě kolem 
21 mil. Kč), dále v  případě pokrytí provoz-
ních výdajů i  zapojení prostředků ze smluvně 
zabezpečeného úvěru (použití části platného 
kontokorentního rámce – v  rozpočtu na  rok 
2015 je zahrnuto případné čerpání v  hodnotě  
15 mil. Kč) a také možné zahrnutí dotačních pro-
středků z  dalších postupně uzavíraných dotač-
ních smluv. Všechny uvedené zdroje by měly 
sloužit k pokrytí aktuálně schváleného deficitu. 
Rozpočtový výhled na léta 2016 až 2018
Současně s rozpočtem města na rok 2015 schvá-
lilo zastupitelstvo i  rozpočtový výhled na  léta 
2016 až 2018. Tento výhled ve  schváleném 
sestavení obsahuje souhrnné základní údaje 
o  příjmech a  výdajích, zejména o  dlouhodo-
bějších závazcích, případně pohledávkách, 
o  finančních zdrojích a  potřebách dlouhodobě 
realizovaných záměrů a slouží pro střednědobé 
finanční plánování rozvoje města (tabulka níže). 
Podrobné údaje a  informace ke  schválenému 
rozpočtu města na  rok 2015 i  rozpočtovému 
výhledu na léta 2016 až 2018 jsou k dispozici 
rovněž na  webových stránkách města v  části 
Radnice, sekce Povinně zveřejňované informace, 
odrážka Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem, 
kde naleznete jednotlivé příslušné soubory.

Ing. Martin Plecháč, vedoucí odboru RAF

Město má schválený rozpočet na rok 2015 
i rozpočtový výhled na léta 2016 až 2018

Plánované investiční akce 
na rok 2015 
Počet a  rozsah investičních akcí v  prů-
běhu roku 2015 bude samozřejmě odví-
jen od  případného soudního rozhodnutí 
v kauze ČOV nebo v souvislosti s případnou 
realizací odkupu stávající ČOV od  jejího 
majitele.
I  tak jsou v  rozpočtu města vyčleněny 
finanční prostředky pro investiční akce, 
které město bude s největší pravděpodob-
ností realizovat. Jedná se hlavně o  rekon-
strukci mostu v  Nedbalově ulici, kde 
je dočasně umístěna provizorní mostní 
konstrukce, za kterou město platí měsíčně 
nájemné, rekonstrukci chodníků, veřej-
ného osvětlení a  vybudování cyklostezky 
podél komunikace v  ulici 28. října či 
o opravu opěrné zdi ve verdeku.
S  vedením všech mateřských a  základ-
ních škol byl vypracován seznam investic 
do  těchto zařízení, celkem budou do  sítě 
mateřských a  základních škol v  našem 
městě v tomto roce nasměřovány investice 
ve výši 12 mil. Kč. 
Kromě toho bude pokračovat oprava 
budovy gymnázia a  Hankova domu, 
v  neposlední řadě se přistoupí k  opravě 
střech na  objektech kina Svět a  azylo-
vém domu Žofie. Také jsme neopomněli 
na  budovy DDM Jednička a  městského 
muzea, i  zde investujeme do  oprav pro-
středky, které nejsou pouze symbolické.
V letošním roce chceme naplnit plán oprav 
vodovodů a  kanalizací, a  to v  částce 
14 mil korun.
Samozřejmě se postupnými opravami 
budeme snažit zvýšit úroveň městských 
bytů. Jedná se sice o běh na dlouhou trať, 
ale našich cílem je zvýšit lukrativnost měst-
ských bytů a  nabídnout občanům tohoto 
města kvalitní bydlení.
Nezapomněli jsme ani na  naše městské 
části, kdy se společně s  osadními výbory 
snažíme uspokojovat potřebu daných 
lokalit. Uvědomujeme si, že vše nevyře-
šíme okamžitě, ale věřím, že jsme vykročili 
správným směrem.

Ing. Jan Jarolím
starosta

Změny v registru vozidel  
od 1. ledna 2015
Dne 1. ledna nabyla účinnosti významná 
novela zákona o  podmínkách provozu 
vozidel na  pozemních komunikacích 
(zákon 56/2001 Sb.), která s sebou přináší 
řadu významných změn a také přechodná 
ustanovení, na která je potřeba dát pozor. 
Přehled nejdůležitějších změn a  termínů 
naleznete v otištěném informačním letáku 
ministerstva dopravy na  straně 4 tohoto 
čísla NKR. 
Návody, jak postupovat v  základních situ-
acích naleznete také na  městském webu 
www.dvurkralove.cz v sekci „Potřebuji vyří-
dit“. Na stejném místě v sekci „Dokumenty, 
formuláře“ naleznete nové vzory žádostí, 
které lze přímo vyplnit a  vytisknout před 
návštěvou registru vozidel.   

Bc. Jan Sedláček
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Pokračování ze str. 1

*splátky úvěrů v návaznosti na  již uzavřené úvěrové smlouvy pokračují až do let 2020–2021
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Rádi bychom vás prostřednictvím tohoto článku 
otevřeně seznámili se současným stavem kolem 
královédvorské čistírny odpadních vod (ČOV). 
Situace je velmi složitá a my si přejeme, abyste byli 
o okolnostech této kauzy náležitě informováni. 

Pro začátek je nutné shrnout události posled-
ních let, které vedly k  situaci, kterou se dnes 
snažíme řešit. Začalo to v  roce 2005, kdy pro-
vozovatel ČOV, společnost WWTP DKNL, s. r. o., 
náhle zdvojnásobil cenu za  služby poskytované 
městu Dvůr Králové n. L. Tehdejší vedení města 
výši ceny prověřilo a na základě zjištěných faktů 
ji prohlásilo za neakceptovatelnou. Provozovatel 
však na nové ceně trval. Další vyjednávání se poté 
zadrhlo, přičemž město nadále platilo provozova-
teli původní cenu namísto požadované, zvýšené. 
Tento postup vyvolal několik soudních sporů, 
kde proti sobě časem stály odborné posudky 
podporující obě ceny – tu původní, i  tu novou, 
přibližně dvakrát vyšší. Tyto spory dosud ne-
jsou vyřešeny a  v  případě, že by je město 
prohrálo, bude muset zaplatit opravdu vel-
kou částku (v  řádu stamilionů korun), která 
se může lišit podle závěru, ke  kterému soud 
nakonec dojde. Ještě je třeba poznamenat, 
že v  mezičase došlo k  výměně provozovatele 
ČOV, kterým je nyní společnost LITAVE, s. r. o. 
 
Stavba nové Čov 
Místo snahy jednat s  majitelem ČOV se bývalé 
vedení města rozhodlo jít jinou cestou – vystavět 
vlastní čističku odpadních vod. Je to investiční 
akce, na  kterou lze získat dotaci. Zahájilo tedy 
v  této věci řízení, které zahrnovalo jak žádost 
o  dotaci z  prostředků Státního fondu životního 
prostředí ČR, podanou začátkem roku 2014, tak 
vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby. 
V současnosti má město k dispozici pouze regis-
trační list a rozhodnutí o podpoře spolufinanco-
vání formou dotace.  Aby totiž dotaci skutečně 
získalo, muselo by se zaručit, že stavba bude 
dokončena nejpozději 30. listopadu 2015 s tím, 
že kompletní dokumentace měla být minister-
stvu doložena do 15. ledna téhož roku. 
Otvírání obálek s doručenými nabídkami na zho-
tovitele stavby nové ČOV proběhlo 5. 1. 2015, 
společnost Metrostav však podala 19. 1. 2015 
„Návrh na  přezkoumání úkonů zadavatele 
veřejné zakázky“ Úřadu pro ochranu hospo-
dářské soutěže (ÚOHS), který bude zadávací 
podmínky veřejné zakázky zkoumat. Hodnotící 
komise pro posouzení a  hodnocení nabídek 
na výstavbu nové ČOV by tak neměla na základě 
navrhovaného předběžného opatření vybrat pří-
padného vítězného uchazeče a navrhnout s ním 
podepsání smlouvy do  doby, než ÚOHS pod-
mínky zakázky nepřezkoumá. 
V  pátek 9. ledna byl starosta města jednat 
na Ministerstvu životního prostředí v Praze, kde 
bylo přislíbeno prodloužení lhůty k  odevzdání 
dokumentace z 15. ledna 2015 do března 2015. 
Jenže v podmínkách pro získání dotace je stále 
termín dokončení stavby stanoven na konec lis-
topadu letošního roku a  nelze s  ním pohnout. 
Máme proto zcela reálné obavy, že za  těchto 
podmínek se stavba za  200 milionů Kč prostě 
zodpovědně postavit nedá. A  to zatím neuvá-
díme všechna další rizika, která z výstavby nové 
ČOV plynou, a  která mohou pro město cenu 
opět významně zdvihnout.
  

Objasnění situace kolem ČOV Upozornění pro původce 
odpadů 
Upozorňujeme původce odpadů (tzn. 
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné 
k podnikání), že se blíží termín pro podání 
ročního hlášení o  produkci a  nakládání 
s odpady za rok 2014 dle ust. § 39 odst. 2 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v plat-
ném znění. Toto hlášení podávají původci 
odpadů v  případě, že produkují nebo 
nakládají s  více než 100 kg nebezpečných 
odpadů nebo s více než 100 tunami ostat-
ních odpadů za  kalendářní rok. V  daném 
případě zasílají každoročně do  15. února 
následujícího roku pravdivé a  úplné hlá-
šení o  druzích, množství odpadů a  způ-
sobech nakládání s  nimi obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností příslušnému 
podle místa provozovny.
Hlášení se podává prostřednictvím inte-
grovaného systému ohlašovacích povin-
ností (ISPOP) v oblasti životního prostředí. 
Hlášení již není možné podávat v  tištěné 
(listinné) podobě ani ho zasílat v  elektro-
nické podobě přímo na obecní úřad obce 
s  rozšířenou působností. Podrobné infor-
mace ohledně registrace, tvorby a  odesí-
lání hlášení naleznete na www.ispop.cz.

Bc. Anna Klustová
odbor životního prostředí

Evropské dotace 2014–2020: 
jsme připraveni vám pomoci 
získat dotaci

Již brzy se otevřou výzvy k  podávání pro-
jektů v  novém programovacím období 
2014–2020 a vy budete moci realizovat své 
investiční plány. Mnoho subjektů potřebuje 
rozšířit kapacitu výroby či provozních pro-
stor, pořídit nové informační technologie (IT) 
nebo vybudovat sportovní hřiště, ale záro-
veň neví, kde sehnat finanční prostředky, jak 
zažádat o  dotaci a  postupovat při realizaci 
projektu. První otázkou bývá: existuje vůbec 
nějaká dotace, ze které bychom mohli hradit 
náš projekt?  Ozvěte se, poradíme vám! 
V  předchozím programovém období žada-
telé o  dotace naráželi na  nepřipravenost. 
Měli zájem čerpat dotaci, ale neměli pro-
jektový záměr, stavební projekt či stavební 
povolení. V  okamžiku, kdy je vyhlášena 
výzva k  podávání projektů, je na  tuto pří-
pravu pozdě. Proto je nutné začít co nejdříve.
MAS Královédvorsko vám přináší pomoc 
týkající se základní konzultace ohledně 
vašich projektových záměrů a  následně 
veškeré administrace vaší žádosti. Spolupra-
cujeme s odborníky v oblasti projektového 
managementu, se kterými uděláme vše pro 
to, aby se z vaší představy stala realita. 
Aktuality ohledně dotací, vypsané har-
monogramy výzev a  další informace 
můžete sledovat na  webových stránkách  
www.maskd.cz.

