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Informace  o vodném a stočném 
v roce 2015
Rada města Dvůr Králové nad Labem dne 
11.12.2014 schválila cenu vodného a stoč-
ného platnou od  1. ledna 2015. S  potě-
šením všem občanům můžeme sdělit, že 
cena vodného a  stočného se nezvyšuje 
a zůstává na úrovni roku minulého. Vodné 
je tedy stanoveno 27,14 Kč/m3 a  stočné 
na 45,60 Kč/m3 vč. DPH. 

Ing. Jiří Kult
 odbor RISM

Nové jízdní řády
Dne 14. prosince 2014 vstoupila v platnost 
celostátní změna jízdních řádů veřejné 
linkové dopravy. Změny se týkají také jízd-
ního řádu městské autobusové dopravy, 
kde byl přidán jeden víkendový spoj, 
zajišťující přípoj k  novému vlakovému 
spoji. Podrobnosti včetně aktuálních jízd-
ních řádů najdete na www. dvurkralove.cz .

Bc. Jan Sedláček
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Umístění reklamního zařízení 
stojí již pouze 1 Kč/m2

Dne 1. ledna 2015 vstoupila v  platnost 
novelizovaná obecně závazná vyhláška 
města Dvůr Králové nad Labem č. 01/2014 
O  místním poplatku za  užívání veřejného 
prostranství.
Mezi hlavní změny patří snížení sazeb:
– za  umístění reklamního zařízení, kde 
je sazba z  5 Kč snížena na  1 Kč za  každý 
(i započatý) m2 na den (i započatý),
– za umístění dočasných staveb a zařízení 
sloužících pro poskytování prodeje, kde je 
sazba z 30 Kč snížena na 10 Kč za každý m2  
na den (i započatý).
Další změnou bylo rozšíření osvobození 
od  poplatku pro příspěvkové organizace 
města a  zrušení osvobození od  místního 
poplatku za  reklamní zařízení na  náměstí  
T. G. Masaryka a přilehlých ulic. 
Příslušný formulář Oznámení správci 
poplatku o  užívání veřejného prostranství 
pro rok 2015 naleznete na webových strán-
kách města v  sekci Radnice/Dokumenty, 
formuláře nebo na  podatelně MěÚ Dvůr 
Králové nad Labem.

Lenka Jarolímková 
odbor VVS 
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Dotační tituly města na rok 2015

Koncem listopadu byla v  ulici Kotkova realizo-
vána avizovaná změna dopravního značení, 
která upravuje a  reguluje způsob parkování. 
Provoz  zůstal zachován obousměrný, vedený 
jedním pruhem, ve  druhém pruhu byl zřízen 
parkovací pruh s výhybnami, které umožní bez-
pečný průjezd protijedoucích vozidel. Konečná 

podoba zvýšila přehlednost ulice a tím i bezpeč-
nost provozu. Pozitivní je, že řidiči změnu přijali 
a  nové dopravní značení respektují. V  obdob-
ném duchu bychom rádi pokračovali v  příštím 
roce v dalších ulicích.

Bc. Jan Sedláček
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Regulované parkování v ulici Kotkova

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje na  rok 
2015 dotační programy, jejichž cílem je pod-
pora kulturních, sportovních a  sociálních aktivit 
ve  městě. Příjemcem dotace může být subjekt či 
osoba, jehož činnost či služba je v  zájmu města 
a  občanů města. Dotace může být poskytnuta 
v režimu de minimis. Termíny podání žádostí jsou 
zveřejněny u jednotlivých dotačních titulů.

Dotace na podporu a rozvoj 
tělovýchovy a sportu
– činnost sportovních oddílů a  pořádání spor-
tovních akcí
Termín podání: 23.12.2014–30.01.2015

Dotace na podporu sociálních služeb 
a služeb souvisejících se sociální oblastí 
a na podporu zdravotnictví
–  sociální služby, integrace zdravotně 
postižených, protidrogové aktivity, prevence 
kriminality, podpory rodin, zdravotnictví
Termín podání: 23.12.2014–30.01.2015

Dotace na podporu veřejně 
prospěšných aktivit
– oblast kultury, činnosti s mládeží, využití vol-
ného času, vzdělávání a vědy
Termín podání: 23.12.2014–06.02.2015

Dotace na obnovu vnějšího pláště 
objektů
– objekty, které jsou nemovitou kulturní památ-
kou, nebo které se nacházejí na území Městské 
památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem
Termín podání: 23.12.2014–10.04.2015

Žádost (1 originál) musí být podána na přede-
psaném formuláři s povinnými přílohami poštou 
nebo osobně na  adresu: Městský úřad, odbor 
školství, kultury a  sociálních věcí, náměstí T. G. 
Masaryka 38, 544  17 Dvůr Králové nad Labem. 
O výsledku přidělených dotací budou jednotliví 
žadatelé písemně informováni.

Podrobnější informace včetně formulářů lze 
získat na  odboru školství, kultury a  sociálních 
věcí, 2. patro, kancelář č. 304, tel: 499 318 293, 
499 318 101.
Formuláře jsou rovněž k  dispozici na  interne-
tových stránkách www.dvurkralove.cz v  části 
Radnice – Granty a dotace – Dotace z rozpočtu 
města.
O  vyhlášení výše uvedených dotací rozhodla 
rada města usnesením č. R/107/2014 – 7. RM  
ze dne 22.12.2014.

Bc. Petra Zivrová
odbor ŠKS

Nový systém parkování v Kotkově ulici se týká i dětské polikliniky Foto: K. Sekyrková
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Zrekonstruovanou ulici 28. října 
opět zkrášlí stromy a keře 
Město Dvůr Králové nad Labem uspělo 
s  žádostí o  příspěvek na  novou výsadbu 
stromů a keřů v ulici 28. října u Nadace ČEZ 
v  grantovém programu Stromy. Nadace 
ČEZ schválila příspěvek v  maximální 
možné výši 200.000 Kč s  termínem plnění 
do  konce roku 2014. Ještě v  prosinci tak 
bylo mezi kruhovým objezdem na  Deni-
sově náměstí a  ulicí Drtinova vysazeno 
po  obou stranách komunikace celkem 50 
kusů lip a téměř 1200 keřů.
Navržen byl kultivar lip s  užší korunou 
vhodný do  městského prostředí. V  dospě-
losti mohou stromy dosáhnout výšky cca 
15 m. Při výsadbě byla velikost obvodu 
kmene 14–16 cm, délka kmene cca 3 m. Mezi 
keři dominuje meruzalka alpská a  mochna 
křovitá, které doplňuje ptačí zob a tavolník. 
Výsadbu realizovaly technické služby města.
Nová zeleň v  této lokalitě nahradila 
v  nedávné době pokácené lípy. K  jejich 
pokácení bylo přistoupeno především 
z  bezpečnostních a  zdravotních důvodů. 
Celkové náklady na realizaci výsadeb byly 
téměř 550.000 Kč. 

Mgr. Dušan Kubica, odbor RISM

organizační změny na odboru 
životního prostředí (oŽP)
Od  01.01.2015 dochází na  OŽP k  organi-
začním a personálním změnám:
Dlouholetý vedoucí OŽP Ing.  Josef Pácalt 
odchází do  důchodu, na  jeho místo byla 
na  základě výběrového řízení jmenována 
Ing. Eva Šírková, tel.: 499 318 289, kancelář 
č. 12 v budově č. p. 59 na nám. TGM. Jed-
notlivé agendy OŽP budou zajištěny takto:
• lesnictví, myslivost, rybářství a  veteri-

nární péče (kancelář č. 10): 
 Bc. Milan Šimek, DiS., tel.: 499 318 138
• ochrana zemědělského půdního fondu: 

Simona Nyplová, tel.: 499 318 275
• ochrana ovzduší a ochrana přírody a kra-

jiny (kancelář č. 15) 
 Bc. Helena Hamanová, tel.: 499 318 122
• odpadové hospodářství (kancelář č. 12): 

 Bc. Anna Klustová, tel.: 499 318 274 
 Ing. Eva Šírková, tel.: 499 318 289 
• vodní hospodářství (kancelář č. 16): 

 Alena Havrdová, tel.: 499 318 120 
 Mgr. Andrea Šévlová, tel.: 499 318 161 
 Ing. Světlana Vitvarová, tel.: 499 318 160 
• koordinovaná stanoviska (kancelář č. 14): 

 Bc. Anna Klustová, tel.: 499 318 274  
 Simona Nyplová, tel.: 499 318 275

Ing. Dušan Sedláček
  místostarosta

Nové komise rady města
Rada města Dvůr Králové nad Labem zří-
dila (RM) dne 11. prosince 2014 na  svém 
4. zasedání s  platností od  12.12.2014 tyto 
komise RM:
sportovní, kulturní, sociální,  památkovou, 
komisi cestovního ruchu, dopravní komisi, 
komisi likvidační a  komisi škodní. Složení 
všech nově zřízených komisí rady města, 
stejně jako komisí zastupitelstva města 
včetně osadních výborů, najdete na webu 
města www.dvurkralove.cz.

Ing. Kateřina Sekyrková, odbor KTÚ

Zákonný zástupce má možnost zvolit pro dítě 
základní školu dle svého uvážení, bez ohledu 
na obecně závaznou vyhlášku města o stanovení 
školských obvodů spádových základních škol. 
Ředitelé spádových škol jsou však povinni před-
nostně přijmout žáky s  místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu. 

