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Novoroční přání starosty města 
Vážení občané Dvora Králové nad Labem,
letošní rok se pomalu chýlí ke  konci, 
a  tak mi dovolte krátké zamyšlení nad 
uplynulými měsíci. Rok 2015 byl z mnoha 
pohledů přelomový.
Pokračovali jsme v  úspěšně započaté spo-
lupráci s vedením Královéhradeckého kraje 
ohledně oprav komunikací v našem městě, 
v  Nedbalově ulici se realizovala stavba 
nového mostu přes Hartský potok, nyní 
se dokončuje rekonstrukce Valové uličky. 
Velmi dobře jsme nastartovali spolupráci 
s  vedením ZOO Dvůr Králové, Úřadem 
práce Trutnov nebo Městskou nemocnicí. 
Také se uskutečnilo několik schůzek se 
zástupci společností Textil Invest Group 
a Protivítr Invest a výsledkem jsou dohody 
o  budoucím využití pozemků či areálů 
v jejich majetku. Pokračují i jednání s vlast-
níkem čistírny odpadních vod. Úspěšně 
jsme pracovali na Programu rozvoje Dvora 
Králové nad Labem na  roky 2016–2022 
a  setkávali se a  diskutovali s  místními 
podnikateli. Město má nového zahranič-
ního partnera – polskou Kamiennou Góru, 
smlouvu o  spolupráci na  společných pro-
jektech plánujeme podepsat v lednu 2016. 
Nová vedení mají technické služby města 
i  městské vodovody a  kanalizace a  tyto 
změny začínají přinášet své ovoce. 
Chceme, aby naše město patřilo k  bez-
pečným místům pro život, a tak spolupra-
cujeme s vedením Policie ČR, s hasičským 
záchranným sborem či s  městskou policií, 
která má nově manažera prevence krimi-
nality a  do  svých řad přijala pět asistentů 
prevence kriminality. 
Bohužel, ani nám se v roce 2015 nevyhnuly 
nepříjemnosti: penále za  chyby spojené 
s projektem rekonstrukce tartanu na letním 
stadionu či nález finančního úřadu, který 
konstatoval chybnou konstrukci stanovení 
vodného a stočného v posledních letech.
Věřím však, že rok 2016 bude pro naše město 
rokem úspěšným. Čeká nás několik větších 
i  množství drobných změn, které povedou 
ke  zlepšení života v  našem městě pro Vás 
a Vaše rodiny. Neobejdou se však bez Vašeho 
pochopení, shovívavosti a trpělivosti.
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vám 
za  sebe a  za  celé vedení našeho města 
popřát vše nejlepší do nového roku 2016. Ať 
v něm Vás i Vaše blízké provází pevné zdraví, 
štěstí, láska, optimismus a dobrá nálada, ať 
v něm najdeme porozumění, ohleduplnost, 
pozornost a bližší cestu jeden k druhému. 

Jan Jarolím, starosta města

Vodné a  stočné ve  Dvoře Králové nad Labem 
od ledna 2016 podraží. Občané za kubík vody nově 
zaplatí 79,85 Kč. Na  své schůzi, která se konala 
v  úterý 15. prosince, o  tom rozhodla rada města. 
Zatímco za  vodné odběratelé uhradí 34,81 Kč, 
stočné bude činit 45,04 Kč. 

„Posledních šest let se cena vodného a stočného 
v  našem městě nezměnila (kromě období, kdy 
se měnila sazba DPH) a byla uměle a v rozporu 
se zákonem udržována ve  stejné výši. I  když 
jsem si vědom toho, že žádné zdražování není 
populární, v  tomto případě se jedná o  jeden 
z nezbytných kroků, které povedou ke zlepšení 
stavu vodovodní a  kanalizační sítě ve  městě,“ 
uvedl starosta Jan Jarolím a pokračoval: „Kdyby-
chom zdražení vodného a  stočného odkládali, 
problém by v  následujících letech eskaloval. 
Zvýšení cen by pak bylo stejně nevyhnutelné 
a navíc by došlo ještě k výraznějšímu zdražení, 
než je tomu nyní.“ 
O zdražení vodného a stočného rozhodly přede-
vším tři faktory. „Do ceny bylo nutné na základě 
nálezu finančního úřadu promítnout úpravu 
poměru nájemného vodohospodářské infra-
struktury v  poměru 40 % vodné a  60 % stočné 
namísto dosavadních 10 % ku 90 %. Dále bylo 
třeba započítat pokles množství vyfakturované 
vody. V roce 2013 jsme fakturovali 705 tisíc m3, 
v roce 2015 to bude už jen zhruba 620 tisíc m3 
vody. Právě tento objem je výchozím předpo-
kladem pro stanovení kalkulace na  rok 2016, 
kdy počítáme s tím, že dosáhneme alespoň sku-
tečnosti roku 2015.  A vzhledem k tomu, že pře-
vážná část nákladů je fixních, v  momentě, kdy 
kalkulujeme méně kubíků vody, cena za  jeden 
kubík roste,“ vysvětlil Petr Mrázek, jednatel spo-
lečnosti Městské vodovody a  kanalizace Dvůr 
Králové nad Labem, s. r. o., která je ve městě pro-
vozovatelem vodovodní a kanalizační sítě.

Třetím důvodem zdražování je nevyhnutelný 
nárůst nákladů na  opravu infrastruktury, která 
je kvůli přístupu v  předchozích obdobích 
v katastrofálním stavu. „Abychom mohli opravit 
kanalizační a vodovodní síť, z níž se ztrácí přes 
63 % vody do  země, musíme mít odpovídající 
technické vybavení. A  to nám dosud chybí. 
Díky opravám navíc budeme schopní postupně 
snižovat náklady, které negativně ovlivňují kal-
kulaci, a měli bychom v dalších letech cenu vod-
ného a stočného udržet v přijatelné výši,“ pozna-
menal Petr Mrázek. 
Jak starosta Jan Jarolím podotkl, město mohlo 
jít cestou snížení nájmu MěVaKu, které by čás-
tečně kompenzovalo nárůst vodného a  stoč-
ného. „V tomto případě to ale náš stávající pro-
blém neřešilo. Vybrané nájemné totiž budeme 
na rozdíl od předchozích let především zpětně 
investovat do  vodovodní a  kanalizační sítě. 
A  snížením nájemného bychom na  plánované 
investice nedosáhli,“ konstatoval.
Jednatel společnosti MěVaK Petr Mrázek v  nej-
bližších dnech předloží plán obnovy vodovodní 
a  kanalizační sítě, který je v  souladu se stávají-
cím monitoringem. Tak bude možné naplánovat 
konkrétní investiční akce podle výsledků tohoto 
monitoringu. „Největším problémem, který je 
třeba řešit, je především stáří vodovodní a kana-
lizační sítě, 60 až 70 % potrubí v  délce okolo  
50 kilometrů je totiž za  hranicí své životnosti,“ 
sdělil Petr Mrázek. 
„Samozřejmě budeme intenzivně hledat vhodné 
dotační tituly, jejichž prostřednictvím bychom 
mohli na  další opravy vodohospodářské infra-
struktury získat potřebné finanční prostředky. 
V  současné době je vypsána 21. výzva Operač-
ního programu Životní prostředí, která však pod-
poruje výstavbu kanalizace, nikoliv její opravu,“ 
dodal královédvorský starosta Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková

Vodné a stočné od ledna zdraží na 79,85 Kč
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Jan Bém bude Dvůr Králové nad 
Labem opět zastupovat  
v Asociaci měst pro cyklistiku
Staronovým zástupcem Dvora Králové nad 
Labem v  Asociaci měst pro cyklistiku je 
zastupitel Jan Bém (ODS). Svým hlasováním 
o tom rozhodli zastupitelé města na svém 
šestém zasedání, které se konalo v  úterý  
8. prosince. 
Jan Bém tak v této funkci nahradil bývalého 
místostarostu Emila Kudrnovského, který již 
dříve rezignoval na členství v zastupitelstvu 
města a  není ani královédvorským obča-
nem. „Rád bych navázal na  práci, kterou 
jsem v  asociaci odváděl dříve,“ uvedl Jan 
Bém, který Dvůr Králové nad Labem v této 
organizaci již zastupoval poté, co se město 
stalo v září 2013 jejím členem, a dodal: „Je 
dobře, že naše město může čerpat ze zku-
šeností, které mají ostatní členové Asoci-
ace měst pro cyklistiku. Rád bych ve  své 
činnosti spolupracoval s  dopravní komisí 
města a také s Janem Sedláčkem, vedoucím 
odboru dopravy a silničního hospodářství.“
Asociace měst pro cyklistiku je celostátní, 
dobrovolnou, nepolitickou a nevládní orga-
nizací, založenou jako zájmové sdružení 
právnických osob. Členy jsou obce, města, 
svazky a  neziskové organizace. Činnost je 
založena především na  aktivitě starostů, 
primátorů a  členů zastupitelstev obcí 
a měst, kteří se nad rámec svých povinností 
věnují i  obecným problémům spojeným 
s městskou mobilitou a otázkami dopravy. 

(mik)

Novým zastupitelem města 
se stal Petr Hroneš, nahradil 
Petra vojtěcha
Mgr. Petr Vojtěch 
v pondělí 30. lis-
topadu rezignoval 
na post zastupi-
tele města, kam 
byl zvolen za ODS. 
„Rozhodl jsem se 
z důvodu velké 
časové zaneprázd-
něnosti,“ uvedl 
Mgr. Petr Vojtěch, který pracuje jako ředitel 
Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře 
Králové nad Labem a právě pracovní povin-
nosti vedly k jeho nepřítomnosti na zářijo-
vém zasedání zastupitelstva. 
Novým členem zastupitelstva města Dvůr 
Králové nad Labem se tak od 1. prosince 
2015 stal MUDr. Petr Hroneš (na snímku), 
který na kandidátce ODS skončil v loňských 
komunálních volbách jako první náhrad-
ník. MUDr. Petr Hroneš má s komunální 
politikou bohaté zkušenosti, jako zastupi-
tel města působil více než dvacet let a roky 
byl také radním.  

(mik)

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany města, že 31. pro-
since budou všechna pracoviště MěÚ Dvůr 
Králové nad Labem uzavřena. 

(mik)

O dotaci na stavbu nové ČOV se žádat nebude
Jedním z  bodů 6. zasedání, který byl na  návrh 
zastupitele Jana Béma (ODS) dodatečně vložen 
do  programu zastupitelstva města 8. prosince, 
bylo jednání o  výstavbě nové čistírny odpadních 
vod, které nakonec trvalo více než hodinu. Býva-
lého místostarostu především zajímalo, zda město 
chce požádat o dotaci na výstavbu nové ČOV. 

„Dotace Operačního programu Životní pro-
středí 2014–2020 je vyhlášena na  stavbu nové 
čistírny odpadních vod a  nových vodovodních 
a  kanalizačních sítí, nikoliv na  odkup stávající 
ČOV a opravy vodohospodářské infrastruktury,“ 
upozornil královédvorský starosta Jan Jarolím 
a  pokračoval. „Proto si myslím, že tato dotace 
není pro město vhodná. Naší prioritou je navíc 
především oprava vodovodní a  kanalizační 
sítě pod městem, která je v  žalostném stavu. 
Je třeba snížit množství balastních vod, které 
natékají na stávající ČOV a zamezit únikům vody 
z  potrubí do  země. Pokud tedy investujeme 
peníze do  stavby nové ČOV, nebo do  odkupu 
té stávající, budou nám chybět na rekonstrukce 
sítí.“
S  tímto tvrzením souhlasil také zastupitel Nasik 
Kiriakovský, který upozornil na  to, že do  země 
uniká přes 60 % vody z  vodovodního potrubí, 
a apeloval na to, že je potřeba vodovodní a kana-
lizační sítě vyspravit. „S vodami totiž zatím nehos-
podaříme jako správný hospodář,“ podotkl mimo 
jiné a kritizoval vyrovnání s bývalým provozova-
telem vodovodní a  kanalizační sítě ve  městě, 
který za to, aby předčasně odstoupil od smlouvy 
s městem, dostal zaplaceno 85 mil. Kč. 
Jan Bém oponoval, že jiná cesta tehdy v  tak 
složité situaci nebyla z důvodu špatné smlouvy 
uzavřené v  roce 1994. A  rozebral, z  čeho se 
vlastně zmíněných 85 mil. Kč skládá: za  před-
časné ukončení smlouvy 35 mil. Kč, 15 mil. 
Kč za  areál MěVaKu, další výdaje byly za věci 
nemovité a další finanční závazky. Nicméně sou-
časné příjmy plynoucí z provozování vodovodní 
a kanalizační sítě jsou podle jeho vyjádření lepší 
než původní předpoklady. 
Město se tehdy úvěrově zatížilo a  v  současné 

době činí zbývající závazky vyplývající z Dohody 
o  narovnání s  bývalým provozovatelem vodo-
hospodářské infrastruktury ve  městě ještě 
zhruba 22 milionů korun. Tyto finanční závazky 
by mělo město uhradit v roce 2020.
Starosta Jan Jarolím poté upozornil na posudky 
z  let 2009 a  2010, které jsou proti výstavbě 
nové ČOV. Jan Bém jen podotkl, že se jedná 
o  posudky staré, a  varoval, že když se nebude 
problém řešit, může nastat situace jako v  roce 
2012, kdy tehdejší provozovatel ČOV, společnost 
WWTP, přerušil na  několik dní čistění a  znečiš-
těná voda tekla přímo do Labe. „V rámci projektu 
na výstavbu nové ČOV se řešilo i odstranění 40%  
nátoku všech balastních vod v  lokalitě Slovany 
mezi Pušovým splavem a  bývalým Holubovým 
zahradnictvím, což by stálo jen 20 až 30 mil. Kč 
a bylo by to uhrazeno z dotace,“ uvedl.
Zastupitelé nakonec návrh na  podání žádosti 
o  dotaci na  výstavbu nové ČOV v  termínu dle 
podmínek vyhlášené výzvy č. 21 z  OPŽP do   
5. 1. 2016 neodsouhlasili. 
„Mrzí mě to, protože projektu stavby nové 
ČOV věnovala řada úředníků a  politiků velké 
množství času, město přípravy stály okolo  
20 milionů korun. Navíc v  roce 2019 skončí 
budoucí kupní smlouva s  panem Antonínem, 
na  jehož pozemcích se měla nová ČOV stavět,“ 
řekl Jan Bém. 
Podle starosty Jana Jarolíma je však pro město 
jakákoliv hra o  výstavbu nové čistírny hlavně 
hazardem. „Vodovodní a  kanalizační síť je 
v  kritickém stavu a  stále nám hrozí i  doplatek 
za  čistění vody od  roku 2005 do  současnosti 
na základě žalob vlastníka ČOV i jejího provozo-
vatele,“ dodal.
Královéhradecký kraj v roce 2016 plánuje  
opravu svých komunikací ve Dvoře Králové nad 
Labem a město tak hodlá investovat značné 
finanční prostředky do souběžných projektů, 
jako jsou opravy chodníků či veřejného osvět-
lení a zahájit opravu a rekonstrukci infrastruk-
tury, která se nachází pod městem.