Lenka Křížová, DiS.,  projektová manažerka

Koupě stávající Čov
Druhou cestou, jak zabezpečit kontrolu nad čiš-
těním odpadních vod ve  městě, je odkoupení 
stávající ČOV od  jejího majitele, společnosti 
EVORADO IMPORT, a. s. Na  základě předcho-
zích jednání obdrželo vedení města dne 22. 12. 
2014 oficiální písemnou nabídku společnosti 
na  prodej stávající ČOV. Nabídka obsahuje tři 
varianty jejího dalšího provozu a je třeba zvážit 
výhody i nevýhody každé z nich.
První varianta zahrnuje odkup ČOV městem 
(121 mil. Kč) se současným mimosoudním 
vyrovnáním běžících soudních sporů mezi 
oběma subjekty ve výši 196 mil. Kč. 
Druhá varianta je postavena na  dohodě obou 
subjektů o  pevně stanovených finančních pod-
mínkách dalšího fungování ČOV za  domluve-
nou částku cca 32,6 mil. Kč ročně garantovanou 
po dobu 5 let, přičemž samotná čistička zůstane 
v majetku společnosti Evorado Import. Podmín-
kou přijetí této nabídky je rovněž současné vyrov-
nání běžících soudních sporů ve výši 196 mil. Kč. 
Třetí varianta opět počítá s  tím, že čističku 
bude i nadále vlastnit její stávající majitel, spo-
lečnost EVORADO IMPORT, a. s., cena za služby 
bude pevně stanovena na 39,2 milionu Kč ročně 
garantovanou na dobu 5 let s tím, že se soudní 
spory nechají doběhnout až k  rozhodnutí. 
Vyrovnání plynoucí z  rozsudku soudních sporů 
by nebylo součástí tohoto ujednání. 
Protože se jedná o strategické rozhodnutí, které 
může podstatně dlouhodobě ovlivnit finanční 
prostředky Dvora Králové, dostali jeho zastu-
pitelé na  svolaném pracovním jednání zastu-
pitelstva nabídku vlastníka ČOV k  nahlédnutí 
a  následně byla předmětem diskuze na  tomto 
zasedání. Vedení města se rozhodlo pokračovat 
v  jednání a  pokusit se získat nabídku, která by 
zohlednila fakt, že město hospodařící s  veřej-
nými prostředky nemůže přistoupit na dohodu 
o  vyrovnání běžících soudních sporů ani 
na  smluvní cenu nepodloženou kvalitním zna-
leckým posudkem. 
Jsme rádi, že se daří držet otevřenou i tuto cestu 
k řešení současné složité situace. Zatím jsou asi pro 
město největším rizikem očekávaná rozhodnutí 
odvolacího soudu ve sporu s vlastníkem i provozo-
vateli ČOV. Vzhledem k tomu, že si minulé vedení 
města možnou prohru těchto soudních sporů 
nepřipouštělo, nebyly průběžně pro tuto možnost 
vytvářeny žádné finanční rezervy. Pokud by tedy 
soud dopadl v neprospěch města, budou následky 
velmi vážné. To by ovlivnilo nejen rozvoj města, ale 
i jeho každodenní fungování.
V souvislosti s několik let trvající stagnací ceny vod-
ného a stočného v našem městě, řeší dnes vedení 
města otázku, zda by případné navýšení jeho ceny, 
které se dnes již dostalo pod úroveň průměrné 
ceny v ČR, nevytvořilo alespoň částečnou rezervu, 
která by například s příjmy plynoucími z provozu 
měřičů rychlosti, mohla v  případě konečného 
rozhodnutí soudu ohledně těchto kauz sloužit 
k úhradě z nich plynoucích povinností.  
Musíme se tedy připravit na  všechny možné 
eventuality, a  pokud jde o  výsledek soudních 
sporů, doufat v  příznivé řešení. Tyto spory se 
táhnou už deset let, zatěžují město a poškozují 
jeho obraz v  očích veřejnosti. Děláme všechno 
proto, aby tato kauza skončila rozumným vyrov-
náním, a  o  dalším průběhu jejího řešení vás 
budeme informovat. 

vedení města
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výběrové řízení na pozici 
ředitele TSm
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje 
výběrové řízení  na  obsazení pracovního 
místa ředitele/ředitelky Technických 
služeb města Dvora Králové nad Labem.
Pracovní poměr: jmenování radou města
Mzda: dle z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
Termín nástupu:  1. 4. 2015,
 případně dle dohody 
Požadované vzdělání: 
•  vysokoškolské vzdělání (vítán ekono– 
 mický, technický nebo stavební obor) 
Požadavky na uchazeče:
• občanská a morální bezúhonnost,
• znalosti o městě a regionu,
• praxe v řídící činnosti nejlépe  
 v technickém oboru,
• schopnost vedení lidí,
• umění jednat s lidmi  
 (dobré komunikační schopnosti),
• uživatelská znalost práce s PC  
 (znalost  systému GIS výhodou).
Požadované znalosti: 
• znalost zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích  
 (obecní zřízení), ve znění pozdějších  
 předpisů,  č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  
 ve  znění pozdějších předpisů,  
 č. 250/2000  Sb., o rozpočtových pravi– 
 dlech územních rozpočtů, ve znění poz– 
 dějších předpisů,
• řidičské oprávnění skupiny B a ochota  
 řídit služební vozidlo.
K přihlášce doložte:
• motivační dopis,
• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání  
 (úředně ověřenou kopii),
• strukturovaný životopis, včetně údajů  
 o dosavadních zaměstnáních a odbor 
 ných znalostech,
• výpis z rejstříku trestů (ne starší  
 3 měsíců), 
• splnění podmínek dle zákona  
 č. 451/1991 Sb.,
• návrh koncepce fungování a rozvoje  
 TSm (v rozsahu max. 4 str. formátu A4),
• podepsané prohlášení uchazeče týkající  
 se ochrany osobních údajů.

Místo a lhůta pro podání přihlášky:
Písemné přihlášky zasílejte na  adresu:   
Městský úřad, Ing.  Jan Jarolím, starosta 
města, náměstí TGM 38, 544  17 Dvůr Krá-
lové nad Labem nebo předejte osobně 
do  podatelny městského úřadu na  stejné 
adrese do 20. 2. 2015 do 13:30 hod.  
Obálku označte: „Ředitel TSm – neotevírat“.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými 
náležitostmi a přílohami, bez nich nebude 
vaše přihláška úplná a  nebude zahrnuta 
mezi žádosti dalších uchazečů na obsazo-
vanou pracovní pozici. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení a  nepřijmout žádného 
uchazeče, a to i bez udání důvodu.
Původní znění výběrového řízení bylo 
z  důvodou rozsahu redakčně kráceno. 
Všechny požadavky na  uchazeče včetně 
požadovaných údajů v  přihlášce najdete 
na fyzické i elektronické úřední desce města. 
Podrobnější informace vám sdělí 
Ing.  Jan Jarolím, starosta města, nebo 
Bc.  Elena Mocová, vedoucí OEMM. 

V předvánočním čase byla 
naší prioritou realizace 
výsadby 50 ks lip a  bez-
mála 1200 ks keřů na ulici 
28. října, které nahradily 
původní stromy, odká-
cené zejména z  bez-
pečnostních důvodů. Město Dvůr Králové 
nad Labem získalo na  tuto výsadbu dotaci 
od  nadace ČEZ ve  výši 200.000 Kč. Výsadbu se 
podařilo dokončit do konce roku 2014, což byla 
podmínka pro vyplacení výše uvedené dotace.   
Dále se uklízely zbytky spadlého listí ve  všech 
lokalitách města jak ručně, tak strojně. V  rámci 
zeleně naši pracovníci kontrolovali a popřípadě 
vyměnili kůly a  úvazky stromů v  ul. Nerudova, 
Všehrdova, R. A. Dvorského, 17. listopadu a Sei-
fertova. Pokračovaly práce na údržbě městských 
dřevin – tvarování živých plotů na  sídlišti Strž 
a v oblasti Žižkova. 
V  úseku komunikací došlo k  obnově povrchu 
na  zámkovou dlažbu na  autobusové zastávce 
v  ul. 28. října. Byl zpevněn povrch při výjezdu 
z parku Schulzovy sady do ul. Legionářská (foto 
vpravo).   
I v prosinci nás zaměstnávaly opravy po doprav-
ních nehodách, jako například výměna poni-
čených obrubníků přímo u  sběrného dvora, 

výměna a oprava poražených litinových sloupků 
zábradlí v ul. Josefa Hory, oprava nabouraného 
zábradlí na Benešově nábřeží a oprava a vyčiš-
tění krajnice po nehodě kamiónu v ul. Žirecká. 
A  nesmíme opomenout ani opravu autobuso-
vých zastávek v ul. Tyršova a Spojených národů, 
poničených vandaly. 

Provoz zimního stadionu běží v plném proudu, 
informace o  veřejném bruslení najdete 
na  našich stránkách www.tsdvur.cz. Broušení 
bruslí nabízíme v po, út, čt, pá 9:00–11:00 hod. 
a vždy v době veřejného bruslení. Lucie Mikysová 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Technické služby informují
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Význam stromů ve městě
Stromy jsou největšími producenty kyslíku, 
jejich známé označení „plíce Země“ je skutečně 
pravdivé. Mají však ještě spoustu dalších ekolo-
gických funkcí: z ovzduší filtrují prach, jedovaté 
výfukové plyny a radioaktivní látky, v létě vytvá-
řejí příjemný stín a zvlhčují vzduch, mají schop-
nost zadržet vodu v krajině, brání erozi a sesuvu 
půdy, jsou útočištěm mnoha druhů rostlin a zví-
řat. Při odstraňování většího množství vzrostlých 
stromů dochází k  nevratnému poškozování 
ekosystémů. Je proto dobré mít stále na paměti, 
že stromy jsou nejen krásné, ale i prospěšné člo-
věku a ostatním živočichům na Zemi.

Seriál o stromech a nová soutěž 
o hodnotné ceny
Připravili jsme pro vás nový seriál o  stromech 
spojený fotografickou soutěží o  ceny. Roz-
hodli jsme se inspirovat Keltským stromovým 
kalendářem, který čas nerozděloval na  týdny 
a  měsíce, nýbrž na  čtyřicet delších a  kratších 
období, která odpovídala cyklům života a růstu 
stromů. Keltové si vážili přírody, největší úctu 
však měli ke  stromům. Věřilo se, že ten, kdo 
strom bezdůvodně zničí, bude krutě potrestán.
Jednotlivé stromy kalendáře dále symbolizují 
podobně jako v horoskopu vlastnosti, které mají 
mít lidé narození v tomto období.

Měsíc únor je zasvěcen těmto stromům: 
topol (1.–10. 2.) 
modřín  (11.–20. 2.) 
borovice  (21. 2. – 2. 3.) 

Topol 
Statný strom, roste u nás v mnoha 
druzích (např. topol bílý, topol 
černý, topol osika). Dožívá se 
stáří až 150 let. Dorůstá do výšky 
30 až 40 m a průměru kmene 1,5 
až 2 m. Roste nejrychleji z našich 
dřevin. Má velmi lehké a  měkké 
světlé dřevo, ze kterého se dobře 
vyřezává a  dlabe. Mimo les se 
s  ním setkáme podél cest, vod-
ních toků a v parcích.
Typická charakteristika lidí naro-
zených ve znamení topolu: atrak-
tivní, náročný, rozporuplný
Topol je krásný strom, který lahodí oku 
a nestárne. Podobně je na tom i člověk - topol. 
Zvláště ženy vynikají nevšedním půvabem. 
Jedná přímočaře a  na  rovinu, což ne každý 
ocení. Mnohem lépe se cítí na  venkově než 
ve městě. Po majetku nebaží. Pěstuje a opatruje 
své vztahy, spolehlivým nabízí spolehlivost.

Modřín
Nádherný strom, jediný na zimu 
opadavý jehličnan hojně ros-
toucí u  nás. Je to strom velkých 
rozměrů s  přímým kmenem, 
dosahuje až 50 m výšky a  prů-
měru kmene přes 1 m. Dožívá se 
i  500 let. Původní je v  horských 
oblastech Evropy, kde roste 
ve  výškách do  2000 metrů nad 
mořem. Má tvrdé dřevo, které se 
využívá ve stavebnictví, dělají se 
z něj i střešní šindele.
Typická charakteristika lidí na–
rozených ve  znamení modřínu: 
nápaditý, upřímní, sebejistí.

Člověk ve  znamení tohoto urostlého stromu 
upoutá svým zajímavým vzhledem a neotřelými 
nápady. Velmi rád imponuje svému okolí a vždy 
má snahu zaujímat dominantní postavení. Je 
upřímný a otevřený s přirozenou nechutí k pře-
tvářce a lži. Někdy je zbrklý v úsudku a v jednání 
netaktický až neopatrný.