Město Dvůr Králové nad Labem vydalo obecně 
závaznou vyhlášku města č. 2/2014 O stanovení 
školských obvodů spádových základních škol 
zřízených městem Dvůr Králové nad Labem 
s účinností od 01.01.2015. Vzhledem k optima-
lizaci počtu dětí ve  vztahu ke  stávajícím kapa-
citám základních škol ve  Dvoře Králové nad 
Labem byly schváleny následující úpravy škol-
ských obvodů spádových základních škol zříze-
ných městem Dvůr Králové nad Labem: ze škol-
ského obvodu ZŠ Podharť byly převedeny ulice 
Jungmannova, Kotkova, Na Výsluní, Plukovníka 
Švece, Slunečná, Šafaříkova a  Tyršova do  škol-
ského obvodu ZŠ Schulzovy sady, z  obvodu 
ZŠ Schulzovy sady ulice Husova do  školského 
obvodu ZŠ Strž a  z  obvodu ZŠ 5. května ulice 
Mánesova do školského obvodu ZŠ Strž. 
Aktuálně jsou školské obvody spádových 
základních škol podle ulic, prostranství a měst-
ských částí stanoveny takto:

Školský obvod Základní školy 
Schulzovy sady, Dvůr Králové n. Labem, 
Školní 1235
17. listopadu, Čelakovského, Dobrovského, 
Dukelská, Eklova, Erbenova, Fügnerova, Havlíč-
kova, Hradební, Hradecká, Husitská, Jana Žižky, 
Josefa Hory, Jungmannova, Karlov, Karolíny 
Světlé, Kollárova, Komenského, Kotkova, Krátká, 
K Rybníkům, Legionářská, Libušina, Myslbekova, 
Na  Kopečku, Na  Příčce, Na  Struze, Na  Výsluní, 
nábřeží Jiřího Wolkera, Nad Parkem, náměstí 
Odboje, náměstí Rašínovo, náměstí Republiky, 
náměstí T. G. Masaryka, náměstí Václava Hanky, 
Náprstkova, Palackého, Plukovníka Švece, Polní, 
Preslova, Přemyslova, Přímá, R. A. Dvorského, 
Revoluční, Riegrova, Rooseveltova, Sadová, 
Sládkova, Sladkovského, Slovany, Slunečná, 

Šafaříkova, Školní, Švehlova, Táboritská, Troc-
novská, Tylova, Tyršova, V Lukách, Valová ulička, 
Věžní, Zahradní, Zátopkova, Zborovská, Zboží

Školský obvod Základní školy Strž, 
Dvůr Králové nad Labem,  
E. Krásnohorské 2919
Borovičky, Do  Lánů, Husova, Dr.  Kramáře, Edu-
arda Zbroje, Elišky Krásnohorské, Jaroslava 
Bíliny, Ke  Skále, Macharova, Mánesova, Milady 
Horákové, Na  Špačáku, nábřeží Benešovo, 
Odbojářů, Poděbradova, Pod Safari, Pod Slévár-
nou, Pod Zoo, Roháčova, Rokycanova, Štefáni-
kova, Ve Strži, Žireč

Školský obvod Základní školy Podharť, 
Dvůr Králové nad Labem,  
Máchova 884
Antonína Wagnera, Blahoslavova, Bratří Čapků, 
Čechova, Do Polí, Fibichova, F. L. Věka, Halíkova, 
Hlávkova, Chelčického, Jiráskova, Klicperova, 
Krkonošská, Máchova, Na Vyhlídce, Nedbalova, 
Nerudova, Nový Vorlech, Okružní, Pod Hřištěm, 
Pod Lesem, Puchmajerova, Purkyňova, Souku-
pova, Spojených národů, Štítného, Thámova, 
Nová Tyršova, Verdek, Vorlech, Vorlešská, Vrch-
lického, Zeyerova

Školský obvod Základní školy  5. května 
Dvůr Králové nad Labem,  
28. října 731
Alešova, Bezručova, B. Martinů, Bubeníkova, 
Boženy Němcové, Březinova, Březová, 5. května, 
28. října, Drtinova, Dvořákova, Heydukova, Jaro-
měřská, Josefa Suka, J. Šlitra, Josefa Vágnera, 
Josefa Žídka, Klazarova, Lipová, Leoše Janáčka, 
Lipnice, Luční, Městská Podstráň, Na  Borkách, 
Nádražní pěšina, náměstí Denisovo, Nepraktova, 
Nezvalova, Pařezova, Příčná, Raisova, Rybova, 
Seifertova, Smetanova, Sochorova, Staškova, 
Sylvárov, Sylvárovská, V  Zahrádkách, Vanču-
rova, Vojanova, Všehrdova, Zlatníkova, Žirecká, 
Žirecká Podstráň

Bc. Kateřina Pištorová
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)

Změna školských obvodů spádových 
základních škol ve Dvoře Králové n. L.

Zápisy dětí do prvních ročníků 
základních škol
Odbor školství, kultury a  sociálních věcí Měst-
ského úřadu Dvůr Králové nad Labem upozor-
ňuje zákonné zástupce budoucích prvňáčků, 
že v  měsíci únoru se uskuteční v  základních 
školách ve Dvoře Králové nad Labem zápisy dětí 
do prvních ročníků základních škol na školní rok 
2015/2016. Termíny: 
– středa 11. února od 12:00 do 18:00 hod., 
– čtvrtek 12. února od 12:00 do 16:00 hod.
Povinný zápis se týká dětí narozených 
v  období od  01.09.2008 do  31.08.2009 
a  dětí, které měly v  předešlém školním 
roce odloženou povinnou školní docházku.  
O  zařazení dítěte do  určité základní škole dle 
spádovosti píšeme článku níže.
Do  prvního ročníku základní školy mohou být 
zapsány, v  souladu s  § 36 zákona č. 561/2004 
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
i  děti narozené od  01.09.2009 do  30.06.2010, 

pokud budou tělesně i  duševně přiměřeně 
vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce. 
U všech dětí narozených v tomto období je pod-
mínkou přijetí doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení, navíc u dětí narozených 
v období od 01.01.2010 do 30.06.2010 je nutno 
zároveň doložit i  doporučující vyjádření odbor-
ného lékaře.
Zákonní zástupci, kteří budou žádat o  odklad 
povinné školní docházky dítěte, musí řediteli 
školy podat písemnou žádost doloženou dopo-
ručujícím posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení a  odborného lékaře 
nebo klinického psychologa.
K zápisu je nutné se dostavit společně s dítětem 
a předložit rodný list dítěte a  občanský průkaz 
zákonného zástupce.

 Bc. Kateřina Pištorová
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)



12/2014 NovINy KráLoVéDVorsKé raDnice

3www.dvurkralove.cz

oprava zdi „starého hřbitova“ 
V  měsíci listopadu minulého roku došlo 
k  nezbytně nutné opravě části zdi parku 
na „starém hřbitově“. Jednalo se o rozebrání, 
nové založení a vyzdění osmi metrů kamen-
ného zdiva, které hrozilo zřícením a poškoze-
ním zahradní stavby na sousedním pozemku. 
Práce provedla místní firma STAFI, s.  r. o.  
Naším záměrem je pokračovat ve  zlepšení 
celkového stavu uvedeného parku, kde se 
také nachází 11 válečných hrobů z prusko-
rakouské války roku 1866. V  příštím roce 
si připomeneme 150. výročí bitvy o  Dvůr 
Králové nad Labem – při této příležitosti se 
město Dvůr Králové nad Labem rozhodlo 
tyto válečné hroby zrestaurovat. Předpoklá-
dané náklady se budou pohybovat okolo 1 
mil. Kč. Na  realizaci projektu bychom rádi 
využili finančních prostředků z  dotačního 
programu Ministerstva obrany na  zabez-
pečení péče o válečné hroby. Jeho cílem je 
právě udržovat válečné hroby a pietní místa 
v poznatelném a důstojném stavu. 

Ing. Jan Fíla, Mgr. Dušan Kubica
odbor RISM

Dotace Cestování  
dostupné všem
Dne 1. prosince 2014 vyhlásilo Ministerstvo 
pro místní rozvoj (dále jen MMR) výzvu 
k předkládání žádostí o dotaci z Národního 
programu podpory cestovního ruchu pro 
rok 2015, podprogram Cestování dostupné 
všem. Výzva je vedle podnikatelských sub-
jektů nově určena i obcím. Spoluúčast pří-
jemce dotace je minimálně 50 % celkových 
uznatelných nákladů akce. 
Žádosti je možné předkládat od  5. ledna 
do 12. února 2015 16:00 hod.
V rámci podprogramu bude podporováno: 
rekonstrukce a  vybudování odpočívadel, 
center služeb pro turisty a  hygienického 
zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované 
turisty podél tras, zpřístupnění atrakti-
vit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/
vytvoření navigačních a  informačních sys-
témů pro sluchově a  zrakově postižené 
účastníky cestovního ruchu a pořízení zaří-
zení pro bezpečné parkování kol a úschovu 
zavazadel, to vše včetně propagace zreali-
zovaných výstupů akcí.
Bližší informace naleznete na  webu  
www.mmr.cz v  sekci Podpora regionů 
a cestovní ruch.

Mgr. Dušan Kubica, odbor RISM

Města vzdělávání – jiný typ 
investice
V rámci pokračování programu Města vzdě-
lávání, do  něhož je naše město zapojeno, 
se připravuje setkání lokálních podnikatelů 
se zástupci místních škol. Pozváni budou 
také představitelé Královéhradeckého kraje. 
Tato akce proběhne 5. února od 16:00 hodin 
v  přednáškovém sále Městského muzea 
ve  Dvoře Králové nad Labem. Diskuze se 
bude týkat současných požadavků na vzdě-
lávání a  možností spolupráce mezi vzdělá-
vacími institucemi a podnikatelskou sférou. 
Pokud patříte mezi místní podnikatele (bez 
ohledu na velikost firmy) a měli byste zájem 
se do  takové debaty zapojit, napište na   
e-mail: silvie.pychova@eduin.cz. 

Mgr. Silvie Pýchová
manažerka programů EDUin, o. p. s.

Ing. Jan Jarolím,  starosta
Narodil se v  roce 1974 ve  Dvoře Králové nad 
Labem, s  manželkou Lucií vychovává tři děti. 
V roce 1994 nastoupil na Finanční úřad ve Dvoře 
Králové nad Labem jako správce daně, poté 
pracoval také jako exekutor, vedoucí exekuč-
ního referátu a nakonec jako vedoucí oddělení 
daňové správy. Souběžně se zaměstnáním si 
doplnil své vzdělání dálkově na  Vysoké škole 
podnikání, a. s., a  České zemědělské univerzitě 
v Praze – obor ekonomie a administrativa. 
Do  komunálních voleb kandidoval jako lídr 
hnutí ANO 2011. Je velmi rád, že se povedlo 
najít společnou řeč napříč politickými přísluš-
nostmi. Věří, že se podaří jak s koalicí, tak s opo-
zicí úspěšně dokončit rozjeté projekty a společ-
nými silami začít nové. Od sestaveného vedení 
si slibuje strategii, která povede k tomu, aby se 
město stalo lepším místem pro život občanů.  