Miroslava Kameníková

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2016
Město Dvůr Králové nad Labem bude v roce 2016 
hospodařit s  rozpočtem ve  výši 347,84 mil. Kč. 
Na svém 6. zasedání, které se konalo v úterý 8. pro-
since, o tom rozhodli zastupitelé města. Na straně 
příjmů je plánováno s částkou 314,17 mil. Kč. Roz-
počet do jeho vyrovnanosti doplňuje financování, 
které nemá charakter ani příjmů, ani výdajů, a činí 
33,67 mil. Kč. Pokryto bude ze zůstatků z  minu-
lých let i  z  aktuální výše prostředků na  účtech 
města. Pro rozpočet hlasovalo 14 z  přítomných 
zastupitelů.

K  největším investičním akcím příštího roku 
bude zcela jistě patřit rekonstrukce chodníků 
a  cyklostezky na  Benešově nábřeží a  v  ulici 
Štefánikova včetně oprav veřejného osvětlení 
a  vodohospodářské infrastruktury, na  které je 
vyčleněno v  souhrnu téměř 20 mil. Kč. Pláno-
vána je i první etapa opravy mostu Jana Palacha 
za  7 mil. Kč a  opravy místních komunikací za   
1 mil. Kč.
Město v  roce 2016 počítá také s  opravou 
a rekonstrukcí školních budov a školských zaří-
zení včetně mateřských škol, DDM Jednička 

a  pečovatelské služby, na  něž je vyčleněno 
dohromady téměř 9 mil. Kč, a na opravu, rekon-
strukci a  údržbu Kina Svět, Hankova domu, 
městské knihovny Slavoj a  městského muzea 
dalších 4,5 mil. Kč. Město podpoří v  činnosti 
a  rozvoji i  sportovní organizace, a  to částkou  
4 mil. Kč, na veřejně prospěšné aktivity je v roz-
počtu počítáno s 500 tisíci Kč a na sociální služby 
v  oblastech vyhlášených městem 1,4 mil. Kč. 
Významná je i  podpora Hasičského záchran-
ného sboru Královéhradeckého kraje ve  výši  
400 tisíc Kč a  dětské lékařské služby první 
pomoci v  Městské nemocnici, která je jako 
v předchozích letech ve výši 200 tisíc Kč. 
Nejvýraznější částkou na  straně příjmů bude 
obecně příjem z daní ve výši téměř 189 mil. Kč, 
dále ze sankčních plateb ve výši téměř 30 mil. Kč, 
a z nájemného, které městu ve výši 13,2 mil. Kč 
zaplatí společnost Městské vodovody a  kanali-
zace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.
Tabulku rozpočtu města najdete na strán-
kách  www.mudk.cz v sekci Radnice/Povinně 
zveřejňované informace a v NKR č. 1/2016.

Miroslava Kameníková

facebook.com/ 
mestodknl
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Zápisy dětí do prvních ročníků 
základních škol
Odbor školství, kultury a  sociálních věcí 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 
upozorňuje zákonné zástupce budoucích 
prvňáčků, že se v  únoru uskuteční v  krá-
lovédvorských základních školách zápisy 
dětí do  prvních ročníků ZŠ na  školní rok 
2016/2017.
Termíny: 
•	 středa 10. února 2016 od  12:00 

do 18:00 hod.
•	 čtvrtek 11. února 2016 od  12:00 

do 16:00 hod.
Povinný zápis se týká dětí narozených od   
1. září 2009 do 31. srpna 2010 a dětí, které 
měly v předešlém školním roce odloženou 
povinnou školní docházku. 
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   
1. září 2010 do  30. června 2011, pokud 
budou tělesně i  duševně přiměřeně 
vyspělé a  požádá-li o  to jejich zákonný 
zástupce. U  všech těchto dětí je podmín-
kou přijetí doporučující vyjádření škol-
ského poradenského zařízení, navíc u dětí 
narozených od 1. ledna do 30. června 2011 
je nutno zároveň doložit i  doporučující 
vyjádření odborného lékaře.
Zákonní zástupci, kteří budou žádat 
o  odklad povinné školní docházky dítěte, 
musí řediteli školy podat písemnou žádost, 
doloženou doporučujícím posouzením 
příslušného školského poradenského zaří-
zení 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)

Rozpis měsíčních svozů 
popelnic v roce 2016
Měsíční svozy popelnic se uskuteční v roce 
2016 v těchto termínech: 
•	 53. týden (28. 12. 2015 – 1. 1. 2016)
•	 4. týden (25. 1. 2016 – 29. 1. 2016)
Dále se svozy uskuteční v 8., 12., 16., 20., 
24., 28., 32., 36., 40., 44., 48. a 52. týdnu.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru ŽP

Svoz vánočních stromků
V  roce 2016 nově zavádíme svoz vánoč-
ních stromků, které můžete v  neděli  
10. ledna, 24. ledna nebo 7. února 2016 
odložit na  stanoviště barevných kontej-
nerů na tříděný odpad. Svoz bude probíhat 
vždy v  následující pondělí. Ze stanovišť 
popelnic a  kontejnerů na  směsný odpad 
nebudou stromky odváženy.
Tímto žádáme občany, aby v  případě, že 
budou chtít tyto svozy využít, přizpůsobili 
odstrojování stromků uvedeným termí-
nům. Upozorňujeme, že jinak bude odklá-
dání stromků na  stanoviště kontejnerů 
na  tříděný odpad nebo ke  kontejnerům 
a  popelnicím na  směsný odpad považo-
váno za  založení černé skládky. Dále lze 
vánoční stromky odvézt do  sběrného 
dvora v rámci jeho provozní doby.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru ŽP

Město vypíše na rok 2016 dotační tituly 

Zákonný zástupce má možnost zvolit pro dítě 
základní školu podle 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 Krá-
lové nad Labem vydalo novou obecně závaznou 
vyhlášku města č. 3/2015 o  stanovení školských 
obvodů spádových základních škol zřízených měs-
tem Dvůr Králové nad Labem. 

Vzhledem k  optimalizaci počtu dětí ve  vztahu 
ke  stávajícím kapacitám základních škol 
ve  Dvoře Králové nad Labem byly schváleny 
následující úpravy školských obvodů spádových 
základních škol zřízených městem: ze školského 
obvodu ZŠ Podharť byly převedeny ulice Jirás-
kova a Čechova do školského obvodu ZŠ Schul-
zovy sady.
Aktuálně jsou školské obvody spádových 
základních škol podle ulic, prostranství a měst-
ských částí stanoveny takto:

Školský obvod ZŠ Schulzovy sady, Dvůr 
Králové nad Labem, Školní 1235
17. listopadu, Čechova, Čelakovského, Dobrov-
ského, Dukelská, Eklova, Erbenova, Fügnerova, 
Havlíčkova, Hradební, Hradecká, Husitská, Jana 
Žižky, Jiráskova, Josefa Hory, Jungmannova, Kar-
lov, Karolíny Světlé, Kollárova, Komenského, Kot-
kova, 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, Plukov-
níka Švece, Polní, Preslova, Přemyslova, Přímá,  
R. A. Dvorského, Revoluční, Riegrova, Roo-
seveltova, Sadová, Sládkova, Sladkov-
ského, Slovany, Slunečná, Šafaříkova, Školní, 

Švehlova, Táboritská, Trocnovská, Tylova, Tyr-
šova, V  Lukách, Valová ulička, Věžní, Zahradní,  
Zátopkova, Zborovská, Zboží.

Školský obvod ZŠ 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 ZŠ Podharť, Dvůr Králové 
nad Labem, Máchova 884
Antonína Wagnera, Blahoslavova, Bratří Čapků, 
Do Polí, Fibichova, F. L. Věka, Halíkova, Hlávkova, 
Chelčického, Klicperova, Krkonošská, Máchova, 
Na  Vyhlídce, Nedbalova, Nerudova, Nový Vor-
lech, Okružní, Pod Hřištěm, Pod Lesem, Puch-
majerova, Purkyňova, Soukupova, Spojených 
národů, Štítného, Thámova, Nová Tyršova, Ver-
dek, Vorlech, Vorlešská, Vrchlického, Zeyerova.

Školský obvod ZŠ 5. května, Dvůr 
Králové nad Labem, ul. 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 ZŠ

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje každý 
rok dotační programy, jejichž cílem je podpora kul-
turních, sportovních a sociálních aktivit ve městě. 
Příjemcem dotace může být subjekt či osoba, jehož 
činnost či služba je v zájmu města a občanů města. 

V  souladu s  novelizací Zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
dochází k  významným změnám v  přijímání 
žádostí o  dotace. Vyhlášené dotační programy 
jsou zveřejněny po  dobu 30 dnů před termí-
nem pro podávání žádostí. Lhůta pro přijímání 
žádosti je tak proti předchozím letům zkrácena 
zhruba na polovinu. 
Dotační programy
1. na  veřejně prospěšné aktivity (tři oblasti 
podpory): A  – dlouhodobá činnost spolků 
na území města Dvůr Králové n. L.; B – kulturní 
akce na území města Dvůr Králové n. L.; C – kul-
turní akce mimo Dvůr Králové n. L. Termín pro 
přijímání žádostí: 18. 1. – 1. 2. 2016.
2. na  podporu tělovýchovy a  sportu (dvě 
oblasti podpory): A – dlouhodobá činnost spor-
tovních oddílů na území města Dvůr Králové nad 
Labem;  B – sportovní akce pořádané ve Dvoře 
Králové n. L. Termín pro přijímání žádostí: 
18. 1. – 1. 2. 2016.
3. na  služby související se sociální oblastí: 

podpora činnosti organizací, které sdružují 
občany města Dvůr Králové n. L. za  účelem 
smysluplného trávení volného času, aktivizace 
a podpory zdravého životního stylu osob v seni-
orském věku, osob se zdravotním omezením či 
postižením, v rámci dobrovolnické činnosti. Ter-
mín pro přijímání žádostí: 18. 1. – 1. 2. 2016.

Současně Rada města Dvůr Králové nad Labem 
schválila výzvu k  podání žádosti o  účelovou 
neinvestiční dotaci pro poskytovatele sociál-
ních služeb poskytovaných podle Zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Termín pro přijímání 
žádostí: 16. 12. 2015 – 22. 1. 2016.

Žádosti musejí být podány na  předepsaném 
formuláři s  povinnými přílohami poštou nebo 
osobně ve  stanoveném termínu. Zároveň musí 
být originál žádosti naskenován včetně pod-
pisu oprávněné osoby a  zaslán elektronicky 
na adresu dotacemesta@mudk.cz.
Kompletní vyhlášení jednotlivých dotačních 
programů a  výzvy včetně formulářů najdete 
na  webu města: www.mudk.cz v  sekci Rozvoj/
Granty a dotace/Dotace z rozpočtu města.

Bc. Petra Zivrová
odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)
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Zpevňování stanovišť 
kontejnerů na elektrozařízení

V letošním roce bylo zpevněno 5 stanovišť 
s  kontejnery na  elektrozařízení v  ulicích 
E. Krásnohorské, Máchova, Mánesova,  
17. listopadu a Slunečná. Některá z těchto 
stanovišť dříve nebyla vydlážděna vůbec, 
některá již byla částečně zpevněna, ale 
vlivem rozšiřování počtů kontejnerů bylo 
potřeba zpevnění rozšířit, aby stanoviště 
působila estetičtěji a  snadněji se uklízela. 
Dále bylo vyčištěno stanoviště kontejnerů 
ve Verdeku, které bylo zarostlé trávou.
Projekt „Zpevňování stanovišť kontejnerů 
na elektrozařízení“ byl v roce 2015 podpo-
řen z finančních prostředků Fondu ASEKOL.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru ŽP

Na kritizovaný cyklopruh získalo 
město dotaci 70 tisíc korun
Město Dvůr Králové nad Labem uspělo 
s  žádostí o  dotaci na  projekt Na  kole bez-
pečně – Zprůchodnění centra města pro 
cyklisty v  obou směrech. Společnost Škoda 
Auto, a. s., jej totiž vybrala v rámci svého gran-
tového programu „Dopravní bezpečnost“ 
a  městu darovala 70 tisíc korun. Hlavním 
cílem projektu, o kterém občané města tolik 
diskutovali na  sociálních sítích a  kritizovali 
především červený cyklopruh v  Palackého 
ulici, je jednak snížení rizika kolize chodců, 
cyklistů a automobilové dopravy, jednak zvý-
šení dostupnosti centra města pro cyklisty. 
Do této doby totiž nemohli cyklisté legálně 
projet z  náměstí Republiky přes náměstí  
T. G. Masaryka na  náměstí Odboje. Celkové 
náklady na  dopravní značení z náměstí 
Republiky na náměstí Odboje byly zhruba 
220 tisíc korun včetně DPH, město tak ze 
svého rozpočtu uhradilo 150 tisíc korun.

 (mik)

Nové jízdní řády MHD 2016
Od  neděle 13. prosince platí ve  Dvoře 
Králové nad Labem nové jízdní řády MHD, 
které jsou i  na  další období prakticky 
beze změn. Linka č. 1 je zkoordinována 
s odjezdy a příjezdy vlaků do Dvora Králové 
nad Labem a na lince č. 2 se změnily pouze 
termíny obsluhy zastávky Hřbitov, a  to 
s ohledem na datum Velikonoc v roce 2016.
Některé z často využívaných stanic – vla-
kové nádraží / centrum města: Autobusy 
MHD zajišťují dopravu téměř ke  každému 
vlakovému spoji, a to v obou směrech. Nej-
bližší k  centru města je zastávka „kostel“ 
(název stanice žel. st./kostel). Nemocnice: 
K nemocnici i zpět jezdí MHD po celý den 
v  pravidelných časech. Hřbitov: Linka, 
která jezdí k nemocnici, zajíždí v období od  
26. března do 6. listopadu 2016 i na hřbitov. 
Zoo Dvůr Králové: K zoologické zahradě 
se můžete dostat z  vlakového nádraží lin-
kou č. 1. Doprava v obou směrech je zajiš-
těna dopoledne i odpoledne.
Schéma MHD a  rozpis linek naleznete 
na  www.dvurkralove.cz v  sekci Služby/
Doprava a na www.mudk.cz v  sekci Rad-
nice/Zprávy z odborů.