Borovice
Strom většinou středních 
rozměrů, zřídka dorůstá 
výšky až 45 m, s průměrem 
kmene do  1 m. Dožívá se 
až 300 let. Na  mladších 
částech kmene je cha-
rakteristická oranžově 
zbarvená tence odlupčivá 
kůra. Borovice je po smrku 
druhým lesnicky nejvý-
znamnějším jehličnanem. 
Dřevo má široké uplatnění. 
Borovice je také označo-
vána jako strom zdraví, 
neboť její léčivé účinky se 
projevují v mnoha různých směrech. Již jen letní 
pohyb v borovém lese, kdy vdechujeme sluneč-
ním světlem odpařené borové silice, má příznivý 
léčivý účinek na plicní choroby od nastuzení až 
po bronchiální astma.
Typická charakteristika lidí narozených ve  zna-
mení borovice: houževnatí, odvážní, zábavní.
Dekorativní a  voňavý strom symbolizuje lidi, 
kteří umějí zdůraznit své přednosti. Vzhledem 
k  vrozené odhodlanosti jdou nekompromisně 
za  svým, neuznávají autority a  pokora je jim 
naprosto cizí. Mají odvahu a schopnost riskovat 
a jdou díky tomu v životě stále kupředu.

Soutěžní úkol na měsíc únor
Najděte v  našem městě některý ze stromů 
měsíce února (tzn. topol, modřín nebo boro-
vici), vyfoťte ho a  fotografii zašlete e-mailem 
na  adresu noviny@mudk.cz nebo v  papírové 
podobě doneste do  městského informačního 
centra (náměstí T. G. Masaryka 2) do  16. února 
2015. K  fotografii připište i  místo (např. adresu 
nebo GPS souřadnice), na  kterém strom roste. 
Pokud se ke  stromu váže nějaký zajímavý pří-
běh, případně víte, kdy a kým byl strom vysazen, 
můžete to také připsat. Autoři nejhezčích foto-
grafií budou odměněni. 

Ceny pro měsíc únor v  podobě 3 rodinných 
vstupenek do  královédvorské zoo poskytla 
ZOO Dvůr Králové, a. s.
Současně s fotografií vyplňte následující údaje:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mail:
Telefon:
V  případě výhry souhlasím se zveřejněním 
jména, příjmení a zaslané fotografie.  
Podpis:

Tip na výlet
Navštivte naučnou stezku, která vede z  pře-
hrady Les Království na Hájemství, kde si můžete 
prohlédnout všechny stromy Keltského stromo-
vého kalendáře. Tuto stezku pro vás připravili 
pracovníci Lesů ČR, Lesní správy Dvůr Králové.

Ing. Dušan Sedláček
místostarosta

Cyklostezka v Žirči
Ke  všem z  vás už se určitě dostaly různé 
informace o  přípravě stavby Labské cyk-
lostezky. Záměr je k realizaci připravovaný 
v  rámci „Nadregionální strategie Králové-
hradeckého kraje v oblasti cyklo, bike a in-
line produktů“ s účastí měst a obcí na trase 
a při stavbě se předpokládá finanční pod-
pora ze Státního fondu dopravní infra-
struktury nebo prostřednictvím evrop-
ského dotačního titulu. V  současné době 
se zpracovávají Vyhledávací studie a Studie 
proveditelnosti cyklotras č. 14, 22, 2 a Klad-
ské. Zpracovatelem Labské cyklotrasy č. 2 
je Labská stezka, o. s., Nymburk. Realizace 
záměru by mimo jiné vyřešila dlouholetý 
problém bezpečného spojení Žirče a Dvora 
Králové nad Labem pro pěší a cyklisty.
Projednávají se variantní možnosti vedení 
trasy s  respektováním místních podmínek 
a  v  souladu s  předpokládaným dotačním 
titulem. Velký zájem o  využití komunikací 
má pro své klienty Domov sv. Josefa. S tím 
jsou spojené požadavky na bezbariérovost 
a  například max. sklony do  6 %. Někde se 
uvažuje o oddělení komunikace pro cyklisty 
a bruslaře od pruhu pro pěší a vozíčkáře. 
Trasy jsou průběžně vyhodnocovány 
a upřesňovány podle podmínek a prostup-
nosti terénu, ale i podle požadavků Povodí 
Labe, jednání s  vlastníky, možností řešení 
majetkoprávních vztahů apod. V  současné 
době je aktuální varianta vedena měst-
skou částí Žireč kolem Sokolovny a v úseku 
mezi Žirčí a  Dvorem Králové nad Labem 
kolem letiště a dále za areálem Juty. Výběr 
trasy není jednoduchý, jednání s  vlastníky 
dotčených pozemků a s dotčenými orgány, 
příslušnými obcemi a městy stále ještě pro-
bíhají, a proto nelze tuto variantu považovat 
za definitivní. 
Přestože příprava záměru je vítána krajem 
i městem, Domovem svatého Josefa, Soko-
lem, letištěm, ale i valnou většinou obyva-
tel Žirče, najdou se i  ti, kteří k  němu mají 
výhrady anebo s  ním prostě nesouhlasí. 
Objevil se např. kladný postoj vlastníka 
pozemku, který záměr vítá a  považuje ho 
za  prospěšný, určitě ho bude i  sám využí-
vat, ale  … „ať se mě nedotkne,… ať vede 
jinudy nebo okolo pozemku souseda“.  
Městská část Žireč již dlouhá léta marně 
usiluje o  bezpečné propojení se Dvorem 
Králové nad Labem stezkou pro běžný 
denní provoz pro pěší, cyklisty a  v  nepo-
slední řadě i  pro handicapované. Nyní se 
nabízí jedinečná příležitost, jak tento letitý 
problém vyřešit nejen pro nás, ale i  pro 
příští generace jednoduchým, elegant-
ním a  účelným způsobem, navíc za  mini-
málních finančních nákladů odčerpaných 
z  rozpočtu města. Dokonce i  s  bonusem, 
který stejným způsobem zajistí propojení 
Žirče s Kuksem a pro vášnivější cykloturisty 
a  sportovce pak také s  Hradcem Králové 
a Vrchlabím či Krkonošemi.  
Je tedy na nás, zda důležitost a jedinečnost 
záměru pochopíme ve všech souvislostech 
anebo zahleděni do svých osobních pocitů 
budeme prosazovat pouze své vlastní 
zájmy a  situaci svým nevstřícným jedná-
ním komplikovat. 

Ing. arch. J. Ritter, za koordinátora projektu 
Božena Saifrtová, Osadní výbor Žireč
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Mgr. Jana Špačková 
členka Rady města Dvůr Králové n. L. 
Narodila se v  roce 1984 ve  Dvoře Králové nad 
Labem. S  manželem Lukášem vychovává tříle-
tého syna. Ve svém rodném městě vystudovala 
šestileté gymnázium a  následně Právnickou 
fakultu Univerzity Karlovy. Její specializací je 
především soudní a rozhodčí řízení vnitrostátní 
i  mezinárodní, exekuční řízení, správní řízení, 
autorské právo a  vymáhání vnitrostátních 
i zahraničních pohledávek, ale věnuje se i dalším 
oblastem práva. 
Po  osmiletém působení v  advokátní kance-
láři Havel, Holásek & Partners, s. r. o., pracuje 
od letošního roku jako advokátka v renomované 
advokátní kanceláři Bříza & Trubač, s. r .o. 
V  tomto roce kandidovala do  komunálních 
voleb poprvé, a to jako nestraník za hnutí ANO 
2011. Svou úlohu vidí především v  pomoci při 
vytvoření právního zázemí, kterým by ráda při-
spěla k efektivnímu rozvoji města. 

Seznamte se s novými členy vedení města 
V minulém čísle jsme vám vzhledem k omezenému rozsahu novin představili pouze čtyři ze sedmi členů 
nového vedení města. V  tomto čísle zveřejňujeme profily zbývajících členů vedení, kteří doplňují Radu 
města Dvůr Králové nad Labem: Mgr. Janu Špačkovou, Ing. Jana Kříže a Pavla Krause.

ing. Jan Kříž 
člen Rady města Dvůr Králové n. L. 
Narodil se v  roce 1978 ve  Dvoře Králové nad 
Labem. S manželkou Lenkou se stará o dva syny. 
Středoškolské vzdělání absolvoval v oboru stroj-
ním, bakalářské v  oboru podnikání a  manage-
ment na Vysoké škole podnikání, a. s., Ostrava. 
Magisterské vzdělání zakončil na  České země-
dělské univerzitě Praha v  oboru podnikání 
a administrativa. 
Své dosavadní pracovní zkušenosti získal 
ve  společnostech SIEMENS Nízkonapěťová spí-
nací technika, s. r. o., SIEMENS MDEXX, s. r. o., 
a JASS, a. s. Ve společnosti JASS, a. s., Dvůr Krá-
lové nad Labem pracuje od roku 2005 a zastává 
zde funkci obchodního manažera a  člena 
správní rady. 
O  zapojení do  komunální politiky uvažoval již 
dříve, kandidovat se však rozhodl až v  tomto 
volebním období pod hlavičkou hnutí ANO 
2011. Především se chce věnovat oblasti pod-
pory podnikání a  tím i  související možnosti 
vytvoření nových pracovních příležitostí. Je zvo-
len také jako člen kontrolního výboru.

Pavel Kraus 
člen Rady města Dvůr Králové n. L.
Narodil se v  roce 1952 ve  Dvoře Králové nad 
Labem. S  manželkou Irenou má dvě dospělé 
děti. Vystudoval střední průmyslovou školu 
stavební v  Náchodě. V  profesním životě prošel 
pozicemi jako je stavbyvedoucí nebo vedoucí 
odboru výstavby. Mezi lety 1990 až 2002 sou-
kromě podnikal a  poté nastoupil do  Technic-
kých služeb města Dvora Králové nad Labem, 
kde dlouhodobě a  zodpovědně vykonával 
funkci ředitele. Poté pracoval jako vedoucí ser-
visu AC BOOM, s. r. o.
Od roku 2006 reprezentuje jako zastupitel poli-
tickou stranu Volba pro město. V letech 2009 až 
2010 byl také místostarostou města. Jeho přínos 
je především v bohatých zkušenostech v komu-
nální politice, samosprávě města a  znalostech 
zákona o  obcích a  zákona o  veřejných zakáz-
kách. Pro toto volební období byl také zvolen 
jako člen finančního výboru.

výsledky šetření  
spokojenosti občanů
V  průběhu května a  června probíhalo 
každoroční dotazníkové šetření spokoje-
nosti občanů s  úrovní služeb městského 
úřadu (MěÚ) ve Dvoře Králové nad Labem. 
Komplexní výsledky s  grafy a  připomín-
kami k  jednotlivým otázkám z  tohoto 
šetření jsou zveřejněny na  úřední desce v  
průchodu hlavní budovy městského úřadu 
ve směru do ul. Komenského.
Šetření se zúčastnilo celkem 58 občanů (53 
elektronickou formou a  5 papírovou for-
mou), což je o 18 občanů méně než v minu-
lém roce. Z  tohoto je znatelné, že zájem 
občanů vyjádřit se je malý a navíc klesá.
Občané v  dotazníku požadovali rych-
lejší postup úředníků při vyřizování jejich 
záležitostí, větší ochotu úředníků, jasnější 
a  srozumitelnější podávání informací. 
Vyjádřili své názory na  obsahovou náplň 
radničních novin. Dále kritizovali nedo-
statečnou komunikaci s  občany ze strany 
vedení města, malou pozornost města 
k  připomínkám občanů a  nedostatečnou 
práci městské policie. 
Snahou města je řešit připomínky k  práci 
a  chování jednotlivých úředníků, a  proto 
v  případě nespokojenosti se způsobem 
vyřízení vaší záležitosti, případně nevhod-
ného chování úředníka, se ihned obraťte 
na  vedoucího tohoto úředníka nebo 
na tajemníka úřadu, který celou záležitost 
prověří. Není vhodné čekat na dotazníkové 
řízení a poté ohodnotit anonymního úřed-
níka špatnou známkou, a  tím negativně 
hodnotit práci celého úřadu. 
Občané vyslovili pochvalu městskému 
informačnímu centru, městské knihovně 
a  činnosti městského kulturního zařízení 
Hankův dům, odboru školství, kultury 
a sociálních věcí (ŠKS) a recepci MěÚ.
Občané v  dotazníku navrhovali zejména 
vybudování průmyslové zóny a  přilákání 
investorů a  zlepšení dopravní situace. Tyto 
podněty budou jistě důležité pro práci nově 
zvolených  orgánů města a  jeho vedení, 
které vzešlo z letošních voleb.