Mgr. Alexandra Jiřičková, místostarostka
Narodila se v  roce 1973 ve  Dvoře Králové nad 
Labem, má jednoho syna. Po absolvování gym-
názia v  Jaroměři studovala na  Slezské univer-
zitě v  Opavě obor historie. Ve  své dosavadní 
praxi se věnovala především výstavní a galerijní 
činnosti. Tu doplňovala studiem regionálních 
dějin, které využívala v projektech zaměřených 
na neformální vzdělávání. Do svého zvolení pra-
covala deset let jako ředitelka Městského muzea 
ve Dvoře Králové nad Labem.  
I  když do  komunální politiky vstoupila letos 
poprvé za hnutí ANO 2011, má díky své profesi 
ředitelky příspěvkové organizace města s  cho-
dem úřadu zkušenosti.

Ing. Dušan Sedláček, místostarosta 
Narodil se v  roce 1974 v  Havlíčkově Brodě. 
Od  raného dětství žije ve  Dvoře Králové nad 
Labem, kde s  manželkou Kateřinou vychovává 
tři děti. Absolvoval gymnázium ve  Dvoře Krá-
lové nad Labem a  následně lesnickou fakultu 
České zemědělské univerzity v  Praze. Během 
profesního života byl zaměstnán v  Krkonoš-
ském národním parku, u státního podniku Lesy 
ČR a  vykonával státní správu lesů a  myslivosti 
na  úrovni okresu i  města. V  současné době 
působí jako odborný lesní hospodář. 
V komunální politice aktivně působí nepřetržitě 
od  roku 2006 na  pozici zastupitele či radního. 
Od  téhož roku je předsedou místní organi-
zace Strany Zelených a  občanského sdružení 
Nelhostejní. Vzhledem ke svým zkušenostem je 
od založení společnosti Lesy města Dvůr Králové 
nad Labem, s. r. o, předsedou dozorčí rady. 

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., místostarosta 
Narodil se v  roce 1976 ve  Dvoře Králové nad 
Labem. Je otcem dvou dětí. Absolvoval gym-
názia ve  Dvoře Králové n. L., dále vystudoval 
Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením 
na pedagogiku, na stejné škole rozšířil své vzdě-
lání i v oblasti geografie. Doktorát získal v oboru 
kartografie a  geoinformatika na  Masarykově 
univerzitě v Brně. V současné době je ředitelem 
základní a mateřské školy v Bílé Třemešné. 
V komunální politice se pohybuje od roku 2010, 
kdy byl zvolen do  zastupitelstva města jako 
člen  TOP 09. Stál u  zrodu místní organizace 
ve Dvoře Králové n. L. a v současné době je jejím 
předsedou.

Seznamte se s novými členy vedení města 

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výbě-
rová řízení na obsazení pozic Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem (MěÚ). 
Jedná se o tyto pozice:
– pracovník vztahů k  veřejnosti se zamě-
řením na  vztahy ke  sdělovacím prostředkům 
a redakci webových stránek;
– referent cestovního ruchu a  propagace se 
zaměřením na činnost a propagaci v oblasti ces-
tovního ruchu,
Místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
Termín nástupu: 01.02.2015, případně dle 
dohody
Další požadavky a  podrobnější informace 
najdete na www.dvurkralove.cz (webové stránky 
města) či úřední desce.
Uzávěrka přihlášek je 20.01.2015 do 14:00 hod.
Informace: Jaroslava Kirschová, tel.: 499 318 242, 
e-mail: kirschova.jaroslava@mudk.cz.

Jaroslava Kirschová
 personální oddělení

Výběrová řízení MěÚ Dvůr Králové n. L.

Dne 6. listopadu bylo na  ustavujícím zastupitelstvu zvoleno nové vedení města pro volební období  
2014–2018. Dosavadní vedení ČSSD a  ODS nyní vystřídá koalice složená z  ANO 2011, Šance pro Dvůr,  
TOP 09 a Volby pro město. Vzhledem k omezenému rozsahu Novin královédvorské radnice vám v tomto 
čísle krátce představíme zatím pouze čtyři a v dalších číslech ostatní členy vedení města.

Zleva: Jan Jarolím, Emil Kudrnovský, Alexandra Jiřičková, Dušan Sedláček
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Sběr textilu, obuvi  
a dalších věcí 11.–16. ledna
V lednu 2015 bude ve vybraných lokalitách 
provedena další humanitární sbírka oble-
čení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, 
ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 
1m2, ne odřezky a  zbytky látek), peří, při-
krývek, polštářů, spacích pytlů, obuvi, 
kabelek a hraček. 
Pokud v seznamu níže naleznete svoji ulici, 
znamená to, že můžete výše uvedené čisté 
věci v  pytlích v  daný den připravit do  8 
hodin ráno ke  vchodu či brance vašeho 
domu. V  okrajových částech města bude 
svoz proveden pouze u  hlavních silnic. 
Pytle musí být ke  svozu předávány zavá-
zané, aby v  případě deštivého počasí 
nemohlo dojít k  namočení jejich obsahu. 
Pokud na  věci nemáte vlastní vhodný 
obal, můžete si plastový pytel vyzvednout 
na  recepci městského úřadu (náměstí 
TGM 38), na  odboru životního prostředí 
(náměstí TGM 59, č. dv. 12) nebo v  měst-
ském informačním centru (náměstí TGM 2). 
Svoz a  následné využití darovaných věcí 
zajistí Diakonie Broumov. 
Pondělí 12. ledna
E. Krásnohorské, E. Zbroje, Do Lánů, Štefá-
nikova, Slovany, Pod ZOO, Milady Horá-
kové, Pod Slévárnou, Pod Safari, Odbojářů, 
Rokycanova, Roháčova, Jaroslava Biliny, 
Dr.  Kramáře, Macharova, Poděbradova, 
nábřeží Benešovo, Mánesova, Ke  Skále, 
Na Špačáku, Ve Strži, Borovičky.
Úterý 13. ledna
Karolíny Světlé, Nad Parkem, Zahradní, 
R. A. Dvorského, Sadová, Na  Příčce, Polní, 
Čelakovského, Přímá, Zborovská, Krátká, 
Táboritská, Jana Žižky, Trocnovská, Husit-
ská, V  Lukách, Dukelská, Legionářská, 
Hradecká.
Středa 14. ledna
Čechova, Fibichova, Klicperova, Kotkova, 
Na Vyhlídce, Na Výsluní, Okružní, Slunečná, 
Spojených národů, Štítného, Tyršova, Krko-
nošská, Vrchlického, Bratří Čapků, Blaho-
slavova, Antonína Wagnera, Nedbalova, 
Nerudova, Purkyňova, Máchova, Pod Hřiš-
těm, Puchmajerova, Soukupova, Thámova, 
Zátopkova, Halíkova, Chelčického, F. L. 
Věka, Nová Tyršova.
Čtvrtek 15. ledna
Erbenova, Fügnerova, Hlávkova, Jiráskova, 
Jungmannova, Karlov, Libušina, Plk. Švece, 
Sladkovského, Šafaříkova, Tylova, Zeye-
rova, 17. listopadu, Husova, Havlíčkova, 
Palackého, Kollárova, Dobrovského, 
náměstí Republiky.
Pátek 16. ledna
Ve  vybraných lokalitách okrajových částí 
města (pouze u  hlavních silnic) – Verdek, 
Vorlech (zač. u č. p. 2980), Žireč, Zboží, Lip-
nice, Žirecká Podstráň.

Rozpis měsíčních svozů  
odpadu v roce 2015 
Měsíční svozy popelnic budou v roce 2015 
probíhat v těchto termínech: 
1. týden (29.12.2014–02.01.2015), dále pak 
5., 9., 13., 17., 21., 25., 29., 33., 37., 41., 45., 
49. a 53. týden.

Ing. Eva Šírková 
vedoucí odboru životního prostředí

Benefiční projekt Noc venku, který uspořádala 
ve  dnech 20.–21.11.2014 v  Hankově domě 
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 
Labem na  podporu osob bez domova, byl 
mimořádně úspěšný. Noc venku proběhla sou-
časně ve 14 městech České republiky. Ve Dvoře 
Králové nad Labem se projektu zúčastnilo přes 
200 účastníků a 54 z nich přespalo venku. To je 
nejvíce spáčů ze všech měst, kde se Noc venku 
pořádala. 
Celkem se vybralo 1212 kusů různých trvanli-
vých potravin, které se dle dohody a  potřeby 
rozdělily mezi tři organizace – Pečovatelskou 
službu Města Dvůr Králové nad Labem – Dům 
Žofie (649 ks), RIAPS Trutnov (378 ks) a azylový 
dům pro matky s dětmi v Trutnově Obecně pro-
spěšné společnosti Most k životu (185 ks). Ty je 
budou průběžně přerozdělovat svým klientům 

– lidem v nouzi ohroženým bezdomovectvím.
Akce však měla ještě jeden pozitivní moment, 
a  tím byla nezištná a  nadšená spolupráce 
mnohých subjektů, jednotlivců, studentů 
SŠIS a  Ústavu sociální práce Univerzity Hradec 
Králové na  smysluplném projektu. Proto mi 
dovolte poděkovat všem, kteří se na akci podí-
leli a bez nichž by takto náročný projekt nemohl 
vzniknout. 
Podrobnosti o  zapojení jednotlivých subjektů 
najdete na  www.psdvurkralove.cz a  facebooko-
vém profilu Noc venku Dvůr Králové nad Labem.
Již nyní se těšíme na druhý ročník Noci venku.