Alena Řeháková, ODP

Na  vzájemném setkání se spo-
lečnost Textil Invest Group (TIG) 
dohodla s vedením města Dvůr Krá-
lové nad Labem na  spolupráci při 
plánovaném budoucím využití are-
álu Tiba Zálabí. Po ukončení demo-
lice nechá TIG zpracovat studii 
k budoucímu využití areálu. Ke spo-
lupráci bude uzavřeno memoran-
dum, do  něhož obě strany přispějí 
svými vizemi. Přizvány budou také 
významné podnikatelské subjekty 
z regionu.

Setkání k  dalšímu osudu areálu 
Tiba Zálabí se uskutečnilo po několika měsících 
a  bylo velmi konstruktivní. Obě strany potvr-
dily, že sledují společný cíl, a tím je rozvoj revi-
talizovaného území ve  prospěch města a  jeho 
občanů. TIG a zástupci vedení města Dvůr Krá-
lové nad Labem se domluvili na spolupráci, jejíž 
první fází bude odborné zpracování dalšího 
využití území Tiby Zálabí. Studii vytvoří architek-
tonická kancelář znalá místního prostředí, která 
má zkušenosti s urbanistickými projekty v regi-
onu. „Nabídneme vlastní návrh, jak bude možné 
území využít, to samé očekáváme od  města. 
Je to předpoklad dosažení kvalitního výsledku 
na  území, které je velmi významné polohou 
i  rozsahem. Výsledkem může být i  kombinace 
vizí více stran,“ říká Jiří Karásek, předseda před-
stavenstva TIG.
„Vítáme návrh na  tuto spolupráci. Jedná se 
o  pozitivní vykročení na  cestu k  zajištění 
budoucnosti areálu po  Tibě Zálabí. Máme 
v  plánu dát prostor i  místním podnikatelům, 
kteří by se na rozvoji tohoto území mohli a chtěli 

podílet,“ uvádí Jan Jarolím, starosta Dvora Krá-
lové nad Labem.
Práce na  studii by měly začít po  ukončení 
demolice, která v  areálu bude probíhat zhruba 
do  konce února. Náklady studie uhradí spo-
lečnost TIG. K celé spolupráci, v  jejímž rámci je 
studie první fází, uzavřou obě strany společné 
memorandum. „Je potěšující, že vlastník areálu 
změnil postoj a  zvolil otevřený přístup smě-
rem k  radnici. Příslib úhrady nákladů na  studii 
a poskytnutí prostoru městu k promítnutí svých 
vizí nám dá jistotu, že se na  budoucím vývoji 
bude město podílet,“ dodává opoziční zastupitel 
Nasik Kiriakovský. 
S  ohledem na  uzavřenou dohodu budou roz-
hovory o konkrétních podmínkách případného 
prodeje pokračovat až po uzavření memoranda, 
aby případná další jednání měla již konkrétní 
obrysy. Další setkání k Tibě Zálabí se uskuteční 
na přelomu února a března 2016.

Textil Invest Group, město Dvůr Králové nad Labem
Foto areálu Tiby Zálabí před demolicí: Václav Bartoška

Vlastník Tiby Zálabí se s městem 
dohodl na společném postupu

Půl milionu korun ve dvou splátkách. Přesně tako-
vou částku poskytne jako návratnou finanční 
výpomoc město Dvůr Králové nad Labem pro-
střednictvím veřejnoprávní smlouvy Místní akční 
skupině Královédvorsko (MAS). Smlouvu schválili 
zastupitelé na svém zasedání v úterý 8. prosince. 

„Výdej prostředků se dotkne dvou rozpočto-
vých období. Část prostředků totiž MAS Krá-
lovédvorsko žádala vyplatit ještě v  roce 2015, 
část v  roce 2016. Celou částku by organizace 
měla městu vrátit v průběhu roku 2016,“ uvedl 
Ing. Martin Plecháč, vedoucí odboru rozpočtu 
a financí na Městském úřadě Dvůr Králové nad 
Labem.
MAS Královédvorsko využije peníze na  před-
financování projektů, na  kterých pracuje. 
„Od ledna 2016 budeme zpracovávat pro oblast 
školství v  ORP Dvůr Králové nad Labem místní 
akční plány. Přestože jsme si podali žádost 
o  dotaci, finální rozhodnutí padne v  květnu 
2016, kdy obdržíme i  zálohovou platbu. Nabí-
zela se tak varianta začít na  místních akčních 
plánech pracovat až poté, ale to bychom ztra-
tili půl roku a  navíc bychom blokovali čerpání 
finančních prostředků školám, které je mohou 
využít i  na  investiční akce. Proto jsme se tuto 

záležitost roz-
hodli vyřešit 
předfinanco-
váním,“ vy-
světlil důvody 
žádosti nový 
předseda MAS 
Královédvor-
sko Jan Ma-
chek a  pokračoval: „Obdobně je tomu u  řízení 
projektů, činnosti, kterou má MAS vykonávat, 
tedy přerozdělování peněz. V  současné době 
musíme připravovat strategie a  další doku-
menty, ale finanční prostředky dostaneme až 
v polovině roku 2016.“
Jak Jan Machek uvedl, MAS Královédvorsko sice 
jedná o  bankovním úvěru, ale na  setkání míst-
ních akčních skupin se její zástupci dozvěděli, 
že ostatní MASky také žádají své zakladatele 
o  návratné finanční výpomoci. „Rozhodli jsme 
se tedy jít stejnou cestou a  případný úvěr si 
necháme na  předfinancování dalších projektů, 
například česko-polského, který také zpracová-
váme. Co se týká návratných finančních výpo-
mocí, kromě Dvora Králové nad Labem jednáme 
o jejich poskytnutí také s dalšími obcemi,“ dodal. 

Miroslava Kameníková

Město finančně vypomůže MAS 
Královédvorsko. Peníze dostane zpět
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ve verdeku opravili opěrnou 
zeď u horní lávky

Více než tři měsíce trvala oprava opěrné 
zdi u  tzv. horní lávky ve  Verdeku. „Bylo 
třeba obnovit původní dožilou kamennou 
opěrnou zeď, která staticky zajišťuje svah 
pod silnicí č. II/299 ve  směru na  Hostinné 
a  lemuje místní komunikaci k  horní lávce 
k Labi,“ uvedl Ing. Jan Fíla z odboru rozvoje, 
investic a  správy majetku na  Městském 
úřadě Dvůr Králové nad Labem.
Stavbaři nejprve rozebrali zbytky původní 
zdi, poté provedli nové založení zdi 
a  novou železobetonovou konstrukci 
obložili kamennými pískovcovými bloky. 
Zajímavostí je, že chybějící bloky stavbaři 
nahradili bloky uloženými v depozitu tech-
nických služeb města. Celá akce stála více 
než 780 tisíc korun včetně DPH.
Opravou opěrné zdi ale práce ve Verdeku 
neskončily. Za  235 tisíc korun pracovníci 
stavební firmy opravili také uvedenou 
místní komunikaci od silnice k lávce. „Došlo 
k  úpravě podloží a  vydláždění dlažebními 
kostkami s použitím pískovcových krajníků 
opět z depozitu technických služeb,“ dodal 
Ing. Jan Fíla. 

(mik), foto: Jan Fíla

Ženy se na semináři učily, jak se 
bránit při napadení

Více než 35 žen ze Dvora Králové nad 
Labem se v sobotu 12. prosince zúčastnilo 
semináře sebeobrany určeného pro ženy, 
slečny a dívky. Akci uspořádal Self Defence 
Team MPDK ve spolupráci s městem Dvůr 
Králové nad Labem a Městskou policií Dvůr 
Králové nad Labem (MPDK) jako součást 
programu prevence kriminality ve  městě. 
„Instruktoři ukázali ženám, jak by měly rea-
govat na napadení, jak se útočníkům bránit 
v mezích zákona a  jak zacházet se slzným 
sprejem, který si odnesly domů jako dárek. 
Nechybělo ani navození reálné situace 
s  využitím celotělového obleku ´Black 
Man´, pomocí něhož instruktoři při výcviku 
simulují skutečné napadení,“ uvedl Jan Ští-
pek, manažer prevence kriminality na MěÚ 
Dvůr Králové nad Labem a zároveň zastupi-
tel pověřený řízením MPDK. Všechny účast-
nice semináře obdržely po  absolvování 
kurzu certifikát. 

(mik)

Zastupitelé města na  svém zasedání, které se 
uskutečnilo v úterý 8. prosince, schválili obecně 
závaznou vyhlášku města, která zabezpečuje 
veřejný pořádek ve  Dvoře Králové nad Labem 
a zajišťuje estetický vzhled města.
„Tato vyhláška nahrazuje předpis z  roku 2008, 
kdy bylo potřeba na  náměstí T. G. Masaryka 
a  v  přilehlých ulicích upravit záležitosti týkající 
se vystavování zboží před obchody. Tehdy jsme 
se inspirovali v  Jičíně, kde tento problém vyře-
šili plošným zákazem. Vyhláška však připouštěla 
možnost výjimky, kterou schvalovala na  kon-
krétní žádost rada města,“ uvedla vedoucí práv-
ního oddělení Mgr. Alena Petirová.
V  poslední době se však objevilo několik pří-
padů, kdy byly žádosti o  výjimky buď příliš 
nekonkrétní, nebo se týkaly prostoru, kde už 
dříve rada města výjimky povolila. Proto bylo 
třeba obecně závaznou vyhlášku upravit. „Došlo 
tedy ke  zjednodušení stávající vyhlášky, která 
konkretizuje ulice, v  nichž je vystavování zboží 
v  centru města povoleno, včetně podmínek,“ 
sdělila Mgr. Alena Petirová.
Od 1. ledna 2016 tak bude na náměstí T. G. Masa-
ryka a v ulicích Revoluční, Palackého, Švehlova, 
Přemyslova, Josefa Hory a Havlíčkova zakázáno 
skladování materiálu a  vystavování zboží bez 
splnění následujících podmínek. Vystavovat 

bude možné od 7:00 do 22:00 hod. Vystavované 
zboží nesmí bránit neomezenému průchodu 
(nejméně 1,5 metru), kvůli bezpečnosti musí být 
půl metru od  obruby vozovky a  zároveň musí 
být vystavené zboží dostatečně ohraničené, aby 
nebránilo pohybu například lidem na  vozíku 
nebo nevidomým. Drobné zboží musí být umís-
těno ve stojanech k tomu určeným. 
„Pokud prodejci tyto podmínky splní, budou 
moci své zboží před obchody vystavovat bez 
podávání dalších žádostí,“ dodala Mgr.  Alena 
Petirová.
I  nadále však platí ohlašovací a  poplatková 
povinnost podle obecně závazné vyhlášky  
č. 1/2014 o  místním poplatku za  užívání veřej-
ného prostranství.

Miroslava Kameníková

Prodejci mohou před obchody v centru 
vystavovat zboží. Musejí ale dodržet vyhlášku

Od  října letošního roku má Městská policie Dvůr 
Králové nad Labem (MPDK) nové posily – pět asi-
stentů prevence kriminality. Ti se po  úspěšném 
absolvování rekvalifikačního kurzu strážný naplno 
zapojili do  hlídkové činnosti a  již zaznamenali 
první úspěchy.

„Podařilo se jim odhalit černé skládky za  Hart-
ským potokem a  nové místo výskytu bezdo-
movců u  stadionu. Dále pravidelně kontrolují 
autobusové nádraží a  také monitorují situaci 
okolo supermarketů, zda zde například lidé bez 
domova nežebrají o  peníze,“ říká Jan Štípek, 
zastupitel pověřený řízením městské policie 
a  zároveň nový manažer prevence kriminality 
na  Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, 
a  pokračuje: „Nyní čeká asistenty prevence 
kriminality ve  spolupráci s  odborem dopravy 
a silničního hospodářství proškolení, aby mohli 
dohlížet na  bezpečnost v  dopravě, a  zároveň 
hledáme vhodná místa pro tuto činnost.“ 
Občané města nové pracovníky MPDK snadno 
poznají, na sobě mají žlutou reflexní vestu s ozna-
čením asistent prevence kriminality. Na  rozdíl 
od  strážníků nejsou oprávněni nosit služební 
zbraň. „Rozhodně by neměli nahradit strážníky 
při zajišťování veřejného pořádku. Jejich čin-
nost by měla být striktně preventivní, například 
ostraha veřejných prostor úřadu práce ve městě, 
již zmíněná asistence při usměrňování dopravy 
na vybraných přechodech, například v blízkosti 
škol, dále pomoc při organizaci společenských 

akcí města, preventivní pochůzková činnost 
v  katastru města, hlavně v  okolí škol, dětských 
hřišť a parků. Mají především monitorovat situ-
aci a získávat podněty o nedostatcích v oblasti 
veřejného pořádku či bezpečnosti ať už z vlast-
ních poznatků nebo od občanů. Informace pak 
poslouží nejen pro práci strážníků, ale i pro práci 
technických služeb,“ vysvětluje Jan Štípek.
Navýšení o pět pracovních míst MPDK na zřízení 
asistentů prevence kriminality schválili králo-
védvorští zastupitelé na svém 5. zasedání, které 
se konalo 10. září. Vytvoření těchto pracovních 
míst k plnění veřejně prospěšných prací umožnil 
projekt Úřadu práce Trutnov, který prostřednic-
tvím dotace navíc hradí platy asistentů prevence 
kriminality. Tento dlouhodobý projekt se bude 
každých 12 měsíců aktualizovat, zřízená pra-
covní místa jsou tak podmíněna jeho trváním. 
„Jsem opravdu rád, že městská policie má asis-
tenty prevence kriminality, kteří jsou pro město 
přínosem. Jsem přesvědčen o  tom, že přispějí 
ke zvýšení bezpečnosti ve  Dvoře Králové nad 
Labem,“ dodává Jan Štípek.  

Miroslava Kameníková
Foto: Jindřich Hauke

Městským strážníkům pomáhají asistenti 
prevence kriminality. Již se osvědčili 
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Studentští zastupitelé si prohlédli 
areál technických služeb

Studentští zastupitelé města Dvůr Králové 
nad Labem se sešli na svém 3. zasedání, které 
se uskutečnilo ve čtvrtek 3. prosince. V dopro-
vodu starosty Jana Jarolíma a místostarostky 
Alexandry Jiřičkové si prohlédli areál Tech-
nických služeb města Dvora Králové nad 
Labem (TSm), seznámili se s  chodem sběr-
ného dvoře a  diskutovali s  ředitelem TSm 
Janem Horsákem. Ve  druhé části pracovali 
na  logu programu rozvoje města v  letech 
2016–2022. V  současné době je vytvořeno 
několik návrhů, na  jejich dokončení budou 
studentští zastupitelé pracovat i na svém dal-
ším zasedání ve čtvrtek 7. ledna 2016. 