Mgr. Alena Petirová
vedoucí CAF týmu MěÚ)

Dojmy ze schůzí zastupitelstva
Na  schůzích zastupitelstva neustále vystu-
pují stále stejní křiklouni proti bývalému 
řediteli TSm. Jenže mě jako občana zajímá 
pořádek ve  městě, který tu po  20 letech 
konečně poslední dva roky byl, před partič-
kou bývalých zaměstnanců zvyklých v  pra-
covní době vysedávat u  piva. Obyvatelům 
města je srdečně jedno, jestli TSm řídí Petr 
nebo Pavel, ale chce uklizené město, fungu-
jící facebook a  stránky technických služeb 
s  aktuálními informacemi o  činnosti, brus-
lení, koupališti, sběru odpadu apod. I  náš 
pan podnikatel roku jistě upřednostní kvali-
fikovaného zaměstnance dobře vykonávají-
cího svou práci odjinud před místními kama-
rády bez záruky dobře odvedené práce. 
Doufám, že takto profesionálně bude rada 
města postupovat i  při regulérním a  prů-
hledném výběru nového ředitele technic-
kých služeb. Teď už máme s čím srovnávat.   

Libuše Vonková
Dvůr Králové nad Labem
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Dobrá práce konstruktivní opozice 
Městu přišla nabídka na odkup staré ČOV za téměř 
300 mil. Kč. Nekupte to za  ty peníze!  A  rekon-
strukce k  tomu za  80 mil. Kč. Konečně jsme se 
dozvěděli výsledky „vstřícného“ jednání majitelů 
ČOV a  s  naším novým vedením města. Nyní si 
můžeme položit na misky vah 380 mil. Kč z kasy 
města za  starou ČOV nebo 40 mil. Kč za  novou 
a  k  tomu bonus v  podobě rekonstrukce hlav-
ních kanalizačních řadů. Důležité je, že město má 
všechna potřebná stavební povolení a  potvrze-
nou dotaci na  výstavbu nové ČOV ve  výši 77 % 
skutečných nákladů. Protože musím tento článek 
odevzdat redakční radě v  den uzávěrky, který je 
zároveň dnem jednání zastupitelů města o  této 
nabídce, nejsem schopen reagovat na jeho závěry. 
Uvidíme, jaký návrh nám vedení města předloží. 
Aby se mohlo začít stavět, podařilo se nám přes 
velký odpor některých zastupitelů po bouřlivé dis-
kuzi prosadit návrh usnesení záměru přijetí úvěru 
ve  výši 55 mil. Kč pro spolufinancování výstavby 
nové ČOV a rekonstrukce hlavní kanalizační stoky. 
Byl přijat také náš návrh usnesení na snížení roč-
ního provozního příspěvku pro Technické služby 

města Dvora Král. n. L. (TSm) z navržených 45 mil. 
Kč na  téměř 38 mil. Kč stejně jako v  roce 2014.  
Máme oprávněné obavy o zdravé fungování TSm, 
které  příchodem již jednou odvolaného ředitele 
Pavla Krause nastanou. Návratem ke  starému 
způsobu řízení a  placením před provedením 
práce, které schválilo nové vedení města, i  přes 
jejich tvrzení hrozí nesmyslné plýtvání penězi. 
Nové vedení města provedlo změnu v  dozorčí 
radě MěVaku (Městské vodovody a  kanalizace, 
a. s.). Budou noví členové pracovat také zdarma 
a tak dobře jako ti předchozí? 
Na  závěr něco úsměvného a  zároveň alarmují-
cího. Představitelé vedení města za hnutí ANO se 
na svých webových stránkách dne 19. 12. 2014 
chlubili cizím peřím.  Šlo o splnění jednoho z je-
jích předvolebních slibů – snížení ceny ze záboru 
plochy. Po  upozornění, že tento bod schvá-
lilo ještě staré zastupitelstvo, provedli úpravu 
na svých stránkách.  Tak snad příště budou infor-
mace z radnice pravdivé a objektivní. 

Bém Jan zastupitel (ODS)

 Vážení spoluobčané, na tomto místě měl původně 
být delší článek, týkající se problematiky čistírny 
odpadních vod v našem městě. Když jsem si přečetl 
příspěvek pana Béma do tohoto vydání, nedalo mi 
to a musel jsem na něj reagovat – a vlastně se bude 
kauzy spojené s ČOV také dotýkat.
Pan Bém se rozhodl jako opoziční rytíř tvrdě 
zbrojit proti současnému vedení města a když už 
nemá, co jiného by chválil na své práci (ani sou-
časné a bohužel hlavně ani minulé), kromě reali-
zace stavby nové čistírny odpadních vod, hledá 
jakoukoliv záminku, aby napadl nebo zpochybňo-
val rozhodnutí současného vedení města. Škoda, 
že tolik energie nevěnoval v minulých letech (ano, 
správně je i termín desetiletích), která na dvorské 
radnici seděl a působil, také práci pro město!
Podle jeho vlastních slov 80 % času, který strávil 
na  radnici, věnoval problematice „vody“. To je 
jistě velmi chválihodné – kdyby to v  konečném 

důsledku k něčemu bylo a městu něco přineslo! 
Pan Bém dnes vedení města zazlívá, že se snaží 
hledat řešení ze situace, do které město on sám 
pomohl dostat – do stavu, kdy máme ve městě 
absolutně nejhorší kanalizaci v  republice, 
kdy nevlastníme čistírnu odpadních vod, kdy 
vedeme soudní spory s  vlastníkem i  provozo-
vatelem, které jsou vyčísleny na stovky milionů 
korun. 
O  dalších oblastech, které pan Bém zmiňuje 
ve  svém příspěvku, nemá cenu nyní polemizo-
vat a užívat tak noviny jako nástroj nic neřešících 
diskuzí. Osobně jsem přesvědčen, že spousta 
věcí se v  blízké budoucnosti ukáže a  napro-
stá většina občanů našeho města si tak bude 
moci udělat obrázek o  oprávněnosti či zbyteč-
nosti kroků vedení města, učiněných v  TSm či 
MěVAKu. 

Ing. Jan Jarolím,  starosta města (ANO 2011)

Je čas začít pravdivě pojmenovat některé věci

vaše názory a dotazy
Dobrý den, v  minulosti jsem si dávala fa-
cebookový profil technických služeb města 
(TSm) s  názvem Náš čistý Dvůr do  oblíbe-
ných, resp. označila jsem ho jako „To se mi 
líbí“. Vzhledem k tomu, že nyní se v informa-
cích o  profilu objevuje odkaz na  místní dis-
kuzní fórum a  naopak zde není ani zmínka 
o  TSm, tak jsem se chtěla zeptat přímo zři-
zovatele, zda se tedy stále ještě jedná o pro-
fil této příspěvkové organizace či nikoliv. 
Pokud ne, tak mě to přijde neférové, abych 
zůstávala fanouškem něčeho, čeho ve  sku-
tečnosti vlastně ani nejsem a  nebyla jsem 
na  tuto změnu předem upozorněna. Děkuji 
za odpověď. Petra Němečková

Z  důvodu množství došlých podobných 
dotazů je důležité sdělit veřejnosti násle-
dující fakta: 
Uvedený oficiální profil TSm „Náš čistý 
Dvůr“ vznikl ve spolupráci s reklamní agen-
turou Xantipa v  době, kdy byl ředitelem 
TSm Ing. Petrů. Po jeho odvolání na konci 
loňského roku vypovědělo nové vedení 
organizace smlouvu s  firmou Xantipa. 
Bohužel po  vypovězení smlouvy nedošlo 
k  předání správcovských hesel od  firmy 
Xantipa, kde jsou již, dle sdělení této agen-
tury, smazány. V  době založení profilu 
byla však dle jejich vyjádření hesla zaslána 
i vedení TSm.  Bohužel pan Petrů z důvodu 
nemoci dosud nepředal svému nástupci 
všechny svěřené věci, které s výkonem této 
funkce souvisejí, včetně hesla k facebooko-
vému profilu Náš čistý Dvůr. Případem se 
zabýváme a  vzhledem k  jeho závažnosti 
zvažujeme podání trestního oznámení 
na neznámého pachatele přímo Policii ČR. 
Jedním z  důvodů je mimo jiné zneužití či 
znevážení znaku obce podle § 42 odst. 1 
přestupkového zákona č. 200/1990 Sb.
V  této fázi případu doporučujeme všem 
aktivním odběratelům novinek z  tohoto 
profilu, aby se z  něho odhlásili, neboť 
v  současné době skutečně neinformuje 
o  činnosti TSm a  pouze zneužívá jeho 
značky. Děkujeme za pochopení.

vedení města

Jak jinak nazvat vše, co zmítá zastupiteli města 
Dvůr Králové nad Labem a má vliv na rozhodo-
vání současné radnice. Noví zastupitelé, a  tím 
mám na  mysli ty, kteří nepatří mezi veterány 
komunální politiky, se musí ve  velmi krátkém 
čase zorientovat ve všem, co minulá zastupitel-
stva rozhodla.  A to jak v dobrém, tak ve zlém. 
Nejtěžší úkol pro všechny bude vyřešit otázku 
čistírny odpadních vod (ČOV). Určitě se shod-
neme, že nekoupit stávající čistírnu odpadních 
vod přímo od TIBY po  roce 2000 byla ze strany 
tehdejších zastupitelů historická chyba. Stejně 
jako pronajmout na  začátku 90. letech městské 
vodovody a kanalizace soukromé firmě na 25 let 
bez možnosti vstoupit do jejího případného pře-
prodeje jiné osobě v  průběhu nájmu. Věřím, že 
řada z vás bude také souhlasit, že aktivně se podí-
let na  konkurzu TIBY bylo ze strany tehdejších 
zastupitelů také fatální rozhodnutí. Výčet kontro-
verzních rozhodnutí minulých zastupitelů musím 
ještě doplnit o  to z  před deseti lety, že město 
nebude platit za čištění odpadních vod a na místo 

Pravda se těžko hledá a stokrát opakovaná lež se stává pravdou
případné dohody o  ceně za  tuto službu, zvolilo 
z pozice jediného spravedlivého ochránce zájmů 
svých občanů, nekonečnou řadu soudních sporů, 
které k  dnešku pouze komplikují odkoupení 
stávající čistírny za  100 milionů korun bez DPH. 
Dnes už můžeme jen spekulovat, co bylo skuteč-
ným důvodem k  rozhodnutí jít cestou výstavby 
vlastní ČOV. Zda to nebyla pouze snaha předstí-
rat tuto možnost. Znám bývalé zastupitele, kteří 
to nazvali trefně: to je jenom „FLIGNA“, tzn. snaha 
vyvolat dojem, že město je ochotno zajít až tak 
daleko, že si postaví vlastní ČOV, aby získalo lepší 
vyjednávací pozici. Anebo to byl promyšlený plán 
skupiny zastupitelů, jak stále veřejnost utvrzovat, 
že se nelze na ničem s protistranou dohodnout. 
Proto je potřeba opakovaně vynakládat peníze 
za  externí advokáty a  čekat až přijde ta „pravá“ 
chvíle, jako v  případě soudních sporů, které 
město vedlo, opět po rozhodnutí zastupitelstva, 
se svým provozovatelem vodovodů a kanalizací. 
Překvapivým výsledkem nákladného snažení 
nakonec bylo opravdu „štědré“ narovnání 

s provozovatelem vodovodů a kanalizací ve výši 
cca 90 milionů korun z pokladny města. 
Jedno je v současnosti určitě jasné a nezpochyb-
nitelné, nikdo neví konečnou cenu nové čistírny, 
včetně všech již vynaložených a  budoucích 
nákladů, které mají pokrýt vyvolané podmiňující 
investice, ke kterým se město opět zavázalo. Cena 
nové ČOV nabídnutá před několika dny ve výbě-
rovém řízení (má být i částečně pokryta i z dotace 
EU) nebude cenou celkovou a konečnou!  
V  takovém případě věřím a  přepokládám, že 
všichni rozumní a  zodpovědní zastupitelé, jak 
z  koalice, tak z  opozice, najdou dostatek trpěli-
vosti, píle a času, aby se detailně seznámili proč 
a z jakých důvodů vznikly dluhy, které jsou před-
mětem soudních sporů a  pohybují se v  řádek 
stamilionů korun -  viz. nabídka firmy EVORADO 
IMPORT (196.080.921,84 Kč + úroky z prodlení ). 
Přece nepřenecháme řešení těchto dnes, na stole 
ležících a  soudně vymáhaných dluhů,  příštím 
zastupitelům, jako ten pomyslný štafetový kolík. 