Mgr. Marcela Hauke
ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové n. Labem

První ročník Noci venku úspěšně ukončen

Pytlový svoz papíru, plastů, nápojových kar-
tonů a  textilu v  pilotní oblasti města (mapka 
níže) bude nově rozšířen o sběr drobného kovo-
vého odpadu. Jedná se o sběr kovových obalů 
z domácností, které jsou ze železa nebo hliníku. 
Na  takových obalech naleznete zde uvedené 
grafické značky pro železo a hliník (ikony v nad-
pisu). Kombinované obaly, které jsou vyrobeny 
z více druhů materiálů, do těchto pytlů nepatří. 
Do pytlů patří:
• plechovky od potravin, 
• plechovky od nápojů, 
• kovové obaly od kosmetiky,
• drobné kovové obaly z domácnosti (hliníková 
víčka od jogurtů apod.),
• ostatní drobné hliníkové nebo železné 
předměty.
Ne, do pytlů nepatří: 
• plechovky od  barev a  jiných nebezpečných 
látek; 
• domácí spotřebiče a  jiná vysloužilá zařízení 
složená z více materiálů a to ani jejich demonto-
vané části; 

• dejte pozor na lesklé obaly, které připomínají 
kovy;  rozhodující je značka, která uvádí z čeho 
je obal vyroben. 
V průběhu příštích týdnů budou brigádníci roz-
nášet do domácností v pilotní oblasti průhledné 
pytle pro drobný kovový odpad. Přiložen bude 
také informační leták a  samolepky s  čárovým 
kódem. Každá domácnost bude mít přiděleno 
své specifické číslo, po  naplnění pytle bude 
nutné samolepku na pytel nalepit. Při sběru do-
jde k načtení kódu. Tato evidence bude sloužit 
k  vyhodnocení celého projektu. První svozový 
den bude 30.01.2015, frekvence sběru je jeden-
krát za měsíc, další termíny budou vždy poslední 
pátek v měsíci.  Pokud se systém osvědčí, může 
být rozšířen do dalších částí města. 
Vaše další dotazy ohledně pytlového sběru rádi 
zodpovíme na tel. č. 499 318 121 nebo e-mailu 
sirkova.eva@mudk.cz. 

Ing. Eva Šírková
 vedoucí odboru životního prostředí

Pilotní projekt pytlového sběru 
rozšířen o kovový odpad

Červenou linkou označená oblast na mapě je součástí pilotního projektu svozu tříděného odpadu 
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Příležitost pro královédvorské 
literáty
Městská knihovna Slavoj (MěK Slavoj) 
zahajuje v  lednu nový projekt oslovující 
všechny zdejší občany, kteří jsou nějakým 
způsobem literárně činní, mají chuť se 
setkávat s  ostatními a  diskutovat o  svém 
psaní. Autorský klub – Královédvorští 
psavci – je otevřen pro každého, bez 
ohledu na  věk či zkušenosti. Vítáni jsou 
psaví studenti, stejně jako ti, kteří chtějí 
zapsat své myšlenky a  vzpomínky, aby je 
v literární podobě odkázali své rodině. 
Klub bude pro zájemce otevřen každou 
středu od 17:30 do 19:00 hodin v knihovně. 
Začínáme už 21. ledna 2015. Zvu vás 
na  tuto nezávaznou úvodní hodinu, kde 
se dozvíte vše o  možnostech, které vám 
Autorský klub nabízí. 

Dagmar Ruščáková
lektorka, novinářka a publicistka

vánoce v dětské ozdravovně
Na naší okamžité pomoci v Dětské ozdra-
vovně Království jsme poskytli pomoc 
a  péči již 279 dětem. Důvody umístění 
jsou stále závažnější. Častěji se setkáváme 
s dětmi týranými, ať duševně či fyzicky. Tyto 
děti u nás získají zázemí a pomoc. Nakonec 
jsme taková malá rodinka s dvaceti dětmi. 
Letošní Štědrý večer prožilo v našem zaří-
zení 12 dětí. Pouze 8 dětí si rodiny vzaly 
alespoň na Vánoce domů. 
Ze srdce děkujeme všem, kdo jste nám 
pomohli být Ježíškem. 
Velmi si vážíme vaší pomoci, jsme vděční, 
že jsme si naší činností získali vaši důvěru. 

kolektiv Dětské ozdravovny Království

Předvánoční setkání v domově 
důchodců
Ve  čtvrtek 18. prosince od  15 hodin jsme 
uspořádali každoroční setkání obyvatel 
domova, jejich rodinných příslušníků, přá-
tel a známých. Jako doprovodný program 
byla zařazena retro módní přehlídka pod 
názvem Elegance 1. republiky, kterou 
představilo volné sdružení žen Sestry Cha-
lupovy. K poslechu i tanci doprovázela celé 
odpoledne hudební skupina Duo Scara-
beus z Hradce Králové. Součástí programu 
byla i výstava Fotoklub Náchod „90”. Foto-
grafie budou v  domově vystaveny něko-
lik týdnů a  jedná se o  rozmanitou tvorbu 
členů Fotoklubu Náchod u  příležitosti 90 
let založení sdružení. Záštitu nad akcí pře-
vzal starosta města Ing. Jan Jarolím. 
Děkujeme touto cestou za  sponzorský 
dar firmě Atelier Technik, s. r. o., a přejeme 
všem pohodové prožití vánočních svátků 
a do roku 2015 pevné zdraví a spokojenost 
v rodinném i pracovním životě.

Mgr. Linda Mocová, sociální pracovnice

Ředitel technických služeb 
Rada města na svém 3. zasedání dne 1. prosince 
odvolala Ing.  Miroslava Petrů z  pozice ředitele 
Technických služeb města Dvůr Králové nad 
Labem (dále TSm). Před tímto důležitým krokem 
byly prostudovány všechny dostupné materi-
ály z provedených kontrol a proběhlo i několik 
schůzek s  ředitelem TSm Petrů. Nové vedení 
nesouhlasilo se stylem řízení této příspěvkové 
organizace a  rozhodlo se proto pro odvolání 
dosavadního ředitele. K tomuto závěru došli čle-
nové rady jednomyslně. 
Do  funkce ředitele TSm byl jmenován radní 
Pavel Kraus, který má s řízením této organizace 
zkušenosti. Hned od  počátku však byla veřej-
nost informována o  tom, že Pavel Kraus bude 
tuto funkci vykonávat dočasně, a  to do  doby 
jmenování nového ředitele, který vzejde z  při-
pravovaného výběrového řízení vypsaného 
v  lednu 2015. Pevně věříme, že nalezneme 
nového a schopného manažera.
Po  odvolání ředitele TSm následně rada města 
odsouhlasila i  nový způsob financování TSm, 
který v  žádném případě nedovoluje, aby se 
s  poskytnutými prostředky zacházelo nehospo-
dárně, a  docházelo tak k  chybám. Každý měsíc 
budou TSm předkládat vyúčtování poskytnutých 
prostředků a odbor ekonomiky a majetku města 
(OEMM) provede pečlivou kontrolu, na  jejímž 
základě budou vyplaceny prostředky na  další 
měsíc. Stejným způsobem jsou dlouhodobě 
financovány i všechny ostatní příspěvkové orga-
nizace města.

Naším cílem a prioritou je, aby se TSm rozvíjely 
směrem ke  spojenosti jak občanů města, tak 
jejich zřizovatele – města.  Měly by být vedeny 
efektivně, koncepčně a hospodárně tak, aby se 
navázalo na dobře započaté a fungující věci. 

Dozorčí rada Městských vodovodů 
a kanalizací, s. r. o.
Městské vodovody a  kanalizace mají nové 
složení dozorčí rady. Ke  stávajícím čle-
nům Ing.  Františku Friedlovi, Pavlu Krausovi 
a Ing. Kateřině Pospíšilové byli jako noví členové 
zvoleni pan Nasik Kiriakovský a Ing. Jan Kříž. Pan 
Rostislav Všetečka a Petr Krejcar byli z dosavad-
ních funkcí odvoláni. 
„Chceme, aby nově sestavená dozorčí rada začala 
opravdu fungovat a řešit problematiku MěVAK. Je 
nutné nastavit všechny systémy a procesy, které 
je nutné zavést pro bezchybné řízení a kontrolu 
organizace takového rozsahu. Budeme se pravi-
delně scházet a především jednat o tom, kde by 
se našly úspory – tak,  aby výsledná cena, kterou 
občané hradí, mohla být i  v  budoucnu zacho-
vána, “ uvedl Ing. Jan Kříž.
Ačkoliv společnost MěVAK hospodaří se značným 
majetkem města, její činnost byla v  posledním 
období nekoordinovaná a nesystémová. Úkolem 
nové dozorčí rady bude tedy v nejbližším období 
zvolit vedení společnosti, připravit koncepci 
budoucího směřování a  stabilizaci společnosti. 
O všech těchto krocích bude veřejnost průběžně 
informována.

Ing. Jan Jarolím, starosta města 

Změny v městských organizacích

Vážení spoluobčané, 
chtěl bych vám dodatečně poděkovat za  vaši 
účast v  komunálních volbách. Přestože ODS 
skončila v  opozici, neznamená to, že bude jen 
nečinně přihlížet dění v našem městě. Chceme 
být opozicí konstruktivní. Pokud nás na  tomto 
místě příště nenajdete, navštivte www.ods.cz 
s naší sekcí MS Dvůr Králové nad Labem.
 Hned jako první problém vidím výměnu ředi-
tele technických služeb (dále TSm). Rada města 
ihned a  bez výběrového řízení jmenovala ředi-
telem již jednou odvolaného Pavla Krause. Toho, 
který nebyl v roce 2010 a 2011 schopen řídit TSm 
dle podmínek, které mu ukládá zřizovací listina 
schválená zastupitelstvem města. Od  roku 2009 
se kumulovala finanční ztráta, která dosáhla 
v roce 2010 téměř 2 mil. Kč. To vše pod dohledem 
tehdy ještě místostarosty Pavla Krause. Ve funkci 
ředitele TSm pan Kraus dlouhodobě neplnil úkoly, 
které mu zadávala rada města k napravení špat-
ného hospodaření jím řízené organizace, proto 
byl nakonec dne 9. 10. 2011 z funkce odvolán.
Proč rada města nevypsala výběrové řízení, tak 

jak to udělalo minulé vedení? Proč se kvůli němu 
mění pracně vybudovaný a  osvědčený systém 
plateb za skutečně odvedenou práci? Město mělo 
do teď jasný přehled, za co platí. Vracíme se zpět 
o tři roky do neprůhledného toku peněz a to plat-
bou dopředu 1/12 měsíčně ze 38 mil. Kč! A to bez 
ohledu na objem odvedené práce. Současní mís-
tostarostové Mgr. Kudrnovský, Ph.D., a Ing. Sedlá-
ček si nepamatují, jak pod vedením pana Krause 
TSm hospodařily? Bylo to již dávno domluvené 
v rámci vzniklé koalice a rozdělování funkcí? Mrzí 
nás, že se nové vedení města dopouští chyb. 
Místo aby využilo fungující, pracně nastavené 
financování TSm, vrátí se ke ztrátovému systému. 
Takto budeme opět přešlapovat na místě a nedo-
jde k rozvoji TSm. Tak, jako je tomu v jiných měs-
tech se stejným vedením po  několik volebních 
období, nebo kde noví představitelé města nava-
zují na dobře odvedenou práci těch předešlých.
 Za  královédvorskou ODS přeji všem občanům 
našeho města hodně pracovních i  osobních 
úspěchů v roce 2015.