(mik)

organizátoři akcí ušetří 
na poplatku ze vstupného
O  jednu starost méně budou mít od  ledna 
2016 organizátoři akcí z řad veřejnosti a sub-
jektů. Zastupitelstvo města totiž na  svém 
zasedání v úterý 8. prosince schválilo obecně 
závaznou vyhlášku o  zrušení místního 
poplatku ze vstupného. Díky tomu se tak 
sníží náklady organizátorů spojené s  koná-
ním akcí a  zmizí také administrativa spo-
jená s vyřizováním poplatku. „Již delší dobu 
výše poplatku stagnuje, nebo se snižuje. 
Jeho výnos se navíc pátým rokem pohy-
buje mezi 10 až  15 tisíci korunami ročně. 
Nejedná se tedy o zásadní částku pro příjem 
rozpočtu města,“ uvedl Ing. Martin Plecháč, 
vedoucí odboru rozpočtu a financí na MěÚ 
Dvůr Králové nad Labem. Místní poplatek 
město dosud vybíralo na  základě obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2011 ze vstupného 
na  kulturní, sportovní, prodejní a  reklamní 
akce, pořádané soukromými subjekty, niko-
liv na  akce, jejichž celý výtěžek byl určen 
na  charitativní a  veřejně prospěšné účely, 
na akce pořádané školami a školskými zaří-
zeními, jejichž výtěžek byl určen pro jejich 
potřeby, a  na  akce organizované občan-
skými sdruženími se sídlem na území města, 
jejichž výtěžek směřoval na vlastní činnost.

(mik)

Anonymní skupina pro rodiče 
uživatelů návykových látek 
Trutnovský RIAPS a  jeho Kontaktní cent-
rum, které se specializuje na práci s uživa-
teli návykových látek, nově nabízí možnost 
využít anonymní poradenskou skupinu 
rodičům a  osobám blízkým. Ti zde získají 
psychickou podporu, nový pohled na  si-
tuaci, dozvědí se užitečné rady a způsoby, 
jak svým blízkým účinně pomoci a zároveň 
nezničit sami sebe. V novém roce je setkání 
plánováno na  18. ledna od 17:00 hod. 
v  prostorách Kontaktního centra RIAPS, 
Procházkova 818, Trutnov, vchod B z boku 
budovy.

RIAPS Trutnov

V sobotu 28. listopadu se v  Lipnici u  Kapličky 
uskutečnilo první slavnostní rozsvěcení vánoč-
ního stromu. Tento den zaznamenal hojnou 
účast obyvatel i návštěvníků naší malé vesničky, 
kteří přišli s  velkým nadšením a  zvědavostí. 
Nápad vznikl pár týdnů před tímto dnem a za to 
musíme poděkovat Markétě Šimkové a  Vlaďce 
Matuškové, které se intenzivně podílely na pří-
pravě slavnostní akce. Děti ze ZUŠ R. A. Dvor-
ského Dvůr Králové nad Labem pod vedením 
Vlaďky Matuškové zahrály vánoční koledy. Jme-
novitě děkujeme mladým umělcům Dominikovi 

a  Marcelovi Pražákovým, Matějovi Šturmovi 
a  Antonínovi Matuškovi. Další hudební vystou-
pení připravily děti z  MŠ Lipnice pod vedením 
milých učitelek Štěpánky Karbanové, Lídy Ková-
řové a  Terezy Pacákové. Podvečer byl protkán 
vůní svařeného vína, teplého čaje a  padajícími 
sněhovými vločkami. Slavnostní rozsvěcení 
vyvrcholilo vypuštěním asi 50 lampionů štěstí 
z rukou dětských návštěvníků. Všem organizáto-
rům i přihlížejícím děkujeme za milou atmosféru 
a budeme se těšit na druhý ročník. 

Jan Metelka 

První lipnické rozsvěcení vánočního stromu

V  souvislosti s  novou legislativou platnou od  
1. ledna 2016 začnou platit také změny v  oblasti 
občanských průkazů, cestovních dokladů a  evi-
dence obyvatel. 

občanské průkazy (oP)
Doba platnosti občanského průkazu občanů 
starších 70 let
Občanské průkazy se občanům starším 70 let 
budou nově vydávat s platností na 35 let. V pří-
padě změny některého ze zapsaných údajů 
(např. změna trvalého pobytu) však bude nutné 
občanský průkaz vyměnit. 
Převzetí vyhotoveného oP na  kterémkoliv 
obecním úřadu s rozšířenou působností
I  nadále bude možné podat žádost o  vydání 
občanského průkazu na  kterémkoli obecním 
úřadě s  rozšířenou působností. Vydávajícím 
úřadem uvedeným na dokladu bude ten, u kte-
rého občan požádal o vydání. Pokud občan při 
podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občan-
ský průkaz se strojově čitelnými údaji na  jiném 
úřadu, bude převzetí dokladu u obecního úřadu 
ORP, který občan uvede v žádosti, zpoplatněno 
správním poplatkem 100 Kč splatným při pře-
vzetí dokladu.
vydání oP po dovršení 15 let věku občana
Pokud má občan trvalý pobyt na  území České 
republiky a nemá OP, je povinen požádat o jeho 
vydání po dovršení 15 let. Nejpozději však do 30 
dnů ode dne, kdy tohoto věku dosáhl.

Cestovní pasy 
Podat žádost o  vydání cestovní pasu a  převzít 
vyhotovený doklad bude možné na kterémkoli 
obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
Stejně jako u  občanských průkazů, bude i  zde 
možné si vyzvednout vyhotovený cestovní pas 
na  zvoleném obecním úřadě obce s  rozšíře-
nou působností, pokud to občan při podávání 
žádosti o cestovní pas nahlásí. Za službu se hradí 
správní poplatek 100 Kč splatný při převzetí 

cestovního pasu.
Tzv. cestovní „rychlopasy“ s biometrickými údaji 
se vydávají do  6 pracovních dnů, u  dospělých 
s  platností na  10 let, u  osob do  15 let s  plat-
ností na  5 let. V  tomto případě bude možné si 
pas vyzvednout pouze v  místě podání žádosti. 
Správní poplatek za  vydání tzv. „rychlopasu“ 
s biometrickými údaji do 6 pracovních dnů činí 
4.000 Kč, pro občany mladší 15 let 2.000 Kč.

občané s evidovaným trvalým 
pobytem na adrese ohlašovny 
(sídla městského úřadu)
Od 1. ledna 2016 jsou pro výše uvedené občany 
ukládána oznámení o  uložení zásilky a  výzvy 
s  poučením na  ohlašovně, v  jejímž správním 
obvodě mají hlášen trvalý pobyt.
Uložením oznámení o  uložení zásilky a  výzvy 
s poučením v sídle ohlašovny jsou po uplynutí 
deseti dnů splněny podmínky fikce doručení. 
Tím pádem se desátým dnem považuje písem-
nost za doručenou, nabude právní moci a stane 
se vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti 
neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže 
chtít, protože o tom nebyl srozuměn.

Zkvalitnění služby pro žadatele 
o zprostředkování kontaktu
Nově bude možné k žádosti o zprostředkování 
kontaktu připojit důvod, proč chce žadatel zpro-
středkovat kontakt, který bude současně s kon-
taktními údaji žadatele sdělen kontaktovanému. 
Dále bude žadatel vždy vyrozuměn o  tom, že 
jeho kontaktní údaje byly předány kontaktova-
nému. Pokud bude zjištěno, že kontaktovaná 
osoba zemřela, bude o tom žadatel informován. 
Údaje o datu a místě úmrtí budou i nadále sdě-
leny jen osobě blízké.

Všechny tyto informace naleznete také na strán-
kách www.mudk.cz v  sekci Radnice/Zprávy 
z odborů/Všeobecná vnitřní správa.

Novinky v oblasti osobních dokladů 
a evidence obyvatel od 1. ledna 2016
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Technické služby informují Změní se zřizovací listina 
technických služeb
Od 1. ledna 2016 se změní zřizovací listina 
Technických služeb města Dvora Králové 
nad Labem (TSm). Na  svém 6. zasedání 
dne 8. prosince o tom rozhodli zastupitelé 
města. 
„Jako hlavní činnost TSm bylo zrušeno 
umísťování reklamních, informačních 
a  směrových tabulí, jež jsou umístěny 
na  sloupech veřejného osvětlení a  které 
TSm pronajímají podnikatelům i  ostatním 
subjektům na  jejich reklamu. Tato činnost 
bude dále vykonávána ve  vedlejší hospo-
dářské činnosti a nebude na ni poskytován 
provozní příspěvek,“ uvedla Iva Škopová 
z  odboru ekonomiky a  majetku města, 
která má na  královédvorském městském 
úřadě na starosti vztahy s TSm. 
Nově bude ve  zřizovací listině spojeno 
do jedné činnosti plnění povinností města 
vyplývající ze zákona o odpadech s provo-
zováním městského sběrného dvora. „Obě 
činnosti spolu souvisejí a  je zbytečné, aby 
byly vykazovány jako dvě hlavní činnosti,“ 
vysvětlila Iva Škopová.
TSm také začnou předkládat informace 
o své činnosti a výsledky hospodaření for-
mou výroční zprávy tak, jak to dělají ostatní 
příspěvkové organizace města, a  ředitel 
TSm bude mít povinnost stanovit si svého 
zástupce. Do  souladu byly také uvedeny 
okruhy doplňkové činnosti navazující 
na  hlavní účel TSm, a  to ve  vztahu k  plat-
ným živnostenským oprávněním.

(mik)

Důležité upozornění pro svoz komunálního 
odpadu: z důvodu ukončení roku lichým týd-
nem bude svoz 14denních nádob v  novém 
roce probíhat 1. i  2. kalendářní týden. Dále 
pak každý sudý týden jako dosud.

V listopadu začali naši pracovníci instalovat 
vánoční výzdobu včetně montáže, nazdobení 
a  slavnostního rozsvícení vánočního stromu 
na náměstí T. G. Masaryka.
V  rámci rekonstrukce chodníku v  ul. 28. října 
jsme vyměnili stávající, již dávno nevyhovu-
jící veřejné osvětlení za  nové, osazené svítidly 
s úspornými LED diodami. 
Na  středisku komunikací jsme po  kompletní 
výměně prasklých dlaždic ukončili opravu 
části chodníku z  betonových dlaždic 30x30 cm 
na náměstí Odboje. Dále jsme přistoupili k pod-
zimním opravám výtluků v komunikacích, kon-
krétně v  lokalitách Sylvárov, Karoliny Světlé, 
Zahradní, Nedbalova a na dalších místech.
Po skončení úspěšné letní sezony na koupališti 
jsme zde společně s  dodavatelem vybudovali 
a osadili nové oplocení z betonových desek.
V  rámci údržby zeleně, spolu s  pracovníky 
veřejně prospěšných prací, byl hlavní činností 
úklid listí ze zelených ploch, chodníků a komu-
nikací. Mimo to jsme vysadili stromy, které nám 
uložil odbor životního prostředí jako náhradní 
výsadbu, a  vyměnili stromy, které během roku 
uhynuly. Naši pracovníci se podíleli na svozech 
zahradního odpadu a  na  instalaci vánočního 
stromu.
V rámci čištění a úklidu města, kromě běžného 
denního úklidu, probíhalo i  strojní a  ruční blo-
kové čištění na  předem označených komu-
nikacích v  lokalitách Kotkova a  Strž. Podél 
budovy Sokola u zimního stadionu jsme vybu-
dovali nový chodník ze zámkové dlažby a  též 

opravujeme i  vstupní 
schodiště do budovy.

Provoz zimního stadionu 
běží, informace o  veřejném bruslení najdete 
na všech výlepových plochách a na našich strán-
kách. Broušení bruslí PO, ÚT, ČT, PÁ 9:00–11:00 
hod., jinak je možné brusle donést k nabroušení 
na zimní stadion a po dohodě si je vyzvednout. 
Více informací najdete na www.tsdvur.cz.

Bruslení pro veřejnost v lednu 2016:
Pátek  1. 1. 13:30–15:00 hod.
Sobota 2. 1. 14:00–15:30 hod.
Neděle 3. 1. 14:00–15:30 hod.
Sobota 9. 1. 14:00–15:30 hod.
Sobota 16. 1. 14:00–15:30 hod.
Neděle 17. 1. 14:00–15:30 hod.
Sobota 23. 1. 14:00–15:30 hod.
Neděle 24. 1. 14:00–15:30 hod.
Pátek 29. 1. 13:30–15:00 hod.
Sobota 30. 1. 15:15–16:45 hod.
Neděle 31. 1. 14:00–15:30 hod.

Bruslení s hokejkami:
Sobota  2. 1. 11:30–12:30 hod.
Neděle 3. 1. 10:30–11:45 hod.
Sobota 9. 1. 11:30–12:30 hod.
Sobota 16. 1. 11:30–12:30 hod.
Neděle 17. 1. 10:30–11:45 hod.
Sobota 23. 1. 11:30–12:30 hod.
Neděle 24. 1. 10:30–11:45 hod.
Pátek 29. 1.   8:00–9:15 hod.
Neděle 31. 1. 10:30–11:45 hod.

Všem občanům města přejeme šťastný nový rok 
plný úspěchů a osobní spokojenosti.