Nasik Kiriakovský, zastupitel (hnutí VÝCHODOČEŠI)
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Volejte č. 734 178 517 
nebo pište na: noviny@mudk.cz. 

Odpovědná osoba:
 Ing. Kateřina Sekyrková

KURZy ANGLiCKÉHo JAZyKA
Dvůr Králové nad Labem Mgr. Martin Kučera,
tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.cz

SOS střechy – provedeme prohlídku a  opravu 
zatékání na  Vaší garáži, přístřešku, domu. 
Výměnu vikýřů, střešních oken. Opravu žlabů, 
svodů. Plechování komínů. Montáž střešní 
krytiny. Opravy rozpadlých komínů. 
Tel.: 603 217 922.

PROVEDEME KONTROLU KOMÍNU S POTVRZENÍM 
PRO HASIČE A POJIŠŤOVNU – 1 ks za 300 Kč.
Tel.: 603 217 922.

Megarychlý internet a kabelová TV
konečně i ve vašem městě

Jen 

349 Kč
měsíčně

Internet 
40 Mb/s 

120
Mb/s

 844 222 111  I  www.upc.cz/dvurkralove
Zvýhodněná věrnostní cena platí při objednání do 31. 1. 2015. Navýšení rychlosti platí na prvních 12 měsíců. 
Více na uvedených kontaktech. Cena je s DPH.

Megarychlý internet a kabelová TVMegarychlý internet a kabelová TV
konečně i ve vašem městě

Jen 

349 Kč
měsíčně

Internet 
40 Mb/s

120
Mb/s

844 222 111  I  www.upc.cz/dvurkralove
Zvýhodněná věrnostní cena platí při objednání do 31. 1. 2015. Navýšení rychlosti platí na prvních 12 měsíců. 
Více na uvedených kontaktech. Cena je s DPH.

PRoNÁJEM AREÁLU NA SLovANECH
SPORTOVNÍ HALY – TENIS, VOLEJBAL, FLORBAL

VÝROBNÍCH A SKLADOVÝCH PROSTOR 350 KČ/M2/ROK

KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 550 KČ/M2/ROK

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

OBJEDNÁVKY HALY, ÚČETNICTVÍ  – TEL.: 605 388 122

OSTATNÍ PRONÁJMY  –  TEL.: 603 703 001

WWW.SLovANy.CZ

SBD, Kollárova 1429, 544 01 Dvůr Králové n Labem

NABÍZÍ DRUŽSTEvNÍ ByT  3+1
v Erbenově ulici, plocha 67 m2

Cena: 835.000 Kč
Volejte: tel. 604 794 189

v ÝKUP KovŮ – ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR
EKoLoGiCKÁ LiKviDACE AUTovRAKŮ

LIKVIDACE PLASTŮ, SKLA
ODVOZ ZAHRADNÍHO ODPADU

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ 
PRovoZovNA: SLOVANY 3051

PO–PÁ: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00

TEL.: 777 086 085, 777 082 083

Restaurace U  Námořníka přijme kuchaře/ku, 
nejlépe důchodce apod. Pracovní doba od  17 
do 21 hod. Servírku na brigádu – pracovní doba 
od  16 do  22 hod., vhodné pro studenty apod., 
nevyučené zaučíme. Tel.: 605 823 607.

Obchod KERAMIKA - krámek pro radost - naproti 
Staré lékárně (ulice Revoluční). Po  celý únor 
máme povánoční slevy. Dále výprodej váz, 
obrázků a porcelánu a další slevy zboží do vypro-
dání zásob.
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TRIGA REALITY realitní kancelář

nám. TGM 82, Dvůr Králové n.L. NABÍZÍ 

Prodej slunného bytu 3+1 v OV v Koc-
léřově, zděný, pl. 113 m2, přízemí, 
vč.kuch.linky, výborný stav, v ceně 
zahrádka a plech.garáž.   
TU4056S. CENA: 799.000  Kč

Prodej zděné řadové garáže ve Dvo-
ře Králové n.L., vl. pozemek 20 m2. 
Výborný stav, rozvody el., centrum 
5 min. pěšky, ihned k dispozici.       
DK4065S. CENA: 79.000 Kč

Prodej velkého a pěkně řešeného 
bytu 4+1 ve Dvoře Král., OV, 100 m2, 
2,.patro, kompletní rekonstrukce, 
okrajová část, zděné, moderní interiér.     
DK4002S. CENA: 1.420.000 Kč 

Prodej luxusního a velmi pro-
storného bytu ve Dvoře Králové, 
kompl.rekonstrukce, plocha 70 
m2, zvýš.přízemí, nutné vidět! . 
DK4071S. CENA: 1.595.000 Kč

Prodej slunného zděného bytu 
3+1 ve Dvoře Králové n.L. , OV, 
pěkná lodžie na JZ, plocha 72 m2. 
Centrum, výtah, 3p. Ihned volné.      
DK4064S.CENA: 999.000 Kč 

Rodinný dům 5+1 v B. Třemešné, 
výb. stav, po rekonstrukci, 599 
m2,pergola,bazén, stání pro 3 
auta, pod lesem, doporučujeme!  
TU4019S.CENA: 2.190.000 Kč

Prodej pěkného bytu 1+1  v centru 
Dvora Králové n.L., 53 m2, 2NP,OV, 
nová okna, koupelna s roh. vanou, 
vč.linky, zděné. Ihned volné.  
DK5004S.  CENA: 725.000 Kč 

Prodej prostorného slunného bytu 
1+1 v Trutnově na Kryblici, OV, pl. 40 
m2, ihned volné, dobrý stav, kompl. 
revitalizace panelového domu, 1.p. 
 TU5005S. CENA: 630.000 Kč 

Prodej zděného rodinného domku 
3+1, Dvůr Králové n. L., pozemek 
557 m2. Jde o klidnou vilovou 
čtvrť, pěkné místo, ihned volné.  
DK4057S. CENA:1.885.000 Kč

Prodej zahrádky s chatkou na slun-
ném místě, Dvůr Králové n.L. , vlastní 
pozemek, vým. 412 m2, oploceno, 
elektřina zavedena, dobrá cena. .    
DK4066S. CENA: 129.000 Kč

Prodej dvougeneračního RD 1+1, 
4+1, Ch. Hradiště,  poz. 964 m2, 
kompl. rekonstrukce, pergola, sklep, 
garáž, dva vchody, dva vjezdy.    
TU4045S.  CENA: 2.075.000 Kč

Prodej prostorného RD 5+1 ve Dvo-
ře Králové n.L., velmi dobrý stav, 
zahrada 804 m2, zděný, lukrativní 
místo, kol.1987, garáž, ihned volné.   
DK4047S. CENA: 2.590.000 Kč 

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

TRiGA reality přeje všem klientům, stávajícím i budoucím, 
přátelům a známým do Nového roku mnoho úspěchů, spokoje-

nosti, radosti a hlavně zdraví. 
Těšíme se na společné setkání v roce 2015.

Přijďte navštívit naši kancelář  
ve Dvoře Králové n. L. a vybrat si svou nemovitost. 

Najdete nás na náměstí  TGM vedle ZUŠ R. A. Dvorského v 1. patře.
Na viděnou se těší tým TRIGA reality.
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V  prosinci 2014 se v  našem městě narodilo  
8 občánků – 6 chlapců a 2 děvčata.

Bc. Jana Náhlovská,  evidence obyvatel 

Sňatky
V měsíci prosinci uzavřeli ve Dvoře Králové nad 
Labem manželství tito snoubenci:
Antonín Tlustý a Renata Holcová  – 13. 12. 2014
Jaroslav Vlášek a Olga Nyklíčková  – 13. 12. 2014

Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého 
souhlasu snoubenců.

Úmrtí
V měsíci prosinci zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 20 lidí, z toho bylo 13 dvorských občanů, 
6 mužů a 7 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili při životních jubileích v  prosinci  
20 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období 
oslavily 2 manželské páry stříbrnou svatbu a   
3 páry zlatou svatbu.

Bc. Lenka Valášková, komise pro občanské záležitosti

vzpomínka
Dne 1. ledna 2015 uplynulo již 5 let od  úmrtí 
paní Věry Vosáhlové. Stále s  láskou vzpomínají 
manžel, syn a dcera s rodinami. Kdo jste ji znali 
též, vzpomeňte s námi. 

Jiří Vosáhlo s dětmi

Pozvánky
Od  15. ledna opět jezdíme se základní organi-
zací Svazu postižených civilizačními chorobami 
(ZOSPCCH) cvičit a plavat – cvičení je ve čtvrtek 
od  9:00 do10:00 hod v  sálku knihovny. Na  pla-
vání do  Hořic odjíždí autobus také ve  čtvrtek 
v 11:30 hod. od gymnázia. Je potřeba se nahlásit 
paní Jahnátkové na tel.: 734 626 178.

Jana Šmelhausová, místopředsedkyně ZO SPCCH

Dne 26. února proběhne v  Hankově domě již  
2. ročník akce Svatební Expo Dvůr Králové. 
Jedná se o jedinou akci na Královédvorsku spe-
cializovanou na  budoucí snoubence. Letošní 
ročník bude mnohem bohatší, a  to především 
díky velkému zájmu nových partnerů. Těšit se 
můžete na  módní přehlídku svatebních šatů, 

společenské módy a  nově také spodního prá-
dla. Důraz celé akce je kladen také na gastrono-
mické služby, květiny, kadeřnické a  vizážistické 
služby a  další servis, který s  plánováním této 
životní události souvisí. Nevynechejte tuto pří-
ležitost získat inspiraci a  zároveň využít mimo-
řádných nabídek od vystavujících partnerů. Jisté 
však je, že na své si přijdou nejen oči budoucích 
manželů. Je zajímavé zhlédnout módní trendy 
výrobků a služeb, z nichž některé se nevztahují 
jen ke svatbám (květinářství, kadeřnictví ad).
Vstupenky v hodnotě 100 Kč jsou v předprodeji 
v  městském informačním centru v  podloubí, 
v Salonu Lucie (přízemí hotelu Central) a v Copy 
centru (Havlíčkova ul.).  

Blanka Šormová a Eva Ježková, organizátorky

Znáte své město?
Kde se v okolí Dvora Králové nad Labem nachází 
tento kamenný rozcestník?
Děkuji všem, co se snažili na těžkou otázku odpo-
vědět a nebáli napsat si o další nápovědu. Zde je 
řešení: jak je vidno na fotce, červenou šipkou ozna-
čené umístění kamenného rozcestníku v  sedle 
pod Zvičinou je přímo magické. Na  vycházce 
po vyfocené cestě k rozcestníku se turistům nabízí 
výhled jak na  hořický chlum, tak do  údolí Labe 
a na Krkonoše. Přeji vám, ať toto místo navštívíte 
v novém roce co nejčastěji, v plné síle a zdraví.

Ing. Kateřina Sekyrková

Na jakou slavnost zval jeden z nejstarších plakátů umístěný na výstavě plakátů v městském muzeu 
a z jakého roku je?

Jméno a příjmení:       

Ulice, č. p.:           Tel.:     

Souhlasím se zveřejněním svého jména v případě výhry:  ANO  NE

Losování výherce drobné ceny proběhne v MIC v pátek 20. února 2015.   