Jan Bém, zastupitel 

Zpět, kupředu ani krok ! 

inzerce:

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: 980.000 Kč
Volejte: tel. 604 794 189
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Wellness služby na profesionální úrovni v moderně vybaveném centru MUDr. Liběny Holíkové
• celotělové ošetření (anticelulitidní zábal, zábal z aktivních mořských řas, atd.)
• klasické masáže, masáže konopným olejem, čokoládové masáže atd.
• manuální a přístrojová lymfodrenáž
• ošetření v multifunkční vaně NeoQi, infra sauna, vichy sprcha, podvodní vířivá masáž aj.
• výhodné balíčky (Jarní detoxikace organismu s lymfodrenáží, Body firming, atd.)
!!! MoŽNoST ZAKoUPENÍ DÁRKovÝCH PoUKAZŮ – vhodný dárek, odměna pro zaměstnance apod. !!!

www.clr-laura.cz, tel. 776 089 097, 491 616 380, email: info@clr-laura.cz
Legionářská 561, Dvůr Králové nad Labem (budova bývalé Komerční banky)

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.
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Sociální podnik Pro-Charitu s. r. o., Žireč 3
544 04 Dvůr Králové nad Labem
e-mail: bartova@pro-charitu.cz
tel.: 737 388 464, www.pro-charitu.cz

Nový sociální podnik v Žirči u Dvora Králové nad Labem  
NABÍZÍ TyTo SLUŽBy:
• praní a žehlení prádla i s dovozem až k vám domů  
 – zajišťuje Prádelna Labe
• úklidové služby od Josefa vám uklidí nejen vaši kancelář,  
 ale i domácnost, či společné prostory bytového domu
• vaši zahradu navrhne a zrealizuje naše zahradnictví, 
 které se zaměřuje i na údržbu veškeré zeleně

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 prostorného slunného bytu 
3+1 ve Dvoře Král. lok. 5.květen, 
OV, pl. 71 m2, zděné, ihned volné, 
dobrý stav, plynové topení, 1. p.  
DK4044S.  CENA: 990.000 Kč 

Prodej lux. RD v centru Dvora Král. 
n.L., poz.395 m2, 4+kk, 2+1 a pod-
kroví, garáž, podnik. prostor – solná 
jeskyně, kompl. přestavba 2007.   
 DK4006S. CENA: 3.799.000 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:1.990.000 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

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
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V  listopadu 2014 se narodilo v  našem městě  
12 občánků – 9 chlapců a 3 děvčata.

Bc. Jana Náhlovská,  evidence obyvatel 

Sňatky
V měsíci listopadu uzavřeli ve Dvoře Králové nad 
Labem manželství tito snoubenci:
Michal Kulhánek a Alena Čudová  – 22.11.2014
Marek Hanuš a Tereza Žižková  – 29.11.2014

Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého 
souhlasu snoubenců.

Úmrtí
V měsíci listopadu zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 20 lidí, z toho bylo 8 dvorských občanů –  
4 muži a  4 ženy.

Simona Vykouřilová,  matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili při životních jubileích v  listopadu  
19 občanů s  gratulací a  kytičkou. V  tomto 
období oslavily 4 manželské páry stříbrnou 
svatbu a 3 páry zlatou svatbu.
Na  Staré radnici bylo slavnostně přivítáno  
18 novorozených občánků našeho města.

Bc. Lenka Valášková, předsedkyně KPOZ

vzpomínka
Dne 5. ledna uplyne 110 let od narození našeho 
táty, pana Jaroslava Erlebacha.  Často vzpomíná– 
me na  jeho obětavost, lásku k  rodině, čestnost 
a optimismus. Věřil v lepší budoucnost, bohužel 
se jí nedočkal. Zemřel o Vánocích roku 1988.
Vděčně vzpomínají 

Jaroslava, Dušan, Renata a Luděk, děti s rodinami

Dne 1. února 2015 by se dožil p.  Miloš Mikeš  
90 let a 16. dubna 2015 tomu budou 4 roky, co 
nás opustil tento šlechetný a dobrý člověk.
Stále vzpomínají 

manželka a přátelé z atletiky

Poděkování
Poděkování MUDr. Olegu Khrolenkovi za pěkný 
přístup k pacientům a úspěšnou operaci bérce 
nohy. Velký dík.

Eva Hrobská

Svépomocná skupina
Pečujete o  svého blízkého, který má potíže 
s  pamětí, s  orientací (časem, místem, osobou) 
a jeho stav se postupně zhoršuje? 
Naše skupina se setkává 1× za 2 měsíce a navzá-
jem si pomáháme ve  zvládání péče o  člověka 
s demencí. Každý z vás pečujících má zajímavé 
zkušenosti, o  které se může s  dalšími lidmi 
podělit. Termíny setkání:  5. 2. 2015; 2. 4. 2015;  
4. 6. 2015 vždy od 17:00 hod. vždy v Diakonii ČCE 
– nábřeží Benešovo 1067.

Máte-li zájem přijít, kontaktujte nás na  tel.: 
739 244 728, e-mail: trochimovic.dk@diakonie.cz. 
Setkávání se koná pod záštitou Diakonie ČCE, 
nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové n. L.

Tříkrálová sbírka v roce 2015
Letos vás Tři králové s  přáním všeho dobrého 
do nového roku navštíví ve dnech 6.–11. ledna 
2015. Co podpoříte svým finančním darem?  
Především činnost těchto sociálních služeb:
• občanských poraden (Dvůr Králové n. L., Jaro-
měř, Hořice),
• osobní asistence. 
Zároveň výtěžek sbírky slouží i na přímou huma-
nitární pomoc (finanční i materiální) lidem, kteří 
se nenadále ocitli v  nouzi. Z  celkově vybrané 
částky zůstává v naší Farní charitě 65 %. Zbylých 
30 % je určeno na  celorepublikovou a  meziná-
rodní pomoc, 5 % tvoří režie. 
Podpořit sbírku můžete následujícím způsobem:
• jako koledník,
• doporučením svým přátelům, například pro-
střednictvím Facebooku,
• dárcovskou SMS ve  tvaru DMS KOLEDA 
na číslo 87 777,
• bankovním převodem či poštovní poukázkou 
na konto: 66008822/0800 u ČS, VS: 777.
Zájemci o  účast v  jakékoliv formě podpory či 
návštěvu koledníků Tříkrálové sbírky, prosím, 
kontaktujte nás – tel.: 734 435 105, 491 616 381,
e-mail: sekretariat@charitadk.cz.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Sbor dobrovolných hasičů Verdek (SDH Verdek) 
má za  sebou opravdu velmi náročný rok. Kromě 
povinností, které pro nás vyplývají z podstaty naší 
spolkové činnosti, jsme více než půl roku připravo-
vali oslavu 130. výročí založení SDH Verdek . 

Ta proběhla 14. června a i díky dobrému počasí, 
vše dopadlo velmi dobře. Nejtěžším úkolem 
bylo sehnat dostatek finančních prostředků 
na  zajištění celé akce a  hlavně na  ceny pro 
všechny soutěžící. To se nám, díky významnému 
finančnímu příspěvku Města Dvůr Králové nad 
Labem, podařilo. Rádi bychom také poděko-
vali za  finanční podporu firmám UNIREG spol. 
s r.o., DiK Janák, s. r. o., GEBEON s. r. o., Jaroslav 
Žižka (JARYS), Jiří Kolář (auto moto), Bohuslav 
Žižka (sběrné suroviny) a  Jiří Kraus (instalace). 
Vyzdvihnout je třeba i příspěvky od pana Josefa 
Fejka a od Hany a Rudolfa Klímových z Verdeka. 
Pro nás nečekané množství lidí, kteří dorazili 
na  naši akci, si tak mohlo na  statické ukázce 
prohlédnout koněspřežnou ruční stříkačku  
z r. 1883, přenosnou motorovou stříkačku Flader 

z r. 1926 a další technické vybavení SDH Verdek 
z  minulosti i  současnosti. K  vidění byla vozidla 
a  vybavení sborů dobrovolných hasičů z  okolí 
a dále vozidla profesionálních hasičů, Policie ČR, 
Městské policie Dvůr Králové n. L. a zdravotnické 
záchranné služby. Velký ohlas měl zásah složek 
integrovaného záchranného systému u simulo-
vané nehody a požáru vozu. Dvě krásná vystou-
pení prezentovaly mažoretky pod vedením paní 
J. Bekové a  krátkou ukázku předvedli členové 
Self defence teamu MPDK. Proběhla i  soutěž 
družstev v  požárním útoku s  poněkud uprave-
nými pravidly. Zábavu a ozvučení celého areálu 
zajišťovala hudební skupina Griotte trio. Úspěch 
této akce se projevil také v září, kdy jsme pořá-
dali posvícenskou zábavu. Té se zúčastnilo o tře-
tinu více návštěvníků, než bývá obvyklé. Děku-
jeme všem, kteří nás v  letošním roce podpořili, 
a těšíme se na setkání v roce příštím. Všem, kteří 
dočetli až sem, přeji za SDH Verdek do nového 
roku 2015 zdraví, štěstí a  hodně sil na  zdolání 
všech překážek, které nám život připraví. 