Lucie Mikysová
Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Městské vodovody a kanalizace informují o činnosti
Zdražení vodného a stočného
S platností od 1. ledna 2016 dojde po 6 letech 
k  navýšení celkové ceny vodného a  stočného 
na  částku 79,85 Kč za  1m3, přičemž z  důvodů 
uvedených dále dojde k  nárůstu ceny pouze 
v položce vodného při současném snížení ceny 
v položce stočného. 
Je potřeba říci, že stávající cena byla již na  ne-
udržitelné úrovni, která by ohrozila existenci 
a  fungování společnosti MěVaK, jež by nebyla 
schopna odpovědně provozovat a  spravo-
vat vodovodní a  kanalizační infrastrukturu při 
zachování principu samofinancovatelnosti.
Cena vodného a stočného je cenou věcně usměr-
něnou. Její výpočet se provádí podle cenových 
předpisů a její správnost stanovení je předmětem 
pravidelných kontrol ze strany finančního úřadu. 
Kalkulace vodného a  stočného je dána dvěma 
základními veličinami: oprávněnými náklady spo-
jenými s  provozováním vodovodu a  kanalizace 
a  objemem fakturovaných m3 vodného a  stoč-
ného. Obě tyto položky musejí odrážet skutečnost 
a  reálný přepoklad jejich vývoje. My se bohužel 
nyní nacházíme v situaci, kdy obě položky, jak byly 
zkalkulovány již od roku 2010, zcela neodpovídají 
stávající skutečnosti. To dokládá mimo jiné i  zjiš-
tění ze strany finančního úřadu. 
V  důsledku katastrofálního stavu infrastruktury 
a  s  tím souvisejícím vysokým procentem ztrá-
tové vody se potýkáme s  nárůstem nákladů 

v  položkách poplatků za  odběr podzemních 
vod a  v  položkách oprav vodovodní a  kanali-
zační infrastruktury. Další významnou náklado-
vou položkou, která ovlivňuje výslednou cenu, 
je nájemné placené městu, které by mělo sloužit 
ke  zpětné obnově vododovodní a  kanalizační 
infrastruktury. Diskuze o  jeho snížení s  cílem 
udržet nízkou cenu není s  ohledem na  stav 
infrastruktury řešením. Stejně tak v  položce 
fakturovaných m3 dochází k citelnému poklesu, 
což ve svém důsledku vede ke zvýšení nákladů 
na 1m3.
Kalkulace vodného a stočného musí vycházet ze 
skutečností popsaných výše. Jen pro představu, 
přepočet na  aktuální nižší objem vodného 
a  stočného znamená zvýšení ceny v  položce 
vodné o více než 2 Kč a o více než 1 Kč v položce 
stočné. Další aspekt, který musíme do ceny vody 
promítnout, je nález finančího úřadu ohledně 
správného rozpočítání poměru nájemného 
mezi vodné a  stočné. Dříve bylo chybě rozpo-
čítáno 90 % nájemného do  stočného (správně 
mělo být pouze 60 %) a zbytek do vodného. Jen 
tato úprava znamená obrovský pohyb v jednot-
livých položkách, a to nárůst vodného o více než 
6 Kč a pokles stočného o více než 5 Kč.
Poslední položkou, kterou je potřeba do kalku-
lace promítnout, je již zmíněný nárůst nákladů 
především v  položce odběru podzemních vod, 
oprav vodovodní a  kanalizační infrastruktury 

a  nárůst vyvolaný nutností obnovit a  rozšířit 
téměř neexistující a  zastaralý technický park 
MěVaKu. A to tak, abychom byli schopni co nej-
rychleji a nejefektivněji zvládat opravy a  inves-
tice na  infrastruktuře a  přispěli ke  snížení  pro-
cent ztrátových vod a balastních vod, aby takto 
nově stanovená cena vodného a stočného byla 
pro občany co nejdéle udržitelná.

Ing. Petr Mrázek
jednatel společnosti

opravené poruchy 
3. 11.: porucha vodovodu Žireč; 
13. 11.: porucha vod. přípojky Pod Slévárnou;
13. 11.: porucha vod. přípojky v Sadové ulici; 
14. 11.: porucha vodovodu v ul. Čelakovského; 
14. 11.: porucha vodovodu v Žirecké ulici;
16. 11.: havárie výtlačného vodovodu DN500; 
18. 11.: porucha vod. přípojky v ul. Palackého; 
19. 11.: porucha vod. příp. v ulici Raisova; 
20. 11.: porucha vodovodu v Žirči; 
28. 11.: porucha vodovodu v Žirči; 
30. 11.: porucha vod. přípojky v ulici Roháčova.

investiční akce
•	 Valová ulička – výměna kanalizace + příprava 

pro povrchy;
•	 Heydukova ulice – výstavba kanalizace.

Ivo Antonov 
odpovědný zástupce MěVaK 
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Děkujeme za projevenou důvěru
v letošním roce

a přejeme krásné Vánoce
a úspěšný nový rok.

Město má zpracovanou projektovou dokumentaci na  rekonstrukci úpravny 
vody a vodovodní sítě v celé aglomeraci města. Předpokládané celkové náklady 
měly být cca 130 mil. Kč. Díky tomuto projektu je město připraveno požádat 
o  dotaci. Město dalo v  minulosti přednost vyřešení problémům s  kanalizací 
a  přípravě žádosti o  dotaci na  výstavbu nové čistírny odpadních vod (ČOV). 
Z důvodu nedostatku peněz v městském rozpočtu se nemohly na obě stavby 
podat žádosti o dotaci. Město by muselo omezit jiné investiční akce.
Špatný technický stav vodovodní a kanalizační sítě byl jedním z důvodů uza-
vření dohody o narovnání s panem Koubou. Nebyla žádná právní cesta, jak 
ho donutit, aby se o náš majetek řádně staral a platil nám dohodnutou výši 
nájemného. Při řešení tohoto problému nám pomáhaly renomované právní 
kanceláře. Bohužel pro město, jako nejvhodnější varianta k nápravě špatně 
uzavřené nájemní smlouvy z roku 1994, zůstala dohoda o narovnání. Důležitá 
poznámka: smlouvu o pronájmu v roce 1994 podepsalo město s jinými part-
nery a teprve v roce 2000 ji od nich odkoupil pan Kouba. V dohodě o narov-
nání není 85 mil. Kč cena za navrácení našeho majetku do rukou města tak, 
jak je občas některými lidmi prezentováno v tisku a televizi. Dohoda o narov-
nání je pro všechny přístupná na webu města, kde si ji každý (a konečně snad 
i pan starosta) může přečíst. Zkráceně: částka 85 mil. Kč se skládá z 35 mil. 
Kč za to, že pan Kouba ukončil nájemní smlouvu v roce 2012 místo až v roce 
2019. Dále z částky 15 mil. Kč za odkup areálu současného MěVaku. Odkoupily 
se věci movité v  odhadnuté hodnotě 10 mil. Kč, digitalizovaná data nutná 
ke smluvním vztahům a postoupení pohledávek. Dále finanční kompenzace 
ve výši 19,5 mil. Kč za vodné a stočné fakturované městem od 31. 3. 2010 do  
31. 3. 2012, kdy ještě síť provozoval pan Kouba. Vše bylo uhrazeno v roce 2014. 
Po vyrovnání těchto závazků se mělo od roku 2015 začít s realizací schvále-
ného plánu obnovy kanalizační a vodovodní sítě, v řádu cca 20 mil. Kč ročně.
Proto jsem zvědavý, zda vedení města použije zmíněnou projektovou doku-
mentaci na rekonstrukci celé vodovodní sítě k přípravě pro podání žádosti 
o dotaci, bude-li v budoucnosti vhodný titul vypsán. Projekt je možné roz-
dělit na více etap. 
Závěrem musím konstatovat, že je zbytečné od  roku 2016 zdražovat 
vodné a stočné o navrhovaných cca 8 Kč/m3. Bude to radikální zdražení 
o  více než 10 %. Hledejte peníze nejdříve z  dotací a  teprve potom je 
tahejte lidem z jejich kapes. 

Jan Bém, zastupitel (ODS)

Shánějte dotace na 
opravu vodovodní sítě 

Z d r a v o t n i c k á 
záchranná služba 
Královéhradec-
kého kraje je roz-
dělena dle ofici-
álních webových 
stránek do  dvou 
g e o gra f i c k ýc h 
oblastí: JIH 
a  SEVER. Oblast 
SEVER sdružuje 
dva bývalé 
okresy Trutnov 
a Náchod s výjez-
dovými posád-
kami, jejichž 
počet je uve-
den v  závorce: 
v  Trutnově (3), 
Náchodě (3), Jaroměři (3), Broumově (2), Vrchlabí (2) a ve Dvoře Králové nad 
Labem (1). Dále byla z  nějakého „regionálního“ důvodu do  oblasti SEVER 
zařazena také výjezdová posádka bez lékaře z Opočna, i když by měla patřit 
do oblasti JIH, kam patří města z bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou?!
Jak je z výše uvedeného zřejmé, ORP (obec s rozšířenou působností) Dvůr 
Králové nad Labem disponuje na rozdíl od ostatních měst v okrese Trutnov 
a  Náchod pouze jedinou vyjezdovou posádkou, která není ani obsazena 
lékařem! Je složena pouze ze dvou zdravotníků-záchranářů s tím, že jeden 
plní roli řidiče! Královéhradecký kraj takto originálně „vyřešil“ zdravotnic-
kou záchrannou službu ve čtvrtém největším městě kraje a v jeho spádové 
oblasti. K  pacientovi na  Královédvorsku, který potřebuje urgentní pomoc, 
přijede proto určitě „velmi rychle“ vyjezdová posádka s lékařem z Trutnova, 
Vrchlabí, Jičína nebo z Jaroměře? Jak „logické“, jak „ekonomické“ a zejména 
pro nás, potenciální pacienty, jak „uklidňující“. 
Proto jsem velmi rád, že kolegové zastupitelé odhlasovali na  posledním 
zastupitelstvu můj návrh, aby pan starosta dostal od nás zastupitelů mandát 
okamžitě jednat s vedením kraje o opětovném zřízení lékařské záchranné 
služby ve Dvoře Králové nad Labem.
Lékařská záchranná služba byla před několika lety v našem městě z nero-
zumu krajských a komunálních politiků zrušena.

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši) 

Lékaři se musí vrátit na 
královédvorskou záchranku 

Ve Dvoře Králové nad Labem je k dispozici pouze RZP – rychlá 
zdravotnická pomoc. Posádka je složena ze dvou zdravotnických 
záchranářů, z nichž jeden plní roli řidiče.              Foto: www.zzskhk.cz

PF 2016
Všem občanům Dvora Králové nad Labem přejeme mnoho štěstí a zdraví 
do nového roku. 

Jan Bém a MUDr. Petr Hroneš, zastupitelé (ODS)

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

SPoRT NA SLovANECH
TENIS, VOLEJBAL, NOHEJBAL, PING-PONG

Cena od 180 Kč za hodinu 
Objednávky haly – tel. 605 388 122

PRoNÁJMy PRoSToR
VÝROBNÍCH a SKLADOVÝCH – 350 Kč/m2/rok

KANCELÁŘSKÝCH – 550 Kč/m2/rok
Objednávky pronájmů – tel. 603 703 001

www.slovany.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.

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

inzerce:
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     735 000,- KcDK 10985
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550 000,- KèDK 11384

Prodej bytu 2+KK ve Dvoøe 
Králové n. L.

Zdìný zrekonstruovaný byt 2+1 
Dvùr Králové n.L.

Prodej bytu 3+1 v OV, Dvùr 
Králové n/L

Prodej bytu, 3+1 ve Dvoøe 
Králové n/L

Prodej bytu, 2+1 ve Dvoøe 
Králové n/L.

Byt 1+1 v centru mìsta 
Dvùr Králové n.L.

Byt 3+1 nedaleko centra mìsta 
Dvùr Králové n.L.

728 451 040

  

VR 7690

Pro velký zájem našich 
klientù hledáme byty ve 

Dvoøe Králové n/L v 
lokalitách Sídlištì Strž, Oèní 

škola, pod Zoo, Náb. 
Benešovo, 5. Kvìten.

Nabídnìte na telefon: 
724 077 752
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Hledáme chatu èi chalupu 
k možné rekreaci v okolí  

Dvora Králové nad Labem. 
Nabídnìte na telefon: 

724 077 752

 

Poptáváme rodinný dùm 
nebo 

Nabídnìte na telefon: 
777 271 927

 

byt 3+1, 
lokalita Dvùr Králové a 

blízké okolí
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Prodej rodinného domu v 
centru Dvora Králové n/L
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724 077 752
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728 451 040

MUDr. Bassam Zumot, s. r. o., oRL – ušní, nosní, krční

Tyršova 1118, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 499 621 366 
e-mail: zumot1@centrum.cz

ZMĚNA oRDiNAČNÍCH HoDiN oD 1. 1. 2016
 Pondělí 8:00–12:00 14:00–18:00
 Úterý 8:00–12:00 
 Středa 8:00–12:00 14:00–18:00
 Čtvrtek 8:00–12:00
 Pátek 8:00–12:00
                   InHALAce od 7:30 hod. po celou ordinační dobu
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V listopadu 2015 se v našem městě narodilo 5 občánků – 1 chlapec a 4 děvčata.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V listopadu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 15 lidí, z toho bylo 9 dvor-
ských občanů, 7 mužů a 2 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Zleva: Sofie Gabrielová, Natálie Řeháková, Sabina Linhartová.

Zleva: Ondřej Seifrt, Eliška Zárubová, Julie Lišková, Simona Hrdinová.

vítání občánků
Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 15 novorozených občánků 
našeho města.

Sňatky
V listopadu uzavřeli manželství ve Dvoře Králové nad Labem tito snoubenci:
Stanislav Harašta a Veronika Fidlerová  – 14. 11. 2015
Vlastimil Staněk a Alena Ondrišová  – 21. 11. 2015
Karel Hrdina a Romana Štefanová  – 28. 11. 2015
Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v lis-
topadu 19 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 8 manžel-
ských párů stříbrnou svatbu, 3 manželské páry zlatou svatbu a jeden pár 
svatbu diamantovou. 

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Zleva: Natálie Vedejová, Viktorie Měšťanová, Anežka Lhotáková, Ondřej Pešek.

Zleva: Jan Vondrouš, Natálie Pokorná, Viktorie Voňková, Kristýna Peitzkerová.

Tak jako každý rok proběhne na začátku ledna ve Dvoře Králové nad Labem 
a okolí Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Farní charita. Hlavním poselstvím 
sbírky je předat radostnou zvěst vánočních svátků a navštívit domácnosti 
s přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku. 
Ve středu 6. ledna proběhne tradiční požehnání koledníků. Jako každý rok 
se na  děkanství ve  Dvoře Králové nad Labem sejdou vedoucí skupinek 
a dětští koledníci, aby obdrželi požehnání z rukou kaplana Andrzeje Deni-
ziaka, MSF. Toto požehnání je pak bude provázet při putování po  ulicích 
a domácnostech ve Dvoře nad Labem a blízkém okolí. Doufáme, že mnozí 
lidé otevřou své domovy i svá srdce a přijmou koledníky, čekající na prahu 
jejich domovů. Výtěžek sbírky bude použit na  přímou podporu občanů 
na Královédvorsku, kteří se ocitli v tíživé situaci.
Tříkrálová sbírka se uskuteční od středy 6. ledna do neděle 10. ledna 2016.