Opět se navrací doba, kdy zábava může zna-
menat pro druhé pomoc. Plesová sezona je 
v plném proudu a na plakátech vybraných plesů 
už začínáme vídávat slovo charitativní. Někdy 
chybí slovo charitativní, ale nechybí zmínka 
o  umístění výtěžku z  dané akce na  podporu 
vybraných subjektů či skupin obyvatel.
Nejinak tomu bylo i  před více než 100 lety. Pře-
svědčit se můžete na vlastní oči na aktuální výstavě 
plakátů v  městském muzeu (foto vlevo). Jeden 
z nejstarších vystavených plakátů zval na slavnost 
konanou na Karlově, organizovanou „ve prospěch 
vánočního stromku chudých českých dětí“. 
Jak se tato slavnost jmenovala a  z  jakého 
roku plakát je? 
Průběh slavnosti bývá popisován takto:
„V  tento den pekou se koláče povidlové, 
makové, tvarohové, buchty, a každá hospodyně 
hledí ostatní předčiti i chutností, i zevní lahod-
nou formou svých výrobků. Kolik hus a kachen 
padne za oběť — kdož by to vše spočítal? Pečivo 
moučné i masité odnáší se do hospody, kde se 
klade na veliký stůl, jehož střed ostává prázdný.

Ženy shromažďují se zatím v domě, v němž měly 
první porady, a  prohlížení jedněch druhých 
a  řečem by nebylo konce, kdyby se konečně 
nedostavila muzika. Ta zahraje před domem 
veselé zastaveníčko a  ženy seřaďují se v  prů-
vod. Napřed jdou hudebníci hřmotně hrajíce 
pochod, za  nimi nesou ženy opentlený věnec 
(pečivo), posléze jdou ženy párem a vše ubírá se 
hospodě mnohdy notnou oklikou. Teprve když 
vešly ženy do hospody, smějí tam i muži.
Po  kávě následuje pečeně a  pivo, a  když se 
všickni i  s  muzikanty najedli, pustí se opět 
do tance, jehož se smí nyní účastniti i svobodná 
chasa, dosud očumující. Ráno hudba vyprovází 
jednotlivé hospodyně domu.“
Opět uvítáme vaše vzpomínky či uschované 
pozvánky na  tuto slavnost z  jakéhokoliv roku. 
Jako vždy vylosovaného výherce odměníme 
drobnou cenou z městského informačního cen-
tra (MIC), kde své odpovědi můžete vhazovat 
do speciálního boxu do 19. února 2015.

Ing. Kateřina Sekyrková

Znáte své město?

Na  Staré radnici bylo dne 14. ledna 2015 slavnostně přivítáno 9 novorozených občánků 
našeho města. Zleva – 1. foto: Kryštof Macek, Jana Navrátilová, Matěj Hruška, Jiří Kasnar;  
2. foto: Matyáš Munzar, Sofie Dvořáková. Foto: M. Záruba

vítání občánků
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výzva
K  letošnímu roku se datuje 120. výročí 
založení české Matiční školy v Žirči. Záro-
veň uplyne 95 let od  vybudování tehdy 
nové budovy České státní menšinové školy 
v Žirči.
Z  podnětu Osadního výboru Žireč je 
k  těmto výročím připravována výstava 
fotografií, pohlednic, obrázků a  podob-
ných dokumentů z historie (a to třeba i té 
novodobější) bývalé obce, nyní městské 
části Žireč. 
Vyzýváme a  prosíme tímto naléhavě 
všechny, kteří vlastní jakékoli historické 
dokumenty a neváhali by je zapůjčit k okopí-
rování, aby se bezodkladně přihlásili u pana 
Vladimíra Mertlíka, Žireč 43, tel.: 603 241 496 
nebo e-mail: merten@mkinet.cz. 
Samozřejmě, že se zapůjčenými doku-
menty bude nakládáno s  největší opatr-
ností a budou vráceny nepoškozené. 
Děkujeme všem, kteří budou ochotni při-
spět k  přitažlivosti a  co nejpodrobnější 
kompletnosti výstavy z historie Žirče. 

Božena Saifrtová
Osadní výbor Žireč

Klub důchodců má svůj web
Přísloví „Kdo zůstal stát, stojí opodál“ 
neplatí pro některé naše seniory z místního 
klubu důchodců v  Sadové 2755. Zájem 
o  moderní technologie u  všech věko-
vých skupin je v současnosti tak veliký, že 
i někteří starší senioři kolem 80 let umí pra-
covat s  internetem. Něco se naučili napří-
klad ve  své rodině od  vnoučat či samo-
studiem, jiní navštěvovali kurz práce s  PC 
a internetem v našem klubu nebo v místní 
knihovně.
A  právě pro tyto členy klubu i  naše pří-
znivce a  všechny ostatní seniory, kteří 
se chtějí o  naší činnosti dozvědět něco 
bližšího, je spuštěn od  Nového roku 2015 
web http://klubduchodcudk.webgarden.cz.

Jiří Štěpánek
předseda Klubu důchodců v Sadové

Tříkrálová sbírka ve Dvoře 
Králové a okolí
I  letos do  ulic našeho města a  okolních 
obcí vyrazili koledníci – tři králové. Hlav-
ním poselstvím sbírky je každoročně pře-
dat radostnou zvěst vánočních svátků 
a  navštívit domácnosti Královédvorska 
s přáním štěstí, zdraví a pokoje. 
Sbírka probíhala v letošním roce ve dnech 
6. až 11. ledna 2015. Celkem se vybralo 
285.583 Kč. Výtěžek bude použit na  pří-
mou podporu občanů na  Královédvorsku 
i  na  humanitární projekty Charity České 
republiky v zahraničí. 
Chtěli bychom tímto poděkovat všem 
lidem dobré vůle, kteří štědře přispěli 
do  kasičky. Mnozí obdarovali koledníky 
i  nějakou sladkostí. Zároveň děkujeme 
všem, kdo se na zajištění Tříkrálové sbírky 
podíleli i  všem koledníkům z  řad dětí. 
Odměnou jim bylo mimořádné promítání 
dětského filmu v  sobotu 17. ledna v  kině 
Svět.

Iva Rejlová
Farní charita Dvůr Králové nad Labem

V  srpnu loňského roku spustila Městská 
knihovna Slavoj ve  Dvoře Králové nad Labem 
(MěK Slavoj) svou novou webovou prezentaci 
(www.slavoj.cz). S  ukončením starých stránek 
byla zároveň odstraněna možnost vyhledávat 
ve starém on-line katalogu, na který byli všichni 
naši čtenáři zvyklí. Zůstal pouze on-line katalog 
Carmen, který je ve  své podstatě jednodušší 
a přehlednější a který nabízí z uživatelského hle-
diska daleko více využití. Sice nás občas zradilo 
připojení, ale tento problém by měl být od ledna 
také odstraněn, takže z pohledu knihovnic ide-
ální stav. Funkční nové webové stránky a jedno-
duchý on-line katalog, co víc si může náš uživatel 
přát? Spát na vavřínech nás však čtenáři dlouho 
nenechali. V oddělení pro dospělé čelily knihov-
nice nejedné stížnosti, žádosti, prosbě týkající 
se našich nových stránek i katalogu a podávaly 
jedno vysvětlení za druhým. 

Po těchto zkušenostech jsme se rozhodli uspo-
řádat 18. března 2015 v  sálku knihovny takové 
„miniškolení“, jehož cílem bude absolutní 
seznámení s  knihovnickými webovými strán-
kami a  katalogem Carmen. Přiblížíme vám 
vyhledávání, rezervování a  prodlužování doku-
mentů, jakým způsobem můžete používat své 
čtenářské konto atd. Školení bude pro zájemce 
všech věkových kategorií zdarma, ale je nutné 
nahlásit svou účast do  28. února v  oddělení 
pro dospělé. Účastníci si mohou přinést vlastní 
notebook, tablet nebo smartphone, ale není 
podmínkou. Vše bude probíhat prostřednictvím 
dataprojekce.
Doufáme, že vás přesvědčíme, že právě tato 
změna je ta pravá a pozitivní.

Mgr. Marta Staníková
ředitelka MěK Slavoj

Změna je život

Diakonie nabízí řadu služeb, které využívají 
nejčastěji senioři nebo jejich rodiny ze Dvora 
Králové n. L. Služby poskytujeme v různém roz-
sahu, v  rámci našich kapacit. Například od  jed-
norázové konzultace ve věci zajištění vhodného 
postupu v konkrétní sociální situaci, až po dlou-
hodobou pobytovou 24 hodinovou péči o  lidi 
s nejtěžším postižením. Poskytované služby:
• Základní sociální poradenství
• Půjčování kompenzačních pomůcek
• Příprava kvalitní stravy včetně dietní v naší  
 kuchyni
• Podpora pro rodinné pečující (svépomocná  
 skupina, Projekt pečuj doma)
• Orientační vyšetření paměti
• Pomoc v domácnosti – pečovatelská služba
• Služba v denním centru pro seniory
• Pobytové služby pro seniory závislé na celo– 
 denní pomoci
Zvýšený zájem jsme v minulém roce zaznamenali 
v  poskytování poradenství, péče v  domácnosti 
a také rostl zájem o služby v denním centru. Kapa-
cita pobytových služeb je 33 lůžek. Zájem byl 
o  kompenzační pomůcky. Výrazně také narostl  
počet zájemců o bezplatné vyšetření paměti. 
Sledujeme změny, které přináší současný životní 
styl a  možnosti moderní doby. Lidé si přejí 

Informace z královédvorské Diakonie

Zase je jeden rok za námi a tak bych vám chtěla 
připomenout akce, které jsme pro vás připravili. 
Cvičení pro zdraví probíhalo bez prázdnin každý 
čtvrtek. Také plavání v Hořicích bylo pravidelné. 
Nejprve se jezdilo ve  středu a  po  prázdninách 
ve  čtvrtek. Změna byla pro lepší pohodlí vás 
– členů. Z  jara jsme udělali posezení v  Lipnici 
a další měsíc se konal výlet do Polska. Pak se ještě 
uskutečnil zájezd do Prahy do divadla s cestou 
zpět na společný oběd. V květnu jste se dočkali 
ozdravného pobytu v  Janských Lázních. Zase 
jste si užili procházek, cvičení, besedy a plavání. 
V  září se někteří účastnili rekondičního pobytu 
od  naší okresní organizace v  Bělči pod Ore-
bem. Kdo zažil na vlastní kůži krásné procházky 
po borových lesích, těší vždy na další. Dále jsme 

pro vás připravili podzimní posezení v  Lipnici 
a  na  závěr roku ještě společný oběd. V  diva-
delní sezoně jste se střídali o  permanentky, 
které naše základní organizace zakoupila. No 
a ještě jste si mohli užít Janské Lázně, kde jsme 
ve spolupráci s okresní organizací pořádali dva 
ozdravné pobyty. A co se bude dít v dalším roce 
se dozvíte na  členské schůzi, která bude včas 
ohlášena a to nejspíše v březnu. Teď bych chtěla 
poděkovat těm, bez kterých by to nešlo. Hlavně 
MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem, dále Juta, a. s.  
Všem vám za  základní organizaci přeji hodně 
zdraví, štěstí, lásky a pohody i v roce 2015.

Jana Šmelhausová
místopředsedkyně místní ZO SPCCH

Bilance roku 2014 v základní organizaci Svazu 
postižených civilizačními chorobami v ČR

i  se zdravotními 
problémy co nej-
déle zůstat doma 
ve  svém důvěrně známém prostředí, obvykle 
za  pomoci rodiny, sociálních služeb, často 
ve vzájemné kombinaci péče rodiny a profesio-
nálů zdravotně sociální oblasti.  Tento trend je 
patrný nejen ve městě, ale i v menších obcích. 
K  našim úspěchům řadíme získání Certifikátu 
kvality péče o lidi s demencí a absolvování pro-
gramu Bon Appetit – Radost z  jídla. Získané 
zkušenosti jsme následně promítli do naší praxe 
v oblasti stravování, jehož služby nabízíme také 
širší veřejnosti. 
Na  základě zvýšeného zájmu došlo k  rozšíření 
provozní doby pečovatelské služby, péči zajišťu-
jeme každý den od 7 do 20 hodin. 
Díky spolupráci se zainteresovanými stranami 
jsou sociální služby dostupné pro ty, kteří je 
potřebují. Naše služby jsou určeny občanům 
města Dvora Králové n. L. i okolních obcí.  Vaše 
dotazy vám rádi zodpovíme osobně, telefonicky 
nebo písemně: 
Benešovo nábř. 1067, Dvůr Králové n. L.,  
tel.: 739 244 728, 499 621 094,
e-mail: dvur.kralove@diakonie.cz.