Vratislav David,  SDH Verdek

Narozeninový rok hasičů z Verdeka

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

vyhodnocení celoroční soutěže 
městského muzea 
Přesně před rokem, 19. prosince 2013, byla 
slavnostně otevřena stálá expozice Měst-
ského muzea ve Dvoře Králové nad Labem 
nazvaná Tradice výroby vánočních ozdob. 
Expozice má velkou odezvu – návštěv-
níci jezdí cíleně během celého roku nejen 
z  České republiky, ale i  ze zahraničí, a  jsou 
nadšeni nápaditostí instalace a krásou vysta-
vených exponátů. Součástí této expozice je 
i  interaktivní hra s  názvem Najdi ozdobu!, 
které se mohli návštěvníci během celého 
roku zúčastnit. K  příležitosti ročního výročí 
jsme z  221 soutěžících vylosovali sedm 
výherců, které jsme již oslovili. Výhry do sou-
těže věnovaly královédvorské výrobny 
vánočních ozdob: Vánoční ozdoby, DUV 
– družstvo, Ozdoba CZ, s. r. o., PFEIFER Art 
Glass, s. r. o. 
Těšíme se na  další návštěvníky stálé expo-
zice, ale i  dalších výstav a  akcí, které chys-
táme v tomto roce. 

Bc. Dana Humlová,  městské muzeum
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Den otevřených dveří 
na gymnáziu
Ve středu 14. ledna v době od 15 do 18 hod. 
bude gymnázium přístupné veřejnosti 
na tradičním „Odpoledni otevřených dveří“. 
Akce je určena zejména zájemcům o  stu-
dium na  naší škole ze 7. a  9. tříd základ-
ních škol a jejich rodičům, ale jistě využije 
příležitost vidět zblízka školu, která v roce 
2015 oslaví 125 let od svého vzniku a která 
sídlí v krásné 120 let staré budově, i široká 
veřejnost.
Od  16:30 hod. poskytneme zájemcům 
o  studium v  aule bližší informace o  při-
jímacím řízení a  o  průběhu vzdělávání 
na našem gymnáziu.
Komu se nebude hodit uvedený termín, 
má příležitost ještě v sobotu 28. února od  
9 do 12 hod., kdy bude akce zopakována.

RNDr. Vladimír Hušek
zástupce ředitele

Den otevřených dveří  
a zápis do 1. třídy
Srdečně zveme rodiče budoucích prv-
ňáčků a všechny, kteří mají zájem přijít se 
podívat do  naší školy, na  Den otevřených 
dveří a zápis do 1. ročníku. 
Den otevřených dveří: 
14. ledna 2015 od 13:00 do 17:00 hod.
Zápis do 1. ročníků: 
27. ledna 2015 od 15:00 do 18:00 hod.
Bližší info na tel.: 731 138 992.
Základní  škola speciální a praktická škola 
DČCE Vrchlabí (odloučené pracoviště Dvůr 
Králové nad Labem), nám. T. G. M. 40.

Petra Teuberová
 asistentka pedagoga

Podharťské čertoviny
Již tradičně pořádá naše škola předvá-
noční akci Podharťské čertoviny, abychom 
společně oslavili dobu předvánoční, dobu 
adventu.
Letos chodili čerti po  škole nejen ve  čtvr-
tek, ale i  v  pátek, a  zavítali dopoledne 
i do mateřské školy ve Slunečné ulici a dět-
ského domova. 
Ve  čtvrtek 4. 12., tedy o  den dříve, tak 
zněl současně i podtitulek akce, navštívilo 
naši školu více než 160 dětí, které plnily 
na 8 stanovištích někdy andělské, a někdy 
po čertech těžké úkoly.
Malí návštěvníci si mohli projít anděl-
skou dráhu, vyrobit svícen, andělíčka 
k  zavěšení, vánoční pytlíček nebo stojá-
nek na  ubrousky. Nechyběly ani hádanky 
s  překvapením či ochutnávka vánočních 
dobrot. Do  obrovské čertovské pusy děti 
naházely spoustu balonků a  na  stanovišti 
hudebním si všichni zazpívali vánoční 
koledy. A  kdo znal nějakou vánoční pís-
ničku nebo básničku, měl vyhráno u Miku-
láše – dostal nádherný adventní kalendář 
s motivem našeho města, který nám spon-
zorovala firma Carla, za což jí touto cestou 
mnohokrát děkujeme. Poděkování patří 
i  všem obětavým pedagogům, kteří se 
na přípravě i průběhu akce podíleli.

Mgr. Elena Lahučká
učitelka ZŠ Podharť

Po roce opět bodovali hotelníci 
ze SŠIS v soutěži Mladé víno 

Předvánoční aktivity na ZŠ Schulzovy sady

Již tradičně se konala dne 21. listopadu celo-
republiková sommeliérská soutěž Mladé víno 
v  Havlíčkově Brodě. Téma soutěže bylo velice 
sympatické. Jednalo se o mladé francouzské víno 
Beaujolais. Naši školu reprezentovali žáci třetího 
ročníku oboru hotelnictví Pavel Purm a Kateřina 
Bíbová a z druhého ročníku Aleš Blažek. Zadání 
soutěže nebylo jednoduché. Dělilo se na  dvě 
části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické 
části měli soutěžící za  úkol sepsat co nejvíce 
informací o Beaujolais a v druhé praktické části 
měli za úkol předvést prezentaci vína a jeho ser-
vis se všemi náležitostmi. 

S tímto úkolem si celý tým poradil skvěle. O tom 
svědčí i  konečné umístění našich soutěžících 
– na  skvělém druhém místě se umístil Pavel 
Purm, na třetím Aleš Blažek a na čtvrtém místě 
Kateřina Bíbová. Není pochyb, že se jedná o nej-
lepší tým republiky. Žáci byli oceněni věcnými 
cenami a  medailemi. Již teď se těší na  další 
možnost reprezentovat naši školu. Také bychom 
chtěli poděkovat Mgr. Janě Řezaninové za vzor-
nou přípravu studentů. 

Pavel Purm
žák 3. ročníku SŠIS oboru hotelnictví

Školní družina odstartovala měsíc mimořád-
ných zážitků mikulášským karnevalem. Dětmi 
i  rodiči zaplněná aula SŠIS poskytla zázemí 
pro rej pestrých masek a  nápaditých kostýmů 
při hrách i  tanci. Během měsíce děti zhlédly 
hru s  mikulášskou nadílkou Černá a  bílá Fróna 
v miletínském divadle, strojily stromeček v zoo, 
ve vánoční dílně si vyrobily dekorace a přání.
Sedmáci ze třídy cestovního ruchu vyjeli 
na  nedaleký Hrádek u  Nechanic. Atmosféra 
vánočně vyzdobeného zámku a  skvělý výklad 
pana průvodce o tom, jak Vánoce trávila šlechta, 
co jedli, pili, jaké dárky si dávali, které tradice 
dodržovali, žáky plně pohltily. 
Pátek 12. prosince trávila skupinka 26 žáků 
německého jazyka v  Sasku. Cílem cesty byly 
pamětihodnosti (Zwinger, kostel Frauenkirche) 
a vyhlášené adventní trhy v Drážďanech. Odpo-
ledne přišla na  řadu samotná němčina. Děti si 
kupovaly nejen Bratwurst či štolu, ale pořizovaly 
i dárky pro své rodiny. Slova frohe Weihnachten 
(veselé Vánoce) si budou naši žáci díky tomuto 
výletu určitě pamatovat.  
Čtvrté třídy vyjely za  adventním poznáním 
nejdříve do Ekologického střediska SEVER v Hor-
ním Maršově a následně děti obdivovaly výstavu 
betlémů v Třebechovicích pod Orebem.
Cílem vánočního spaní 5. B ve škole bylo spo-
lečně si vyzkoušet některé vánoční zvyky, vytvo-
řit si dárečky pro své blízké, zazpívat si koledy 

a  prožít s  partou spolužáků krásnou vánoční 
atmosféru. Děti krájely jablka, házely střevícem, 
pouštěly lodičky a  lily vosk, aby po pradávném 
způsobu nahlédly do budoucnosti. 
Děti v  5. A  rozvíjely svoji manuální zručnost 
při výrobě adventních věnců: vázaly jehličí, 
připevňovaly dekorace, aranžovaly svíčky, 
aby na  vánočním stole nechyběla ozdoba 
nejdůležitější.      
Nápad začít koledami každé ráno posledního 
týdnu před Vánocemi se ujal okamžitě. Žáci 
1. stupně se sešli na schodišti, aby rozsvítili den 
a  rozezvučeli školu zpěvem známých koled. 
Úžasný zážitek!
Učitelé a  žáci z  budovy B v  prosinci pilovali 
svá dlouho nacvičovaná vystoupení na  školní 
akademii, aby v úterý 16. prosince vše předvedli 
v záři reflektorů na pódiu Hankova domu. Pásmo 
scének, tance, zpěvu, cvičení, recitace a  vtip-
ných dialogů s  názvem „Tak jde čas“ předvedli 
svým spolužákům a rodičovské veřejnosti. Pove-
dená představení školní akademie a  výborné 
výkony účinkujících odměňovali diváci vřelým 
potleskem. 
Třídní besídky v  záři ozdobených vánočních 
stromků byly pak tou pravou chvílí pro rozlou-
čení s  kamarády před prázdninami i  příslibem 
nadcházejících vánočních svátků.      

pedagogové ZŠ Schulzovy sady

Ve  dnech 7.–13. prosince jsme se stali hostitel-
skou školou v  rámci projektu Leonardo da Vinci, 
který je zaměřen na  výuku odborných předmětů 
v angličtině. 

Přijelo k nám 7 pedagogů z Turecka s cílem zjis-
tit, jak se vyučuje odborná angličtina u jednotli-
vých oborů naší školy – jak strukturujeme hodiny 
a jaké metody a materiály používáme. V průběhu 
celého týdne naši hosté navštěvovali hodiny ang-
ličtiny u  oborů hotelnictví, kosmetička a  kadeř-
nice. Dále se podívali do hodin cestovního ruchu, 
ICT a chemie, které se vyučují v angličtině v rámci 
projektu CLIL. V předposlední den návštěvy naši 
hosté strávili dopoledne na základní škole Schul-
zovy sady, kde měli možnost vidět výuku fyziky 
a chemie. Celkově byli s úrovní výuky i jazykovou 
vybaveností žáků velmi spokojeni.   
Kromě návštěvy jednotlivých hodin a  školních 
budov jsme pro naše hosty připravili bohatý 

doprovodný program, jako např. prohlídku 
města s  průvodci, kterými byli studenti oboru 
cestovní ruch, dále návštěvu zoo, městského 
muzea se stálou expozicí vánočních ozdob, 
hraní bowlingu či zdobení vánočních perníčků. 
Na  závěr jejich pobytu připravili naši studenti 
oboru hotelnictví pod vedením Bc. Martinky pro 
naše hosty štědrovečerní menu. Celý večer byl 
zakončen příchodem „Ježíška“, zpíváním koled 
a naši hosté nalezli pod stromečkem i dárečky. 
Tento večer byl pro ně něčím velmi neobvyk-
lým vzhledem k  tomu, že v Turecku se Vánoce 
neslaví. Vánoční atmosféru mohli nasát ještě 
v Praze, kde kromě hlavních turistických atrakcí 
navštívili také vánoční trhy.  
Děkujeme všem, kteří se na  organizaci pobytu 
našich partnerů podíleli.