Iva Rejlová, Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Tříkrálová sbírka 2016

V  Domově sv. Josefa 
v  Žirči byly 1. prosince 
slavnostně otevřeny 
a  do  provozu uvedeny 
nově zrekonstruované 
objekty sv. Damiána a sv. 
Kláry (budovy bývalého 
pivovaru a  fary). Výsled-
kem více než ročního 
úsilí je 29 nových lůžek 
v objektu sv. Kláry určených pro odlehčovací pobyt. Zájemci o tuto službu 
se mohou hlásit od 1. prosince. Dalších 15 lůžek v objektu sv. Damiána je 
určeno pro klienty trvalého pobytu v  rámci služby Domov pro osoby se 
zdravotním postižením. Přijďte se podívat do  nového Domova, rádi vás 
přivítáme. Projekt Rozšíření Domova sv. Josefa v  Žirči byl realizován díky 
dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast 
podpory 2.2: Rozvoj měst. Na  pořízení transportního zařízení nezbyt-
ného pro provoz objektů se významně podíleli tito partneři: Skupina ČEZ, 
Nadace Divoké husy, město Kolín, Tesco, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 

Havlové, Konto Bariéry.
Jitka Holcová

Domov sv. Josefa v Žirči
Foto: Václav Bartoška

Bývalý pivovar a fara budou 
sloužit klientům Domova sv. Josefa  
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V  sobotu 10. října 2015 vyrazila z  královédvor-
ského gymnázia výprava 12 studentů pod 
vedením profesorek Procházkové a  Šecové 
na  sedmihodinovou cestu do  bavorského 
města Herriedenu. Po  první části projektu  
„Following the Steps of J. A. Comenius“ („Po 
stopách J. A. Komenského“), která proběhla 
v  květnu ve  Dvoře Králové nad Labem, nás 
(a  naše partnery z  polského Lešna) tentokrát 
čekal krásný týden v  prosperujícím německém 
městečku a jeho okolí. Po příjezdu jsme se ubyto-
vali v příjemném místním hotelu a zanedlouho 
nás čekala večeře s Němci a Poláky v herrieden-
ské Realschule. Druhý den přišel na  řadu první 
teambuilding. V blízkosti nedalekého lanového 
centra Kletterwald jsme absolvovali aktivity 
na  stmelení kolektivu završené odpoledním 
pobytem na místních lanových trasách. V pon-
dělí jsme na  radnici navštívili herriedenského 
starostu, který nám s nadšením povyprávěl o his-
torii i  současnosti města. Cestou zpět do  školy 
jsme si prohlédli místní kostel a zbytky středově-
kého opevnění. Ve škole jsme poté pokračovali 
v práci započaté v Česku, tedy tvorbě čtyřjazyč-
ných slovníků. Odpoledne jsme strávili v okres-
ním městě Ansbach. V úterý nás čekala poměrně 
daleká cesta do místa Komenského studií, pře-
krásného Heidelbergu. Kromě procházky his-
torickým městem a  návštěvy hradu jsme také 
dostali rozchod na nejdelší evropské obchodní 
ulici. Středeční dopoledne pro nás znamenalo 
dvouhodinový návrat do  školních lavic, neboť 
jsme se zapojili do běžné německé výuky. Odpo-
ledne jsme vyrazili opět do Ansbachu, kde jsme 
si zasoutěžili v městské rallye, což představovalo 
plnění různých úkolů a otázek v ulicích. Ve čtvr-
tek nás čekala přednáška předsedy německé 
Komenského společnosti a  prezentace vybra-
ných Komenského knih, každá země předsta-
vila jednu. Poté jsme společně dokončili práce 
na slovnících. Po odpoledním volnu a společné 
večeři v podobě německých špeclí už přišel čas 
na loučení. Nejedna slza ukápla... Naštěstí jsme 
se ale neviděli naposledy, poslední část projektu 
nás čeká v květnu v Lešně. 
Děkujeme našemu domovskému ústavu za  to, 
že jsme se zapojili do  uvedeného projektu 
a mohli se vydat na tuto cestu, ze které jsme si 
přivezli spoustu nezapomenutelných zážitků. 

Vojtěch Hojný, 4.C

Gymnázium zve na den 
otevřených dveří
V  tomto školním roce si Gymnázium Dvůr 
Králové nad Labem připomnělo 125. výročí 
založení školy a  120. výročí zahájení výuky 
ve stávající školní budově. Kdo neměl mož-
nost navštívit naši školu v  září, bude mít 
v  následujícím období ještě dvě příležitosti. 
Poprvé to bude ve  středu 13. ledna 2016 
od 15:00 do 18:00 hod. a podruhé v sobotu 
5. března 2016 od  9:00 do  12:00 hod. 
V  rámci těchto dnů proběhne pro zájemce 
o šestileté i čtyřleté studium na našem gym-
náziu a  jejich rodiče informativní schůzka, 
na  které upřesníme podmínky přijímacího 
řízení a  možnosti přípravy na  ně a  také je 
seznámíme s průběhem gymnaziálního stu-
dia. Tato schůzka se uskuteční v aule v lednu 
od 16:30 hod., v březnu od 10:30 hod. 

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

Zrekonstruovaná laboratoř a změny ve školním 
vzdělávacím programu inspirovaly k  rozšíření 
oboru chemie na  gymnáziu formou chemic-
kého kurzu pro první ročník čtyřletého studia 
a  pro zájemce navíc k  chemickým seminářům 
pro druhé až čtvrté ročníky. 
Chemický kurz je realizován v  úvodu školního 
roku a  jeho cílem je seznámit studenty s  labo-
ratoří a  základními laboratorními technikami. 
Výsledkem je fakt, že se studenti z  různých 
základních škol dostanou na  podobnou star-
tovní čáru, co se týká praktické chemie. Semi-
náře pak rozšiřují obor nejen v teoretické oblasti, 
ale především v praktické části, kde se studenti 
věnují zajímavým experimentům. Důležité je, že 
i studenti všeobecně vzdělávací školy dostanou 
pravidelnou praxí do  krve základy laboratorní 
techniky, a jak sami konstatují, „stávají se jistější 
v práci v laboratoři“.
Chemické (popř. víceoborové) exkurze jsou 
nedílnou součástí výuky chemie na  gymná-
ziu.  Studenti prvních ročníků vyráží do sklárny 

a  dolů v  Harrachově, 
studenti druhých roč-
níků do  cukrovaru 
a  lihovaru v  Dobrovici, 
kde si mohou prohlédnout Muzeum cukrovar-
nictví, lihovarnictví a řepařství a výrobu „bílého 
jedu“ v praxi.  Studenti třetích ročníků podnikají 
exkurze do Jeseníků, kde se ve Velkých Losinách 
seznámí s  technologií výroby ručního papíru 
(a  na  Dlouhých Stráních s  principem přečerpá-
vací elektrárny). Tradiční exkurze do  Pivovaru 
Krakonoš je určena pro naše zletilé studenty  
4. ročníku. 
Letošní novinkou však jsou exkurze v  rámci 
chemického semináře ve třetím ročníku. V prů-
běhu školního roku navštěvujeme podniky 
a  firmy ve  Dvoře Králové nad Labem a  v  blíz-
kém okolí, např. budoucí lékárníky nadchne 
farmaceutické muzeum v  Kuksu, kde jsme si 
krom jiného vyzkoušeli přípravu tablet, tobo-
lek aj., budoucí „sládky“ výroba piva, budoucí 
analytické chemiky laboratoř firmy INOTEX.  
V letošním školním roce nás čekají další exkurze, 
kde se studenti seznámí s výrobou plastů, kos-
metiky, mobilní chemickou laboratoří, chemic-
kými látkami používanými při výrobě vánočních 
ozdob aj. Možná právě tady se inspirují pro svá 
povolání budoucí laboranti, chemici, technolo-
gové apod. Cílem exkurzí totiž je, kromě sezná-
mení s technologiemi a praktickou chemií, také 
získat představu o  povoláních souvisejících 
s oborem chemie a usnadnit tak studentům roz-
hodování o dalším studiu.  

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Rok 2015 byl na výročí 
nesmírně bohatý, jak 
jsme si to připomněli 
červnovým projek-
tovým dnem pro 
naše studenty i  žáky 
základních škol. Vedle 
konce druhé světové 
války nebo upálení 
Jana Husa (za  nímž 
jsme se ostatně 
během exkurze před 
půl rokem vydali 
přímo do  Betlémské 
kaple) zahrnoval také 
vzpomínku na  císaře 
Napoleona I., od  jehož rozhodující porážky 
u Waterloo uplynulo právě tehdy 200 let. „Napo-
leonský rok“ měl však přinejmenším v  českých 
zemích ještě jeden vrchol  – 210. výročí jedné 
z nejslavnějších bitev na našem území, jež pro-
běhla 2. prosince 1805 v prostoru mezi Slavko-
vem a  Brnem. Ve  střetu mezi Francií na  jedné 
straně a Rakouskem a Ruskem na druhé nejjas-
něji zazářila Napoleonova vojenská genialita. 
Protože výuka dějepisu ani činnost dějepisného 
kroužku Historia se neomezují na učebny školy, 
šlo o jedinečnou příležitost k zapojení prožitko-
vých postupů i poznávání zajímavých vzdáleněj-
ších míst České republiky. 
Studenti 3. A, 2. C a zájemci z dalších tříd si tak 
v  pátek 20. listopadu 2015 připomněli blížící 
se výročí bitvy u  Slavkova přímo v  místě bojů. 

Začali jsme prohlídkou nádherného zámku, 
kde původně nocovali rakouský císař František 
a  ruský car Alexandr a  po  bitvě vítězný císař 
Francouzů Napoleon I. a  kde bylo podepsáno 
příměří mezi Francií a  Rakouskem. Pokračovali 
jsme prohlídkou multimediálního muzea bitvy 
a  jejího památníku přímo na  Prateckém vrchu, 
na němž došlo k rozhodujícímu střetu. Zastavili 
jsme se také na Žuráni, kde bitvu zahajoval císař 
Napoleon. Po  prohlídce centra Brna program 
uzavřelo strhující legendární představení Balada 
pro banditu v divadle Husa na provázku. 
Symbolicky jsme tak uzavřeli „napoleonský rok“ 
2015. Řada poznávacích exkurzí nicméně pro-
běhne i v průběhu toho příštího!

PhDr. Ivo Rejchrt
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Další rozvoj chemie na Gymnáziu 
Dvůr Králové nad Labem

Erasmus+ 

Připomněli si 210 let od bitvy tří císařů
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vídeňské trhy

V  pátek 27. listopadu se vybraní žáci  
z  5. až 9. třídy vydali do  sousedního Rakouska 
na  adventní trhy. Zájezdový autobus vyrazil 
do Vídně již v brzkých ranních hodinách, neboť 
program byl velmi nabitý. Po celou dobu výlet-
níky doprovázela průvodkyně, která dětem zod-
pověděla nejednu všetečnou otázku.
První zastávkou bylo bývalé letní sídlo císařovny 
Sisi, zámek Schönbrunn, jenž je v létě obklopen 
nádherně rozkvetlými zahradami. V  samot-
ném centru hlavního města všichni zhlédli 
jeden z  nejvýznamnějších symbolů Vídně,  
gotický Stephansdom, a  rezidenci rakouských 
císařů Hofburg. Největší radost pak mnozí měli 
z vytoužených vánočních trhů před radnicí, kde 

Advent na ZŠ 5. května

První stupeň nelení, zvládá nejen učení
Každodenní školní docházku je potřeba občas 
žákům zpestřit zajímavým programem. Výjim-
kou není ani doba předvánoční. Snažíme se vybí-
rat akce, které výuku doplňují a jsou smysluplné. 
K již tradičním akcím pro všechny třídy 1. stupně 
patří programy Hankova domu. Naposledy tu 
naše žáky rozproudily písně folkové skupiny 
Poutníci. I  v  dnešní době písničky od  táboráků 
stále žijí. Městská knihovna nás zase provází 
světem četby. Třetí třída tu zjistila, že klasické 
pohádky jsou pro moderní děti velkým oříškem. 
Ještěže jsou všichni ti čerti, vodníci, draci a Hon-
zové shovívaví a chybičky školákům odpustí.
S  příchodem prosince jsou spojené činnosti, 
které dýchají Vánocemi. Žáci 1. tříd se třídou 
4. A  navštívili zoo a  ozdobili si v  ní stromeček. 
Vždy se sejdou nápadité a  rozmanité ozdoby. 
Děti ze 4. B a  5. A  přijaly pozvání z  DDM Jed-
nička. Čekalo je milé povídání o  adventu. Bylo 
spojené s výrobou dárků, což mnohým dětským 
návštěvníkům usnadnilo práci s jejich sháněním. 
Nikdo z  nás asi nemá rád předvánoční mačka-
nici a  dlouhé fronty v  obchodech. Druháci se 
společně s  ostatními třídami těšili na  návštěvu 
z živočišné říše. S výukovým programem o zvířa-
tech k nám zajeli členové záchranné stanice Pav-
lov. Pomáhají zraněným zvířatům a  usnadňují 
jim návrat zpět do přírody. Povídání o zvířecích 
kamarádech bylo doplněno prezentací na inter-
aktivní tabuli. Největší ohlas mezi dětmi měla 
živá zvířátka. A  tak si mnoho zvědavých rukou 
poprvé  pohladilo ježka nebo sovu. Při loučení 
nás ještě šimraly bodlinky na prstech. (Nebo to 
byla bleška?) Každopádně budou mít děti pěkné 
vzpomínky, které jim zároveň obohatí znalosti 
o životě kolem nás. 
Svátky jsou za dveřmi a přípravy na ně v plném 
proudu. Ani paní učitelky nezahálí. Už teď plá-
nují, jak dětem zpříjemnit první měsíc v nadchá-
zejícím roce, aby učení nebylo mučení.

Třídní učitelky 1. stupně

si děti vyzkoušely konverzační obraty v němčině. 
Vydařený den večer všichni společně zakončili 
v  Prateru na  obřím ruském kole. S  osvětleným 
velkoměstem se rozloučili z výšky 65 metrů.
Poděkování za organizaci výletu patří Mgr. Sta-
nislavě Culkové a Mgr. Petře Chmelíkové a paní 
vychovatelce Aleně Rejlové. 

Nešůrujte domeček, přijďte zdobit 
stromeček

Na  první prosincové odpoledne ve  škole se 
těšily nejen naše děti. I  letošní rok jsme první 
adventní úterý uspořádali akci Nešůrujte dome-
ček, přijďte zdobit stromeček. Hosté byli při-
vítáni již v  přízemí školy žáky 9. třídy, kteří se 
s předstihem převlékli za čerty a anděly. V galerii 
v  prvním patře pak všechny přivítal pan ředi-
tel a  zahájil vernisáž dětských prací, tentokrát 
zaměřenou na  betlémy. K  zhlédnutí zde byly 

výrobky z  keramiky, obrázky i  nástěnné plas-
tiky. Po hudebním vystoupení flétniček se žáci, 
sourozenci, rodiče, prarodiče a  učitelé vydali 
do  kmenových tříd, kde společnými silami 
vytvořili ozdoby na vánoční stromečky. 
Součástí akce byl vánoční jarmark žákovských 
výrobků. Kdo pocítil únavu, mohl nabrat síly 
u stolů s lehkým občerstvením.
Doufáme, že se všem čas strávený s dětmi líbil 
a budeme se těšit na další setkání.