Zdeněk Hojný,  ředitel střediska
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V lednu navštívila mateřskou školu ve verdeku 
spisovatelka Jitka Vítová. Při besedě s  dětmi 
představila svoje knížky ze života hmyzu „O Kvě-
tušce a tesaříkovi“ a „Květuška hledá tesaříka“. 
Jedná se o  příběhy holčičky Květušky, která se 
zmenší do  velikosti hmyzu a  s  broučky prožívá 
různá dobrodružství. Děti si mohly  knížky  pro-
hlédnout, autorka jim část přečetla a děti podle 
ilustrací sledovaly děj.  Přivezla jim množství  
obrázků různého hmyzu, které si mohly samy 
vybarvit.  Beseda byla pro děti velmi poutavá,  
po  celou dobu děti pěkně spolupracovaly 
a  seznámily se i  s  tím, jak knížka vzniká. Něk-
terým dětem rodiče knížky koupili a  děti si je 
s radostí odnášely domů. 

Martina Hlavatá
MŠ Verdek

Knížky naživo s paní spisovatelkou

Mateřská škola Drtinova byla v  roce 2014 úspěšná v  žádosti o  dotaci 
na „Podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání.“
Díky částce 79.345 Kč mohly být odborně proškoleny čtyři logopedické asis– 
tentky z  řad učitelek mateřských škol, a  zvýšily tak počet těchto asisten-
tek, které již s dětmi pracují. Z vlastních zdrojů se mateřská škola podílela 
částkou 20.085 Kč. Současně bylo nakoupeno na všechna pracoviště velké 
množství specifických pomůcek, materiálů a  odborné literatury pro pre-
venci řečových vad.
Naším cílem je rozhýbávat hravou formou dětský jazýček a tím předcházet 
případným řečovým vadám. Samozřejmostí je i  úzká spolupráce s  rodiči 
formou jejich účasti při logopedických chvilkách.

Petra Vojtíšková, garant projektu

Logopedická prevence  
v MŠ Drtinova

Tuto větu si mohou říci děti, které navštěvují již tradiční předškolní dílnu 
v  ZŠ Strž. Ve  spolupráci s  mateřskými školami Roháčova a  E. Krásnohor-
ské děti dochází každý měsíc do  naší školy, kde se pod vedením zkuše-
ných učitelek seznamují s novým prostředím. Jednotlivé dílny jsou zamě-
řené na  různé aktivity.  Kromě činností, jež si děti osvojily již v  mateřské 
škole, jako je vybarvování, vyrábění či stříhání, si mohou vyzkoušet sedět 
v lavicích, psát na klasickou tabuli a pracovat na tabuli interaktivní. Učí se 
nové básničky a  říkanky. Se svými kamarády svačí ve velké školní jídelně 
a v únoru si zacvičí na nářadí ve školní tělocvičně.  Na jaře nás ještě čeká 
barevné počítání, jarní vyrábění a veselé muzicírování. Školní rok ukončíme 
hledáním pokladu, jehož součástí budou i keramické klíče, které jim sym-
bolicky odemknou dveře k  dalšímu vzdělávání. Srdečně zveme všechny 
předškoláky k zápisu ve dnech 11. a 12. února 2015.

Mgr. Radka Mazáková, Bc. Gabriela Sacherová
vyučující na ZŠ Strž

My se školy nebojíme



1/2015 NoviNy KráLoVéDVorsKé raDnice

13www.dvurkralove.cz

Během vánočních prázdnin proběhla poslední 
etapa obnovy šaten v budově A školy. V prvním 
poschodí byly nevyhovující šatnové klece nahra-
zeny moderními šatními skříňkami. Příjemné 
překvapení tak čekalo 5. ledna sice na poslední, 
ale nejpočetnější skupinu žáků 4.–8. tříd. Poda-
řilo se tak během 12 měsíců modernizovat šatny 
v celé budově. Pochválit musíme žáčky 1.–3. roč-
níku, kteří získali nové skříňky na  začátku škol-
ního roku. Svojí šikovností a projevenou odpo-
vědností a  samostatností zvládli jejich užívání 
na jedničku. 

Spletité chodby budovy B byly osazeny novými 
nástěnkami a  vitrínami, aby děti i  učitelé měli 
dostatek prostoru pro sdělování důležitých 
informací, prezentování učebních materiálů 
nebo vystavování svých prací, které zpříjemní 
podobu školního interiéru.   
K  tabuli se bude s  radostí chodit žákům třech 
tříd prvního stupně. Proč? Mají možnost využí-
vat výhod nových tabulí s perfektním keramic-
kým a magnetickým povrchem i lehkým ovládá-
ním. Teď to u tabule půjde téměř samo…  

Nové vybavení na ZŠ Schulzovy sady

Počátkem roku proběhla registrace členů 
našeho střediska a  s  potěšením můžeme kon-
statovat, že naše členská základna se rozšířila asi 
o třicet nových členů. 
2. oddíl z  Mostku se na  počátku ledna zapojil 
se svými členy do Tříkrálové sbírky.  V dohledné 
době bude 2. oddíl z  Mostku zaregistrován 
jako oddíl vodních skautů. Skauti z  Mostku si 

Skautské středisko hlásí

Žákům i pedagogům udělalo radost nové vyba-
vení jazykové učebny, které umožňuje žákům 
kvalitní poslech z  různých výukových zdrojů 
(učitel, interaktivní učebnice, digitální učební 
programy, CD apod.) a  vzájemnou komunikaci 
se spolužáky nebo učitelem díky sluchátkovým 
soupravám s  mikrofonem. Všechny procesy 
jsou ovládány prostřednictvím softwaru výkon-
ného řídícího počítače se  dvěma monitory, 
který jazykové projevy žáků umožňuje i nahrá-
vat. Obrazové a  filmové materiály lze ve  třídě 
promítat s  využitím kvalitního dataprojektoru 
doplněného ozvučením. Zatím se všichni s no-
vým zařízením postupně seznamují při výuce 
ruštiny, němčiny a angličtiny. Její znalost využijí 
naplno všichni žáci druhého stupně již v únoru 
při pobytu zahraničních studentů na naší škole 
v rámci projektu EDISON.

Text: Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy
Foto: Z. Mertlíková

Multikulturní výchova  
ve školní jídelně?
Poznávání jiných kultur a  národů nemusí 
být vůbec nudnou záležitostí. Strávníci 
naší školní jídelny mají od podzimu každý 
měsíc možnost poznávat krásy světa pro-
střednictvím svých chuťových pohárků. 
Dny cizí kuchyně přinášejí zajímavou pří-
ležitost ochutnat „jiný svět“. 
Díky znalostem a invenci hlavního kuchaře 
Jiřího Špura a  jeho kolektivu se na talířích 
neobjevují „tradiční typické pokrmy“, ale 
s  využitím originálních surovin a  dodržo-
váním původních receptur celá paleta 
překvapivých tvarů i  neobvyklých barev 
a  chutí. Strávníci již ochutnali v  listopadu 
z  ruské kuchyně boršč, svíčkovou Stroga-
nov nebo šašlik, v prosinci z kuchyně asij-
ské indickou kari polévku mulligatawny, 
dále hovězí nudličky na  thajský způsob 
nebo kungpao z  kuřecích prsou, v  lednu 
mexické speciality – fazolovou polévku, 
kuřecí fajitas nebo hovězí buritos. Všichni 
se již těší na  únorovou ukázku slovenské 
kuchyně.  

Zuzana Nyčová
 vedoucí školní jídelny při ZŠ Schulzovy sady

Žáci ZŠ 5. května ovládli 
chemickou soutěž
Ve  středu 16. prosince 2014 se na  střední 
škole informatiky a  služeb ve  Dvoře Krá-
lové nad Labem konal již 8. ročník che-
mické soutěže s názvem Vánoční chemický 
turnaj. 
Celkem 78 žáků ze 14 základních škol sou-
těžilo ve tříčlenných týmech ve znalostech 
a dovednostech z chemie a přírodopisu. 
Celý turnaj byl tradičně provázen přátel-
skou atmosférou a možná i ta napomohla 
k  historickému úspěchu žáků naší školy  
ZŠ 5. května. 
Tým ve  složení Květa Bergerová, Natálie 
Fofonková a  Jakub Vobořil (na  fotografii) 
obsadil 1. místo. Našim mladým chemi-
kům děkujeme a  přejeme, aby jim zájem 
o přírodní vědy vydržel i nadále.

Mgr. Bc. Jan Flídr
vyučující na 2. stupni ZŠ 5. května

chtějí pro svou činnost vybu-
dovat vlastní loděnici na  Labi 
v Debrném.
Ostatní oddíly se kromě běžné 
činnosti na  pravidelných schůzkách připravují 
na  tradiční závody, v  šifrování, Kimově a  Seto-
nově hře, které proběhnou počátkem února.

Text: Ing. Martin Stránský, foto: P. Suchý
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Studenti gymnázia u Davidovy hvězdy nedaleko centra města. 

Gymnázium a 70. výročí ukončení druhé světové války
Vstoupili jsme do  roku 2015 a  očekáváme, 
jistě mimo jiné, i  řadu významných výročí. 
Jedno z nejpodstatnějších je 70. výročí ukon-
čení druhé světové války. Ta byla sice oficiálně 
uzavřena až v květnu (přesněji 8. května1945), 
ale je mnoho událostí, které je nutno vzpo-
menout již nyní. Víme například, že 27. leden 
je spojen s  osvobozením koncentračního 
tábora Osvětim, ve  svých kalendářích ho 
najdete jako Den památky obětí holokaustu. Na  naší škole proto budou 
průběžně probíhat akce k  připomenutí toho nejpodstatnějšího z  tragic-
kého válečného konfliktu, a to nejrůznějšími formami a podobami, napříč 
většinou předmětů, z  nichž do  popředí určitě vystoupí dějepis, mediální 
výchova, historický seminář, literatura, základy společenských věd, občan-
ská nauka atd. 

výzva pro širokou veřejnost
Chceme připomínat, a  nejen našim studentům, události dotýkající se 
celého světa, ale více zacílíme na Evropu, naše země a především na náš 
region a  město. Rádi bychom se podíleli i  na  praktických věcech, které 
by i  v  budoucnosti mohly pomoci více poznat zejména královédvorskou 
židovskou komunitu. V tomto ohledu bychom chtěli oslovit všechny z vás, 
kteří z  doby války máte nějaké informace nebo materiály, ať vlastní, 
soukromé, nebo jiné, abyste se nám ozvali a umožnili je prostudovat. Mnozí 
také víte, že je v plánu stavba památníku židovským obětem války na místě 
bývalého židovského hřbitova a  na  jeho stěnách by se měla vyskytovat 
jména všech královédvorských židovských obětí války a holokaustu. 
Všechny informace z rámce této problematiky bychom pak využili i při reali-
zaci další vize, a tou jsou informační tabule u Davidovy hvězdy a budou-
cího památníku. Zde určitě vznikne blízká spolupráce s  orgány města 
a místním muzeem. Dovolíme si tedy na stránkách Novin královédvorské 
radnice postupně informovat o všem, co budeme podnikat. 
Tento a  následující články jsou prvními, kterými se snažíme vás, čtenáře, 
oslovit.