Mgr. Tereza Jana Šturmová a Mgr. Petra Hažvová
učitelé SŠIS

Projekt Leonardo da Vinci na SŠIS
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SKAUTSKÉ STŘEDISKo HLÁSÍ:
Již tradičně se zapojili 
skauti k  šíření Betlém-
ského světla. V sobotu 20. 
prosince 2014 ve  14:00 
hod. jej  královedvorští 
skauti převzali na  vlako-
vém nádraží. Betlémské 
světlo bylo k  dispozici pro nejširší veřej-
nost nejprve ve 14:30 hod. na náměstí TGM 
a v následujících dnech si ho mohli odnést 
ze všech tří kostelů: katolického, husit-
ského i evangelického.
V neděli 7. prosince proběhla v aule gym-
názia nejen pro rodiče, ale i  ostatní příz-
nivce královedvorského skautingu Miku-
lášská besídka, kde vystoupily jednotlivé 
oddíly se scénkami, písničkami, divadelní 
hrou a nakonec navštívil besídku i Mikuláš 
s čerty. Všechny oddíly si také připomněly 
Vánoce na  svých vánočních schůzkách 
a  nezapomněly ani na  zvířata, kterým 
ozdobily v  lese stromek, pod kterým jim 
nadělily žaludy, kaštany a další dobroty. 

Ing. Martin Stránský 

Ježíšek zavítal mezi Běluňáky
Táborníci 1. běhu královédvorské pionýr-
ské skupiny vyrazili i přes nepřízeň počasí 
na  Běluň, aby společně oslavili Vánoce. 
V  pátek 19. prosince jsme po  17. hodině 
vyrazili směrem k  naší táborové základně. 
Po  příjezdu nás ve  srubu uvítal ozdobený 
stromeček a dárečky od Ježíška. Celý večer 
se pak nesl v duchu vánočních tradic, které 
jsme sami vyzkoušeli. Mnozí poprvé roz-
krojili jablíčko, ve  kterém pěticípá hvěz-
dička každému z  nás předpověděla štěstí 
a zdraví v nadcházejícím roce. Pod dohle-
dem vedoucích si všichni zkusili nad pla-
menem roztavit kousek olova, ze kterého 
po ztuhnutí ve vodě věštili, co je v příštím 
roce čeká. Kromě tradic společně strávený 
čas vyplnilo i  mnoho her. Pantomimou 
někteří z  nás předváděli název pohádky 
a  ostatní hádali. Nechyběly hry se zvířaty 
a všemi oblíbené deskové hry.
Smutní z loučení, ale plni krásných zážitků 
a správně naladěni na nadcházející svátky, 
jsme se rozjeli v sobotu pop obědě domů. 
Za  všechny táborníky z  Běluně vám pře-
jeme šťastný nový rok 2015.

Iveta Lorencová
účastnice

Letošní advent si žáci naší školy užívali plnými 
doušky. Druhé prosincové odpoledne jsme 
všichni poprvé strávili společně. Celý listopad 
připravovaly paní učitelky, páni učitelé a  paní 
vychovatelky s  dětmi rozmanité výrobky, které 
byly součástí školního vánočního jarmarku. 
„Nešůrujte domeček, přijďte zdobit stromeček,“ 
to byla výzva, již přijalo mnoho rodičů. Společně 
se svými dětmi vyráběli vánoční ozdoby, které 
poté pověsili na  stromeček v  kmenové třídě 
a na velkou borovici před ředitelnou, u níž v té 
době probíhal již zmiňovaný jarmark. Maminky, 
tatínkové, babičky, dědečkové a  sourozenci 
našich dětí se zde mohli zahřát i teplými nápoji, 
které pro ně byly připraveny.
V  celé škole na  nás dýchala příjemná vánoční 
atmosféra, kterou ocenili před tradičním sho-
nem nadcházejících svátků snad všichni. Páteční 
dopoledne zpestřil dětem tradiční příchod Miku-
láše a  jeho pomocníků. Čerti se snažili domluvit 

nezbedníkům a andělé rozdávali sladkou odměnu. 
Ten samý víkend se žáci napříč všemi třídami 
vydali do  nedalekých Drážďan na  předvánoční 
trhy, kde mohli vyzkoušet své znalosti z němec-
kého jazyka.
Druhý prosincový týden se nesl v  uměleckém 
duchu. Paní vychovatelky společně s  dětmi 
uspořádaly ve  vestibulu hlavní školní budovy 
výstavu vlastnoručně vyrobených keramických 
výrobků. Tomuto kulturnímu zážitku předchá-
zela vernisáž zahájená hudebním vystoupením 
žáků hrajících na flétnu.
Poděkovat bychom chtěli všem, kteří se podíleli 
na  přípravě akcí pro děti v  uplynulém měsíci, 
mamince ze druhé třídy děkujeme za  krásnou 
vánoční kouličku s  logem školy, kterou pro nás 
na zakázku nechala vyrobit. Rádi bychom, aby se 
tyto akce pořádané pro žáky a jejich blízké staly 
neodmyslitelnou součástí naší školy.

Mgr. Markéta Haasová,  učitelka ZŠ 5. května

Kouzlo adventu na ZŠ 5. května

Vánoční dílny
Úterý 10. prosince se v Základní škole a Praktické 
škole, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 
(ZŠ a  PrŠ Dvůr Králové) neslo v  duchu Vánoc. 
Celý den děti vyráběly vánoční dekorace určené 
k obdarování svých blízkých. 

V  dopoledním programu nás navštívily děti 
z mateřské školy ze Slunečné 2. Na připravených 
stanovištích si vyrobily malovaného sněhuláka, 
zvoneček, vánoční stromeček na špejli a přáníčko. 
Také si zazpívaly koledy, vyzkoušely práci na inter-
aktivní tabuli a energii doplnily občerstvením. 
Odpolední program byl určen pro žáky školy, 

jejich rodiče a přátele školy. Na každém ze sedmi 
stanovišť se vyráběl jiný výrobek. Za  asistence 
pedagogů vznikaly krásné výtvory – zvonečky, 
stromečky, přáníčka, perníčky a  v  neposlední 
řadě také vlastnoručně vyrobená taška, ve které 
si všechny své výrobky děti odnesly domů. 
Výtvarné dílny se v ZŠ a PrŠ Dvůr Králové stávají 
tradicí. I  rodičů a  přátel školy, kteří přicházejí 
s dětmi vyrábět, každým rokem přibývá. Za celý 
kolektiv pedagogů děkuji všem zúčastněným 
a  těším se na  naše další setkání. To proběhne 
o Velikonocích.

Bc. Lucie Marková,  učitelka

Nasát vánoční atmosféru, ochutnat vánoční štolu, 
seznámit se s  kulturními památkami, to vše se 
podařilo žákům 9. třídy ZŠ Podharť, kteří ve čtvrtek 
11. prosince vyrazili na exkurzi do saských Drážďan.

Se zkušenou paní průvodkyní, které bychom 
chtěli poděkovat za  poutavý výklad, jsme nej-
prve prošli Altstadt, navštívili obrazárnu Zwin-
ger, nově zrekonstruovaný kostel Frauenkirche 
a Semperoper (Saskou státní operu). Potom už 
nás cesta vedla za vůní vánočního punče, obrov-
ských bratwurstů a  dalších dobrot na  místní 

tradiční trhy, které jsou největší v  Evropě. Své 
dosavadní znalosti německého jazyka žáci zúro-
čili při nákupech suvenýrů a  občerstvení a  při 
vyplňování kvízu s úkoly. Zaujala nás rozdílnost 
v  povaze obou národů, především nevšední 
zdobnost našich sousedů, smysl pro detail 
a vstřícnost prodávajících i kolemjdoucích. 
Ve večerních hodinách jsme se obohaceni o nové 
zážitky a zkušenosti vrátili v pořádku domů.

Mgr. Elena Lahučká, Mgr. Lucie Ježková
učitelky na ZŠ Podharť

Advent v Drážďanech

V  sobotu 29. 11. 2014 proběhl další vzdělávací 
seminář gymnázia Dvůr Králové nad Labem 
a  Klubu NATURA, tentokrát pod názvem Život 
stromu, lesy. Zájemci o  přírodu si zde mohli 
hodně rozšířit obzory, navíc se jim tyto infor-
mace budou hodit pro Biologickou olympiádu 
kategorie C a D. Hlavní organizátorka RNDr. Jana 
Dobroruková si na  akci pozvala tři odborné 
lektory: PhDr.  Iva Králíčka, Václava Lokvence 
a Mgr. Igora Dobroruku. 
Těší nás, že se zapojilo 66 žáků ze 13 základních 
škol a z 9 gymnázií našeho regionu i gymnázia 
z Pardubic. Protože rádi spolupracujeme s vyso-
kými školami, v rámci své odborné praxe přijely 
i  tři studentky Univerzity Hradec Králové. Naše 
gymnázium tedy v zájmu co nejlepšího rozvoje 

mladých talentů propojilo celkem 24 různých 
vzdělávacích institucí. 
Děkujeme organizátorům za  jejich obětavé 
nasazení.