Čertování školní družiny
Ve  čtvrtek 3. prosince dopoledne navštívily 
naši školu děti z MŠ Drtinova, Dvořákova a Lip-
nice, aby se zúčastnily čertovského soutěžení. 
Předškoláky jsme přivítali loutkovou pohád-
kou O  zatoulaném čertovi a  vzápětí si všichni 
vyzkoušeli prolézat peklem, skákat na  čertov-
ských trampolínách, chodit po kladině nad kot-
lem a hledat čerty v pytli. Vydařené dopoledne 
zakončily holky a kluci ze školek i s prvňáčky při 
tanečku v doprovodu pekelné hudby.
Čerty a  Mikuláše si užili někteří žáci školní 
družiny i  v  sobotu 12. prosince v  Doubravici, 
kam je vzala paní vychovatelka na výlet na akci 
vánočních dílen. Děti si na různých stanovištích 
vytvořily dárečky pod stromeček a ještě dostali 
nadílku od čertů.

Mgr. Markéta Haasová
vyučující ZŠ 5. května

Novinky ze ZŠ Strž Preventivní programy
Prvňáčkové si společně s  osmáky povídali 
o tom, jak chodit bezpečně do školy, na co si dát 
cestou pozor. Vyzkoušeli si bezpečné přecházení 
vozovky. V  praxi si ověřili, jak je vidět chodec 
oblečený do  různých barev a  co jeho viditel-
nost zvýší. Uvědomili si, k čemu mají na aktov-
kách a  oblečení reflexní prvky. A  protože jim 
práce šla pěkně od ruky, každý malý účastník si 
z  této lekce projektu „Už se nebojíme!“ odnesl 
drobnou odměnu – reflexní pásek, přívěšek, 
nebo samolepku. Ani druháci nezůstali pozadu 
a v prosinci se pod vedením hasičky Jitky naučili, 
jak se chovat v případě požáru. S touto temati-
kou se seznámili také naši žáčkové ze Žirče, které 
již podruhé navštívil dráček Hasík. Ten všem 
přinesl speciální čokoládové překvapení, jež se 
stalo příjemným zakončením čtvrteční lekce 
programu „Dobrý sluha, ale špatný pán".
Žáci 8. A  a  8. B se 10. prosince zúčastnili před-
nášky na téma Kriminalita mládeže. 
V pátek 11. prosince proběhlo školní kolo Olym-
piády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 12 
žáků z 8. a 9. tříd. Dále pokračují čtenářské dílny 
od 2. do 9. tříd. Děti čtou ve čtenářském koutku 
nebo v knihovně. Obě místa jsou vybavena no-
vým nábytkem, aby čtení bylo ještě příjemnější.

Račte vstoupit do školní družiny
Školní družina při ZŠ Strž se v  letošním roce 
zapojila do  mezinárodního eTwinningového 
projektu s  názvem „Račte vstoupit“. Jedná se 
o  projekt s  cirkusovou tematikou. Abychom 
neměli problém s dorozumíváním, zahraničí pro 
nás představuje Slovenská republika. Do  pro-
jektu se nás zapojilo opravdu hodně – sedm 
škol z Čech a dvě ze Slovenska. Naším cílem je 
snížit počet žáků, kteří nevykonávají žádnou 
pohybovou činnost, zaměřit volnočasové akti-
vity na  různé druhy pohybu, rozvíjet jemnou 
motoriku žáků, rychlost a  obratnost, upozornit 
na zásady správného stravování, zdravou výživu 
a  boj proti dětské obezitě, rozšířit si znalosti 
a dovednosti o postřehy a nápady partnerských 
škol. Je toho opravdu hodně, co nás ještě čeká. 

Pilně fotografujeme a  na  stránkách projektu 
jsme se již pochlubili ostatním školám svými 
klauny, šašky a jinými cirkusovými výrobky. Také 
jsme natočili videa, abychom se všem předsta-
vili, ukázali, jak kouzlíme, trénujeme s  jojem 
a  cvičíme na  našich nových trampolínkách. 
V rámci projektu „Račte vstoupit“ čteme v druži-
nách i knížky s cirkusovou tematikou. Náš Cirkus 
s  názvem „Hurá“ představujeme i  na  stránkách 
školy. Nezapomínáme samozřejmě ani na  jiné 
aktivity spojené s životem školní družiny – např. 
podzimní vyrábění a přípravu na Vánoce. 

Vychovatelky ŠD 

Zpíváme koledy s žáky ZŠ Strž

Dne 16. prosince dopoledne nepřilákaly mnohé 
obyvatele na  náměstí pouze tradiční trhy, ale 
i zpívání žáků ZŠ Strž. Úvodním slovem všechny 
přivítala a  akci představila ředitelka školy  
Mgr.  Šárka Šantrochová. A  pak už se jen zpí-
valo. Městem se linuly tóny koled Štědrý večer, 
Půjdem spolu do Betléma nebo Pásli ovce Valaši. 
Z  vánočních písní jsme oprášili ty klasické – 
Rolničky a  Veselé Vánoce. K  malým zpěvákům 
u  mikrofonů se přidali i  všichni kolem. A  o  to 
právě šlo. Na  chvíli se zastavit a  navodit si pří-
jemnou atmosféru adventního očekávání.
Děkujeme Zdeňku Jirouskovi, DiS. Skvěle totiž 
naše děti doprovodil. Děkujeme Antonínu 
Šturmovi, který zajistil, abychom se dobře sly-
šeli. A  hlavně děkujeme všem zpěvákům ze 
základních i mateřských škol. Bez vás by zpívání 
nemělo tu správnou jiskru. Šťastné a veselé!

Mgr. Šárka Šantrochová
ředitelka ZŠ Strž
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Cizincem v jiné zemi
Po  dvouleté přestávce absolvovaly třídy 8. C,  
9. C a  9. D ZŠ Schulzovy sady interaktivní pořad 
věnovaný multikulturní výchově, který zpro-
středkovala charitativní organizace z  Hradce 
Králové. Společně se dvěma pracovnicemi přijeli 
i  dva hosté z  Nigérie. Cílem bylo nejen žákům 
zprostředkovat, jaké pocity zažívá návštěvník 
v  neznámé zemi, ale poznat i  některé rituály 
při zdravení a  vítání hosta. A  zde jsou postřehy 
účastnic Kláry Hrdinkové a  Šárky Komedové  
z  8. C.: ,,Poprvé v  životě jsme naživo viděli čer-
noušky, od  kterých jsme se dozvěděli něco 
o  jejich životě a  kultuře v  Africe. ... Způsob zdra-
vení – bylo to něco nečekaného a  zvláštního. ... 
Prvotní zděšení ustalo, jakmile nás vyzvali vzít 
si židličky. ... Ptali jsme se na vše, co nás zajímalo 
– samozřejmě v  angličtině.“ Dominika Jansová  
z  9. C.: ,,Museli jsme čekat na  chodbě. To nás 
všechny znepokojilo, protože jsme nevěděli, co 
nás čeká. Do  třídy jsme vstupovali po  jednom. ... 
Dívky se postavily doprostřed kruhu a měly za úkol 
poměřit si nohy. Vůbec jsme nevěděly, proč to 
děláme. ... Byl to zvláštní, ale zajímavý zážitek.“

Mgr. Věra Hrušková

ve znamení lva
Pod tímto názvem uvedla ZŠ Schulzovy sady svoji 
školní akademii. Televize inspirovala nejen název 
představení, ale i  řadu povedených čísel pořadu. 
Pro téměř čtyři stovky účinkujících žáků a  jejich 
pedagogy byl čtvrtek 10. prosince opravdu nároč-
ným dnem. Po ranní zkoušce následovalo předsta-
vení pro spolužáky z úseku B. To pomohlo získat 

ZŠ Schulzovy sady

účinkujícím potřebné zkušenosti a  jistotu před 
odpoledním a  následně večerním vystoupením. 
Rodiče a blízcí dětí, bývalí učitelé i žáci, ti všichni 
zaplnili podvakrát Hankův dům do  posledního 
místa, aby sledovali pestrou dvouhodinovou 
revue pěveckých, tanečních, sportovních, recitač-
ních a dramatických vystoupení. Svým potleskem 
diváci opakovaně povzbuzovali a odměňovali „lví-
čata“ usilující o jejich přízeň. A smích, který se z hle-
diště také často ozýval, potvrzoval, že se všichni 
opravdu dobře bavili. Naše poděkování patří rodi-
čům, kteří pomohli s  přípravou akademie, míst-
nímu Sokolu, ZUŠ, Hankovu domu a firmě Sound 
Service za výbornou spolupráci.

Mgr. Ivan Jugl
Foto: Mgr. Pavlína Špatenková

ZŠ Schulzovy sady v Anglii
Základní škole Schulzovy sady se podařilo zís-
kat grant z  operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost a  uspořádala pro 
vybrané žáky devátých ročníků jazykově-vzdělá-
vací pobyt v Anglii. O tom, jak se celá akce vyda-
řila, se dozvíte z pera jedné z účastnic: 
„Naše dobrodružná výprava se konala 22.–28. lis-
topadu 2015. V autobuse jsme strávili víc než 20 
hodin. V Londýně nás páni řidiči vysadili u parku 

Greenwich a  my jsme zůstali devět hodin bez 
autobusu. Museli jsme co nejlépe využít tento 
čas a co to šlo se hýbat, protože nám byla trochu 
zima. Tento den jsme si prohlédli Tower, ve kte-
rém jsou uloženy korunovační klenoty. Dále 
Tower Bridge, The Monument a pluli jsme také 
po řece Temži. Večer jsme viděli poprvé své nové 
rodiny, se kterými jsme měli čtyři večery mož-
nost rozvíjet si naše dovednosti v  angličtině.  
Druhý den jsme již od  rána byli celí nedočkaví 
na  vyučovací hodiny, které se konaly v  komu-
nitním centru u  místního kostela. Nás 46 žáků 
bylo rozděleno na tři skupiny a učili jsme se tři 
dny po třech hodinách. V odpoledních hodinách 
jsme navštívili Windsor Castle. Třetí den hned 
po dopoledním vyučování jsme vyrazili směrem 
na jih. Naším cílem byly útesy Beachy Head. Pro 
některé z nás to byl první pohled na moře, dále 
jsme jeli do  Brightonu podívat se na  mořské 
živočichy. Ve  čtvrtek nás čekal Wimbledon. Být 
jen pár kroků od místa, kde hrají nejlepší tenisté 
světa, byl pro nás obrovký zážitek. Poslední 
den v  Londýně jsme si prohlédli Buckingham 
Palace, Trafalgar Square a  Big Ben. Navštívili 
jsme London Eye a  také muzeum voskových 
figurín Madame Tussauds. Anglie se mi zalíbila 
a  doufám, že se do  ní ještě někdy podívám. 
Bylo to pěkné zpříjemnění posledního ročníku 
ve škole.“

Barbora Horáková, 9. B

Čertíci řádili ve škole v Podharti

Škola se v  pátek 4. prosince ponořila do  tmy. 
Jen svíčky značily cestu, kudy děti s rodiči měly 
procházet na osvětlená stanoviště. Ze školního 
rozhlasu se ozývaly koledy a všechny účastníky 
čekalo tvoření a  papírové skládání, rozcvička 
na  nářadí i  zpívání nejznámějších vánočních 
koled za doprovodu klavíru a akordeonu. Šikov-
nosti bylo zapotřebí při chytání rybiček a fanta-
zie zase při malování anděla. Postupné sbírání 
hvězdiček na  stanovištích zaplňovalo zavěšený 
zvonec na  krku každého dychtivého účastníka 
a na konci jej čerti s andělem a Mikulášem odmě-
nili krásným kalendářem s náměstím Dvora Krá-
lové nad Labem, za  což mnohokrát děkujeme 
výrobci a zároveň sponzorovi akce, Carla, s. r. o. 
Poděkování patří i všem zaměstnancům, kteří se 
na pestrém programu podíleli.

Podpora technické výchovy
Částka 204 tisíc Kč, kterou škola získala v rámci 
vyhlášené Výzvy č. 57, byla opravdu účelně 
využita. Školní dílny už na  dálku září novými 
červenými pracovními stoly s  dokonalými 

dřevěnými deskami, a dokonce i veselým barev-
ným nářadím. Žáci deváté třídy měli hned mož-
nost nářadí vyzkoušet a  společně se podílet 
na  prvním účelném výrobku. Nejprve museli 
vymyslet a  narýsovat technický výkres, poté 
každý přiložit ruku k  dílu a  mašinka s  vagónky 
byla na světě. Deváťáci ji věnovali svým mladším 
spolužákům do družiny a pevně věří, že přivezla 
nejen vánoční atmosféru, ale i toužebně očeká-
vané dárečky plné tajných přání, které jistě roz-
veze až pod stromečky v každé rodině.

Mgr. Edita Vaňková,  ředitelka školy

Tvořivé čekání na vánoce
Blížící se svátky nám opět zpestřila družina, 
proto jsme se vypravili v sobotu do školy, aby-
chom strávili předvánoční čas vlastnoruční 
výrobou doplňků. Největší úspěch často mívají 
ty nejjednodušší věci. Tak tomu bylo i v sobotu  
12. prosince. Pod rukama trpělivých dětí 
z nižšího stupně, s pomocí učitelek a vychovate-
lek, vznikaly postupně závěsné ozdoby do oken. 
Zimu přivolávali sněhuláci, dokonce přiletěl 
i kouzelný andílek. Za pár hodin měly děti rozzá-
řené oči, neboť nemohly uvěřit, jak se jim jedno-
duchými postupy podařilo dosáhnout tak krás-
ných výsledků. Pochvala a  úsměvy rodičů byly 
jen zaslouženou tečkou za celým dopolednem.

Mgr. Stanislava Vojtíšková

Sedmáci v Londýně
Skvělá příležitost se díky finančnímu příspěvku 
z  EU naskytla vybraným žákům 7. tříd, kteří se 
mohli zúčastnit šestidenního zájezdu do  Lon-
dýna. Na  cestu jsme vyrazili v  neděli 29. lis-
topadu. V  Jihlavě jsme vyzvedli druhou část  
výpravy a  pak už směr Německo, Belgie, Fran-
cie a  nalodění na  trajekt ve  městě Dunkerque. 