 PhDr. Ivana Syrovátková
vyučující  mediální výchovy na gymnáziu

70. výročí osvobození Osvětimi
Osvětim, německy také Auschwitz, byl obrovský koncentrační a  vyhlazo-
vací tábor v Polsku, fungující za druhé světové války. Byl zřízen 27. dubna 
1940 na příkaz Heinricha Himmlera, což znamená, že letos si připomeneme 
75 let od samotného založení. 
Tento tábor, Auschwitz I., se později rozrostl o dva další. Prvním z nich byl 
Auschwitz II. Birkenau, který ležel asi 3 km od Osvětimi a jeho stavba byla 
zahájena v roce 1941. Auschwitz II. Birkenau byl zároveň největším koncen-
tračním táborem, a proto se počet úmrtí právě v tomto táboře uvádí jako 
nejvyšší. Doložen byl počet 1,1 milionu lidí, ale vzhledem k tomu, že Židů 
zde mělo být upáleno přes 2,5 milionu, je jisté, že konečné číslo musí být 
vyšší. Některé odhady mluví až o 9 milionech celkem. Přesný počet mrtvých 
není dodnes znám, neboť záznamy o  upálených v  plynových komorách 
byly sice vedeny, ale v zájmu utajení také posléze zničeny.
Další dostavěný tábor, Auschwitz III. Monowitz, byl primárně postaven 
jako pracovní tábor v  roce 1943 v  blízkosti chemických závodů Buna-
Werke. Uvádí se, že zde měli vězni lepší podmínky, než v předchozích dvou, 
ovšem co vlastně znamená spojení „lepší podmínky“ v  souvislosti s  tím, 
co se v těchto táborech dělo. V Osvětimi také zemřelo několik desítek lidí 
z  našeho města i  regionu. Byli mezi nimi například členové rodin Breu-
erových, Eisnerových, Kohnových, Weissových, Krausových, Kühnelových,  
K. David nebo K. David a O. Kozlíček.
Já jsem již čtvrtá generace od  těchto událostí, ale i  přesto je to pro mě 
stále velmi živé téma. Zhruba od 9. ročníku základní školy jsme průběžně 
seznamování s  holocaustem. Mnohé z  nás to natolik zajímá, že si o  tom 
čteme různé knížky nebo se díváme na filmy. Uplynulo několik desítek let 
od  těchto hororových událostí a  my se s  tím pořád setkáváme. Při jedné 
hodině zeměpisu se nás paní profesorka zeptala, jakou barvu si vybavíme, 
když se řekne Německo. Není náhoda, že většině z nás se vybavila černá, 
druhá světová válka prostě leží na srdci nám všem a je zahalena do černé. 
Nikdo z nás neví, jak to tenkrát všechno přesně probíhalo, ale můžeme si 
to aspoň zkusit představit, díky všem těm možnostem, které dnes máme. 
Webové stránky, knihovny, dokumenty, kazety a  vyprávění od  dědečků 
a jejich tatínků.  Je dobré vědět, jak to bylo. A každý z nás by to dokonce 
vědět měl. Už jenom proto, aby se tato událost nemohla nikdy znovu 
opakovat. 

Lucie Ötwösová, 2. A

V pondělí 12. ledna 2015 jsme si se studenty dru-
hých ročníků vyššího gymnázia v rámci volitelného 
předmětu mediální výchova a rétorika připomněli 
blížící se 70. výročí osvobození koncentračního 
tábora Osvětim a Mezinárodní den památky obětí 
holokaustu, šoa (27. leden).

Začínáme tímto sérii akcí, kterými se budeme 
snažit zmapovat nejdůležitější úseky druhé svě-
tové války. V rámci hodiny jsme si  povídali pře-
devším o Osvětimi, o utrpení Židů, tedy o lidech, 
kteří a proč tam skončili život. Zacílili jsme také 
na  obyvatele našeho města, na  místní židov-
skou komunitu, na  nařízení a  zákony, které jim 
postupně velmi komplikovaly běžný život a pak 
je o něj i připravily. Zdá se, že toto studenty zau-
jalo, některé detaily je překvapily a vyděsily. Co 
nejvíce? Můžeme se jich zeptat: 

„Co se vás nejvíce dotklo při naší diskusi o životě 
Židů před válkou a za války?“
Aneta: „Nejvíce mě udivily zákazy vůči Židům, 
byla jich celá řada. Vůbec zákaz nakupování 
léků nebo ovoce, zeleniny, tedy vitamínů, to 
je opravdu šílené. Také si nedovedu představit 
zabavení řidičského průkazu.“
Lucie: „Mně se také vůbec nelíbilo, že Židé 
v konečné fázi nesměli vlastně vůbec nic, na nic 
neměli nárok, jako by neexistovali. To muselo 
být strašné.“

Vzpomínka na oběti šoa
Na  závěr hodiny jsme se vydali k  památníku 
Davidova hvězda, na místo, kde kdysi stála králo-
védvorská synagoga. Zde jsme položili květinu 
na památku židovských obětí války, i když víme, 
že je zvykem klást na pietní místa tohoto typu 

kamínky jako vzpomínku na  ty, kteří již nejsou 
mezi námi. 

 PhDr. Ivana Syrovátková a studentky 2. A
gymnázium Dvůr Králové nad Labem   
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Den otevřených dveří na gymnáziu Dvůr Králové nad Labem
Ve  středu 14. ledna proběhl na  našem gymnáziu další Den otevřených 
dveří. Návštěvníci si prohlédli školní budovu a seznámili se s celkovým poje-
tím studia, charakteristikou jednotlivých předmětů i nabídkou zájmových 
kroužků a dalšího odborného rozvoje studentů. Zájemci o studium a jejich 
rodiče se mohli v aule setkat s vedením školy a starostou Ing. Janem Jaro-
límem, který vyjádřil plnou podporu dalšímu rozvoji gymnázia. Pro přátel-
skou atmosféru na naší škole je příznačné, kolik gymnazistů se dobrovolně 
zapojilo do přípravy a realizace této akce. Děkujeme za návštěvu i pomoc!

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D., ředitel gymnázia
Pro zájemce o prohlídku gymnázia, kterým nevyhovoval lednový termín, 

bude připraveno „Dopoledne otevřených dveří“ v sobotu 28. února 2015 
v  době od  9 do  12 hodin. Představíme vám historickou, 120 let starou 
budovu, a školu, která funguje téměř nepřetržitě již 125 let (výuka byla pře-
rušená během druhé světové války).
Od 10:30 hod. poskytneme zájemcům o studium ze 7. a 9. tříd základních 
škol a  jejich rodičům v  aule školy bližší informace o  letošním přijímacím 
řízení a o průběhu vzdělávání na našem gymnáziu.

RNDr. Vladimír Hušek
zástupce ředitele gymnázia

Pokud jste nedávno potkali skupinku mladých lidí mířících v  půl sedmé 
ráno ke gymnáziu a říkali si, co se děje, tak my pro vás máme odpověď. Tito 
trochu zívající studenti se totiž vydali na poznávací exkurzi společně s  paní 
učitelkou Poláškovou a  panem učitelem Stránským (tímto jim děkujeme 
za jejich trpělivost).  
Naším prvním cílem bylo město Dobrovice, ve  kterém jsme navštívili 
Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví a  řepařství. Po  zhlédnutí expozice 
a  filmu věnujícího se výrobě cukru se studenti zúčastnili prohlídky prů-
myslového závodu cukrovaru  a lihovaru Tereos-TTD. V cukrovaru všechny 
nejvíce zaujala ochutnávka (řepných řízků, lehké šťávy, sirobu, cukru A i B), 
kterou si mnozí z nás zopakovali vícekrát. 

Okolo druhé hodiny odpolední jsme se přesunuli do  Loučně, kde jsme 
se naobědvali, odpočinuli si a  posléze vyrazili na  zámek. Prohlídka byla 
poměrně netradiční, a proto nás všechny zaujala. Dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavého nejen o jeho historii, ale i samotných vlastnících, kterými byli 
i Valdštejnové. Následně nám byla nabídnuta návštěva výstavy v  prosto-
rách zámku, někdo se šel podívat do jeho okolí nebo do přilehlých bludišť. 
Z Loučně jsme vyjížděli po páté hodině a většina z nás následkem brzkého 
vstávaní usnula, což učitelé brali jistě jako pozitivum. My jim ještě jednou 
děkujeme a těšíme se na další výlety.

Karolína Feixová, žákyně 2. A gymnázia
Projekt podpořen grantem: „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Králo-
véhradeckém kraji“. 

Cukr, líh a historie v jeden den
Zleva: Školní knihovna nabízí i v digitálním věku mnohá překvapení. Charlie Chaplin shlíží na učebnu výtvarné výchovy. Ukázka práce v nově zrekonstruované chemické laboratoři  

Foto: Š. Jirkovský
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Stomatologická pohotovost
31. 1. a  1. 2.   
MUDr. Gustav Hrabý 
Fügnerova 519, Dvůr Král. n. L.
 tel.: 499 320 795 
7.–8. 2. 
MUDr. Věra Hrabyová 
Fügnerova 519, Dvůr Král. n. L.
tel.: 499 320 795 
14.–15. 2. 
MUDr. Jana Kacetlová 
Rooseveltova 474, Dvůr Král. n. L.
 tel.: 499 320 495 
21.–22. 2. 
MUDr. Ludmila Tomášková 
Mostek č. p. 55, Mostek
tel.:  499 691 320 
28. 2. a 1. 3. 
MUDr. Miriam Valentová
Riegrova 328, Dvůr Král. n. L.
tel.: 499 622 533 

Královédvorské kuželky 
na vzestupu
Místní kuželkářský oddíl zažívá v  sou-
časné době skvělé období. V  polovině 
východočeské soutěže figuruje áčko 
na prvním místě a je žhavým kandidátem 
na  postup do  východočeské divize, která 
se tu naposledy hrála před sedmi lety. 
Úspěšné vystupování oddílu potvrzuje 
dvorská rezerva, jež v podzimní části jasně 
ovládla svoji soutěž a  i  ona bude na  jaře 
bojovat o postup.
O  vánoční přestávce odehrála spousta 
hráčů v  rámci přípravy několik turnajů. 
Na  domácím turnaji obsadil výkonem  
477 kuželek třetí místo Michal Sirový.  Skvěle 
se prezentovala dvojice Luděk Horák (504) 
a Jiří Červinka (501) na turnaji ve Smiřicích, 
když překonali hranici 500 kuželek.
V jarní části se družstva pokusí udržet svoje 
pozice a vzestupný trend.  Oddíl také začal 
pečlivě pracovat s  mládeží, která by se 
měla v následující sezoně představit ve své 
soutěži. To vše by nešlo bez vydatné pod-
pory města a sponzorů. Děkujeme.

Michal Sirový

Královédvorský útulek pro opuštěné psy najdete 
v ulici 17. listopadu, za Kauflandem a tenisovými 
kurty v  areálu Nový svět (www.novy-svet.ic.cz).
Během roku je u  nás umístěno 20–30 psů růz-
ného stáří i velikosti, nejčastěji jsou to kříženci, 
z  čistých plemen pak němečtí ovčáci, retrívři 
a jezevčíci. Otevřeno máme od pondělí do pátku 
v  době 8:00–12:00 hod a  14:00–17:00 hod.  
O  víkendu je možné si návštěvu domluvit 
po  předchozí telefonické domluvě na  telefon-
ním čísle 603 765 843. Další u nás umístěné psy, 
bližší informace o  útulku a  o  připravovaných 
akcích najdete na  internetových stránkách 
www.utulek-dknl.estranky.cz. 

Daniela Hoblová

Psí útulek ve Dvoře Králové nad Labem
4 štěňata – malí kříženci, pejsci. Všichni to jsou 
správní psíci s  rošťáckým výrazem, umí chodit 
na vodítku, jsou hodní k dětem. 

Zleva: 1) malý, temperamentní kříženec pinče, 
2) klidný a pohodový žíhaný pejsek do budoucna 
většího vzrůstu, 3) milý kříženec jezevčíka – tito 
3 s ještě mléčnými zoubky, 4) světle hnědý, zpo-
čátku trošku nedůvěřivý, po  zvyknutí si velmi 
kontaktní a mazlící  půl–třičtvrtěroční pejsek. 

Bob a Bobek – dva velcí psi, kříženci. Do útulku 
přišli společně, zřejmě jde o otce a syna, proto 
by bylo vhodné i  jejich společné osvojení. 
Za plotem jsou dobrými hlídači, na své lidi jsou 
však velmi milí a hodní. 

Jožin – středně 
velký, drsnosrstý 
kříženec. Pes hlídací 
a  štěkavé povahy. 
Zpočátku je nedů-
věřivý, po  navyk-
nutí by byl hodným 
a  vděčným společ-
níkem na zahradu.

Bruno 
K  lidem milý 
a  vítací kříženec 
baseta ve  střed-
ních letech. I  přes 
špatně stavěnou 
jednu přední tlapku 
je to tempera-
mentní pes, parťák 
na procházky. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dárcům, sponzorům, účastníkům sbírek, dobrovolníkům 
za zpříjemnění vánočního času a ze přenádherné dárky pro děti z dětského centra. Děti si Vánoce moc 
užily a za to ještě jednou moc DĚKUJEME.  

Děti a zaměstnanci Dětského centra ve Dvoře Králové n. L. 
Foto: Dana Rejlová

Vánoční čas v dětském centru