PhDr. Ivo Rejchrt, vyučující na gymnáziu

Gymnázium spojilo 24 škol
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Sokol v závěru roku
Konec roku patří tradičně gymnastům 
a  jejich soutěžím v  týmové gymnastice. 
Letos se poprvé do  soutěží v  TeamGymu 
zapojili také hoši. Jejich tým soutěžil v tzv. 
malém TeamGymu, který obsahuje skoky 
z  malé trampolínky a  akrobatické řady 
na koberci.
Hned v  prvním závodu na  malé oblasti 
v  Kolíně se podařilo chlapeckému 
družstvu TeamGymu vybojovat mezi 
osmi družstvy krásné 3. místo.
V  posledním listopadovém víkendu pořá-
dal náš gymnastický oddíl oblastní přebor 
v  TeamGymu. Představila se na  něm tři 
družstva děvčat a jedno chlapecké. Chlapci 
zvítězili v  malém TeamGymu a  družstvo 
dívek skončilo na  druhém místě a  poté 
proběhla soutěž v TeamGym Junior. Zde se 
soutěží navíc i s pódiovou skladbou. Našim 
děvčatům se dařilo. Družstvo v  kategorii 
Junior II. zvítězilo a družstvo Junior I. skon-
čilo na 3. místě.
Družstva postoupila na  velkou oblast, 
která se konala v  Praze na  královských 
Vinohradech. Také zde se závodníkům 
dařilo. Družstvo Junior I. získalo mezi šesti 
družstvy bronzové medaile a  družstvo 
Junior II. vybojovalo mezi osmi družstvy 
stříbro se ztrátou 0,3 bodu na první místo. 
Obě družstva postoupila do přeboru České 
obce sokolské s možností bojovat o účast 
na MČR. Chlapecké družstvo podalo pěkný 
výkon a získalo mezi osmi družstvy 3. místo 
se ztrátou 0,1 bodu na druhé místo.
V  prosinci jsme žili nejen závody, ale také 
dětskými radovánkami, mezi něž patří náv-
štěva Mikuláše v sokolovně. Konaly se čtyři 
mikulášské hodiny, které navštívilo přes 
sto dětí. V  závěru prosince připravili cviči-
telé tradiční vánoční karneval, kterého se 
zúčastnilo 70 dětí, oddíly gymnastiky při-
pravily vánoční vystoupení pro rodiče.

V  závěru bychom rádi popřáli všem 
našim členům i  příznivcům příjemné pro-
žití vánočních svátků a  hodně úspěchů 
v novém roce.

Mgr. Pavlína Špatenková
TJ Sokol Dvůr Králové n. L.
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Velký úspěch dvorského rope skippingu 
V  sobotu 22. listopadu vyrazily dva týmy 
našich švihadlářů na  celorepublikovou soutěž 
„Jump for joy – skákej pro radost“. Soutěž se 
konala v  Praze a  na  takovéto soutěži jsme byli 
vůbec poprvé, takže našim cílem bylo zúčast-
nit se. Vše začalo společnou rozcvičkou, jak 
jinak než se švihadly, a  pak se šlo soutěžit.  
Zastoupení jsme měli v rychlostní štafetě týmů – 
single rope 12–14 let, kategorie A. Tým je složen 
ze 4 soutěžících, kteří stojí v rozích vymezeného 
čtverce a  2 členové skáčí střídnonož (střídá se 
pravá a levá; počítá se pouze pravá noha) a 2 čle-
nové skáčí dvojšvihy (švihadlo musí mezi skoky 
2× prolétnout pod nohama). Každý člen skáče 
30 vteřin a  počítají se přeskoky všech členů 
dohromady. Čekání bylo dlouhé a  bohužel se 
na  výkonu velkou měrou podepsala nervozita 
a velmi hladký povrch tělocvičny. Děvčatům se 
štafeta moc nepovedla, nejprve byla spuštěna 
špatná časomíra, takže se po skoro minutě sou-
středěného úsilí na  co nejlepší výkon opako-
val start a  potom se švihadla zašmodrchávala 
a  zasekávala. Důležité je, že to děvčata brala 
s  úsměvem. Po  této zkušenosti jsme od  naší 

druhé štafety – single rope; mix věků katego-
rie A, nic neočekávali. Skokanky nastoupily 
v pohodě, štafeta se jim super povedla a čekalo 
se na výsledky. 
A  pak to přišlo, úžasné 1. místo ve  štafetě mix 
věků (Markéta Žižková, Katka Dontová, Věra 
Dontová ml. a  Věra Dontová) a  super 7. místo 
pro náš druhý tým (Viki Vágnerová, Eva Žižková, 
Tereza Procházková a Katka Dontová).

Eva Žižková, ROPE SKIPPING ADG
partner TJ SOKOL Dvůr Králové n. L.

V sobotu 6. prosince 2014 se ve Dvoře Králové nad 
Labem konal poslední závod letošního ročníku 
Českého poháru ve  skocích na  trampolíně (Český 
pohár). Závodu se zúčastnilo 77 závodníků z celé 
České republiky.

Největším želízkem v  ohni pro pořadatelský 
oddíl ze Dvora Králové byla Petra Rychterová, 
která do finále žen postoupila z krásného třetího 
místa v kvalifikaci. Všichni, kdož jsme její vystou-
pení viděli, jsme však zaznamenali bolestivou 
grimasu při posledním skoku. To bohužel zna-
menalo obnovené zranění zad. Petra se dokonce 
i  odhlásila ze závodu synchronních dvojic, aby 
se co nejlépe připravila na své finálové vystou-
pení v ženách. Bolest zad však byla silnější než 
odhodlání a  Petra svoji sestavu nedokončila. 

V závodě obsadila i tak hezké 6. místo.
Královédvorským děvčatům v žákovských kate-
goriích se bohužel příliš nedařilo, ale oba dva 
chlapci – Josef Drtina i  Erik Motal – postou-
pili do  finále. Pro Erika Motala byl již samotný 
postup velkým úspěchem. I  když ze svého 
finálového vystoupení nebyl příliš nadšen, tak 
celkové 8. místo bere jako úspěch. Pepík Drtina 
doufal v medailové umístění, a proto s 5. místem 
rozhodně spokojen není.
Celkové výsledky, jak závodu Českého poháru 
ve  Dvoře Králové, tak výsledky za  celý rok, 
najdete na adrese: http://trampolinescore.com. 
Za  sponzorskou pomoc děkujeme městu Dvůr 
Králové nad Labem a královédvorským firmám.

Jan Holan
www.kralovedvorsko.cz

Královédvorští skokané postoupili 
do finále závodu Českého poháru

Mladší žákyně ZŠ Strž stříbrné 
v Královéhradeckém kraji
V úterý 28. listopadu proběhlo ve sportovní hale 
ve  Strži krajské kolo mladších žákyň ve  flor– 
balu. Sjelo se zde šest týmů, které postoupily 
z  okresních kol. Turnaj probíhal herním systé-
mem každý s každým. A bylo o co bojovat! Vítěz 
postoupil do kvalifikace republikového finále. 
Děvčata ze ZŠ Strž nastoupila ve  skvělé formě 
a  předvedla, že „na  kraj“ patří. Sehrála čtyři 
zápasy bez jediné prohry. Poslední zápas se 

ZŠ Milady Horákové z  Hradce Králové roz-
hodl o  celém turnaji a  vítěz bral vše. Zde děv-
čata bojovala do  posledních sil a  nakonec 
podlehla 1:2 a  obsadila v  celkovém pořadí  
2. místo.
Stříbrnou příčku v  krajském kole považuji 
za  skvělý úspěch. Děvčatům gratuluji a  děkuji 
za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Havlová
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Ke  každoročnímu vánočnímu plavání se sešli dvorští otužilci při Místní skupině vodní 
záchranné služby DKnL. Jako již tradičně se ponořili do vln řeky Labe u Pušova splavu. Zima 
nám tentokrát moc nepřála, protože voda měla na zimu neobvykle vysokých 4,5°C. To samé si 
zopakovali i o Silvestru, voda již byla o trochu studenější 2,5°C. Foto:  M. Knap

V  předvánočním týdnu děti obdržely ceny za  obrázky, které nakreslily a  byly vybrány 
do odpadového kalendáře města pro rok 2015. Autoři obrázků, které zveřejněny nebyly, si 
mohli za odměnu zatřást vánoční holí s  rolničkami lesníka Václava Lokvence. Na snímku 
jsou děti z Výtvarného kroužku Hankův dům.  Foto: K. Sekyrková

Pod názvem Královédvorské vánoce se již tradičně konají vánoční trhy v Hankově domě. Tak 
tomu bylo i 12. prosince, kdy své výrobky a dobroty prodávali na náměstí V. Hanky a ve vnitř-
ních prostorách Hankova domu čeští řemeslníci a obchodníci. Kulturní program byl složen 
nejen z vystoupení dětských pěveckých sborů. Foto: K. Sekyrková

I během letošních vánočních svátků ožila kaplička nad Lázněmi pod Zvičinou. Uvnitř mohli 
návštěvníci ve dnech 26. a 27. prosince vidět jesličky se živým děťátkem jako Ježíškem a celou 
betlémskou scenérii s Marií, Josefem, třemi králi, pastýři i muzikanty, kteří celou dobu hráli 
a zpívali koledy.   Foto: P. Hrdinová

Ve Dvoře Králové se již posedmé konaly adventní koncerty postupně ve všech místních koste-
lích. První se konal 30. listopadu v kostele Sboru Českobratrské církve evangelické, kde italské 
barokní kantáty zazpívala V. Dědečková v doprovodu F. Dvořáka (cembalo) a H. Matyášové 
(violoncello).  Foto: A. Mostecký

Královedvorští skauti převzali v  sobotu 20. prosince na  nádraží Betlémské světlo, které 
následně bylo k dispozici veřejnosti na Masarykově náměstí. Předávání Betlémského světla 
doprovodili zpěvem koled a živím Betlémem.  
 Foto:  L. Stránská

Ve středu 10. prosince 2014 byl po rozsáhlé a dlouho očekávané rekonstrukci komunikací 
a vodovodní i kanalizační sítě obnoven provoz v ulicích 28. řjna a Smetanova. Jak je z foto-
grafie patrné, v ulici 28. října byly ještě do konce prosince vysázeny stromy a křoviny (více 
na str. 2). Foto: K. Sekyrková

Ve středu 12. listopadu provedli pracovníci městských lesů výlov Lhoteckého rybníka, který se 
nachází mezi obcemi Velký Vřešťov a Bílé Poličany. Akce se zúčastnila i mateřská školka z Lip-
nice. Děti s velkým zaujetím sledovaly těžkou práci rybářů při zatahování sítí, třídění a vážení 
ryb a naučily se i poznávat některé druhy našich ryb.   Foto: M. Knap