Program prvního dne v  Londýně jsme začali 
v  městské části Greenwich, kudy mj. prochází 
nultý poledník. Po  prohlídce National Maritime 
Museum jsme se pomocí vyhlídkové lodě přesu-
nuli do centra města, kde jsme navštívili Tower of 
London, prohlédli si Tower Bridge, Tate Modern 
Gallery nebo divadlo Globe. V  podvečer jsme 
se autobusem přesunuli do  jižní části Londýna, 
kde na nás již čekaly hostitelské rodiny. Po počá-
teční nejistotě se děti oklepaly a s radostí vyrazily 
do svého přechodného domova.
Úterní dopoledne děti strávily v místním komu-
nitním centru, kde probíhala výuka. Děti se učily 
ve  třech skupinkách, každá měla svého učitele 
a povětšinou hravými činnostmi získávaly nové 
vědomosti. Odpoledne jsme navštívili St. Paul‘s 
Cathedral a Museum of London. Středeční dopo-
ledne opět patřilo výuce, odpoledne jsme se 
zastavili na krátkou návštěvu obchodního domu 
Primark a  Natural History Museum. Ve  čtvr-
tek jsme prohlídku města začali u  London Eye. 
Odtud jsme se vydali přes Westminster Bridge 
podél Big Benu a Houses of Parliament k West-
minsterskému opatství. Po cestě k Buckingham-
skému paláci jsme mohli spatřit střídání Horse 
Guards. Následně jsme se vrátili zpět k  London 
Eye, abychom si prohlédli celý Londýn z  této 
populární londýnské atrakce. Před odjezdem 
jsme ještě stihli navštívit Trafalgar Square, Pica-
dilly Circus, Leicester Square a Covent Garden.
Celý zájezd se obešel bez problémů a  kom-
plikací, děti byly ukázněné a  o  vše se zajímaly. 
Z Anglie jsme si přivezli spoustu nových zážitků 
a  věříme, že zájezd byl pro žáky motivující 
do dalšího studia nejen anglického jazyka!
Odkaz na stažení všech fotek z pobytu: 
uloz.to/xEozjAkd/londyn-zip, heslo: okurka

Mgr. Vojtěch Hulík a Mgr. Lenka Paťavová

Akce ZŠ Podharť

Dny otevřených dveří
ZŠ Schulzovy sady zve budoucí prvňáčky 
a jejich rodiče k prohlídce školy ve dnech  
13. a 14. ledna od 14:00 do 17:00 hod. 
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ve Slavoji pokračuje výuka 
Univerzity 3. věku
Univerzita 3. věku 
je výbornou akti-
vitou pro ne právě 
pasivního seniora. 
Vzhledem k  faktu, 
že Dvůr Králové 
nad Labem nepatří mezi univerzitní města, 
je celkem náročné zde zřídit klasickou 
formu prezenční výuky. S elegantním řeše-
ním přišla Provozně ekonomická fakulta 
České zemědělské univerzity v Praze, která 
nabídla možnost studia Virtuální univerzity 
3. věku. Rozdíl je v absenci lektora na danou 
problematiku. Přednášky probíhají virtu-
álně, znalostní testy skládají studenti on-
line. Na  závěr každého semestru obdrží 
každý účastník kurzu osvědčení o  absol-
vování. V současné době je v ČR seniorům 
k  dispozici 193 konzultačních středisek, 
z toho 3 se nacházejí na Trutnovsku (Dvůr 
Králové n. L., Dubenec, Vrchlabí).  Ke studiu 
je k  dispozici na  výběr 21 témat. V  Měst-
ské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad 
Labem byl otevřen pilotní semestr ve škol-
ním roce 2013/2014 a  pro zájem výuka 
i nadále pokračuje. Kromě přednášek nabí-
zíme studentům vždy jednou za  semestr 
setkání se zajímavými lidmi, odborníky 
na probíranou tematiku a společný zájezd 
či posezení. V úterý 2. února bude zahájen 
letní semestr 2015/2016. Předmětem stu-
dia bude tentokrát Umění rané renesance 
v Itálii a Dějiny oděvní kultury. Pokud máte 
zájem, přihlaste se v oddělení pro dospělé 
čtenáře do 29. ledna 2016.

Mgr. Marta Staníková, ředitelka MěK Slavoj

Městské muzeum získalo 
certifikát kvality služeb
Městské muzeum  
Dvůr Králové nad 
Labem se po celou 
dobu působení 
snaží zkvalitňovat 
veškeré služby, 
které nabízí svým 
návštěvníkům. Jedním z výsledků této 
snahy je udělení certifikátu Českého sys-
tému kvality služeb v oblasti kulturních 
zařízení, který se podařilo získat v listo-
padu 2015. Tento certifikát zavazuje orga-
nizaci k dodržování principů a požadavků 
Standardu Českého systému kvality služeb. 
Jelikož je toto ocenění platné pouze na 
omezenou dobu, budeme se i nadále zají-
mat o přání a potřeby našich návštěvníků. 
Věříme, že se nám podaří kvality nabíze-
ných služeb stále zvyšovat a tento certifikát 
si udržíme.

Bc. Dana Humlová, ředitelka městského muzea

Preventivní vyšetření zraku
Preventivní vyšetření zraku pomocí pří-
stroje Plusoptix bude i  nadále probíhat 
v  ambulanci Léčebny zrakových vad Dvůr 
Králové nad Labem. Od  1. ledna 2016 až 
do  odvolání to bude každý první pátek 
v  měsíci. Zájemci o  vyšetření se v  tomto 
čase nemusejí objednávat. Vyšetření však 
zatím nehradí zdravotní pojišťovny. Více 
informací získáte na tel. čísle: 499 629 244. 
Léčebna zrakových vad Dvůr Králové nad Labem

Betlémy na Staré radnici

Adventní čas plný koncertů a vystoupení
Jako každý rok, je pro ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr 
Králové nad Labem adventní čas doslova nabitý 
vystoupeními a  koncerty. Začínáme na  mnoha 
místech rozsvěcením vánočních stromů. Tento-
krát při této příležitosti zatančily mažoretky Ana-
bel pod vedením J. Bekové se svítícími holemi 
v  Bílé Třemešné, žáci dechového oddělení pod 
vedením V. Matuškové zahráli v  Lipnici, žáci 
T. Valtery ve  Velkém Vřešťově a  pěvecký sbor 
Carpe diem J. Machkové zazpíval v Mostku. 
Každým rokem v  této době vystupujeme 
v  domovech s  pečovatelskou službou, letos to 
byl pěvecký sbor Carpe diem a  soubor zobco-
vých fléten V. Siřišťové Flauti Dolci.
Hrajeme na  mnoha adventních koncertech – 
orchestr Dvorních múz L. Pelce uspořádal něko-
lik adventních koncertů nejen ve Dvoře Králové 
nad Labem, ale i v okolních obcích, a T. Valtera  
zahrál se svými žáky v kostele Srdce Páně ve Sta-
robuckém Debrném.
Velmi vydařený prosincový koncert má za sebou 
akordeonový soubor Komořinka M. Mikulkové, 
Glass Pinnacle M. Igla (na snímku) a žáci J. Prouzy, 
T. Valtery a Z. Jirouska v Lázních Velichovky.
Výtvarný obor I. Černé a  J. Holana uspořádal 
výstavu v  galerii Otto Gutfreunda, na  jejímž  

zahájení zahrál soubor loveckých nástrojů  
V. Matuškové. V  sále školy zahráli a  zazpívali 
žáci na  vánočním koncertě... A mezitím bylo 
mnoho dalších krásných koncertů a  vystou-
pení, které jsme zakončili v neděli 20. prosince 
Adventním koncertem v kostele sv. Jana Křtitele 
ve Dvoře Králové nad Labem. Vystoupili na něm 
žáci všech oborů školy, hudebního, tanečního, 
literárně-dramatického, a  výstavu svých prací 
na tomto koncertě uspořádal obor výtvarný.
Poděkování za  tento každoroční prosincový 
„maraton“ patří všem učitelům a  hlavně všem 
našim žákům.

Vladimíra Matušková, Dis 
zástupkyně ředitelky ZUŠ R. A. Dvorského

Už po  mnoho let patří k  tradičním předvánoč-
ním akcím Jedničky výstavy betlémů. Ta letošní 
byla uspořádána pod názvem Nad Betlémem 
svítí hvězda ve dnech 30. 11. – 8. 12. 2015. Dům 
dětí a  mládeže přizval ke  spolupráci Králo-
védvorské betlémáře a  Městské muzeum  Dvůr 
Králové nad Labem, které ochotně zapůjčilo 
výstavní sál Staré radnice. Do těchto prostor se 
vrátila výstava betlémů po dlouhých 16 letech.
K  vidění byla zhruba sedmdesátka betlémů 
z  různých materiálů. Mohli jste si prohlédnout 
historické kralické, příbramské i  další jesličky, 
starší i  současné betlémy z  papíru, keramiky, 
kukuřičného šustí, překližky. Našli jste tu 
i drobné betlémy z cínu a jeden skleněný. Domi-
nantou celé expozice, kterou jistě žádný náv-
štěvník nepřehlédl, byly práce Leoše Pryšingera 
z  lipového dřeva – Braunův Betlém v  měřítku 
1:7, kopie sochy sv. Antonína, žebrák z  Brau-
nova Betléma a hodiny s motivem Svaté rodiny 
a  anděla Gloria z  téhož díla. Kdo z  vás se byl 
podívat na  loňské výstavě v  kinosále Jedničky, 
mohl vidět barevný Braunův Betlém v  sádrové 
podobě. Ten letos obdivují návštěvníci expo-
zice středoevropských betlémů v  Knights of 
Columbus Museum v  severoamerickém New 
Havenu. Zpestřením naší výstavy byla mož-
nost napsat vzkaz či své přání představitelům 
města a vhodit jej do schránky v útrobách sochy  
sv. Antonína. Využily jí hlavně děti.
Pro skupiny i pro další zájemce byla připravena 
krátká přednáška o  historii vzniku našeho lido-
vého betlémářství a o nejcennějších betlémech, 
kterými se chlubíme světu. Patří mezi ně nejen 
proslulý Proboštův Třebechovický betlém, ale 
třeba také pozoruhodné pohyblivé jesličky 
Jáchyma Metelky z  jilemnického muzea, nebo 
mechanický betlém Tomáše Krýzy z Jindřichova 
Hradce, zapsaný jako největší lidový mechanický 
betlém na  světě v  Guinessově knize rekordů. 
Další zajímavé informace mohli návštěvníci 
výstavy získat od betlémáře Karla Richtery, který 
se společně se svou paní zásadním způsobem 

podílel na  přípravě a  zajištění celé expozice. 
A nemůžeme zapomenout ani na Leoše Pryšin-
gera, který tu nejen prezentoval své práce, ale 
také všechny přítomné informoval o současném 
stavu Braunova Betléma a snahách Občanského 
sdružení Braunův Betlém zachránit toto mimo-
řádné barokní dílo i pro další generace. Návštěv-
níci si také mohli zakoupit betlémy, pohlednice 
a pamětní plakety.
Již vernisáž, pořádaná v  pondělí 30. listopadu 
odpoledne, předznamenala velmi dobrou 
účast na výstavě. Sešla se tu bezmála padesátka 
dospělých zájemců i  několik dětí. Účastníci si 
prohlédli expozici a  živě diskutovali o  betlé-
mech, o kultuře i mnoha dalších věcech. Výstavu 
pak průběžně navštěvovali žáci zdejších škol 
i  veřejnost. Po  domluvě s  manželi Richtero-
vými bylo trvání výstavy posléze prodlouženo 
i o celý víkend a následující dva dny. Potěšila nás 
poměrně vysoká účast – 870 lidí! Věříme, že ti, 
kteří výstavu navštívili, si zpříjemnili adventní 
období pěkným, kulturním zážitkem.
Naše poděkování patří Královédvorským bet-
lémářům, manželům Richterovým za čas věno-
vaný přípravě i zajištění výstavy včetně víkendu, 
Leoši Pryšingerovi za  neúnavnou propagaci 
výstavy a  zapůjčené exponáty. Děkujeme také 
Městskému muzeu Dvůr Králové nad Labem 
za  umožnění pořádat výstavu v  sále Staré rad-
nice. Většina návštěvníků to ocenila. 

Vladimír Jiřička
Foto: DDM Jednička



12/2015 NoviNy KráLoVéDVorsKé raDnice

15www.mudk.cz

Noviny královédvorské radnice
vydává město Dvůr Králové nad Labem jako periodický tisk územního 
samosprávného celku. Vychází jako měsíčník s výjimkou července. 
Náklad: 7600 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 12870.
Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad 
Labem, tel.: 499 318 258, e-mail: noviny@mudk.cz. 
Šéfredaktorka: Mgr. Ing. Miroslava Kameníková (mik), 
e-mail: kamenikova.miroslava@mudk.cz, tel.: 602 139 107.
Redaktor, inzerce: Bc. Jan Skalický, MSc. (ska), tel:  734 178 517.
Redakční rada: Ing. Jan Jarolím, Mgr. Alexandra Jiřičková, 

Bc. Jan Skalický, MSc., Mgr. Marta Staníková, Bc. Petra Zivrová, 
Bc. Milena Rejlová, DiS., Mgr. Ing. Miroslava Kameníková. 
Korektury: Mgr. Ing. Miroslava Kameníková, Ing. Jitka Perry. 
Tisk: Samab Brno Group, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno, www.samab.cz. 
Za obsahovou a gramatickou správnost článků odpovídá vydavatel, 
kromě plošné inzerce a akcí dodaných ve formátu pdf. a jpg.
Distribuce: Farní charita Dvůr Králové nad Labem. 
NKR jsou k dispozici v městském informačním centru a v recepci Měst-
sého úřadu Dvůr Králové nad Labem. 
Uzávěrka vydání: vždy 15. den v měsíci.

Šťastný nový rok 2016

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem našim žáčkům, jejich rodičům a všem 
přátelům naší školy za  spolupráci v  uply-
nulém roce. Do roku 2016 přejeme mnoho 
štěstí, zdraví, lásky bližních a  úspěchů 
v soukromém i pracovním životě.

Bc. Veronika Rapáčová
ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ČCE

Předvánoční setkání v Domově důchodců
Ve čtvrtek 17. prosince jsme uspořádali každo-
roční setkání obyvatel Domova, jejich rodinných 
příslušníků, přátel a  známých. Poděkovali jsme 
dobrovolníkům a dalším spolupracujícím lidem, 
kteří nám celý rok pomáhali k tomu, aby se oby-
vatelé našeho domova cítili alespoň zčásti jako 
doma. 
Jako doprovodný program bylo zařazeno 
taneční vystoupení s  ukázkou společenských 
tanců. K poslechu i tanci doprovázel celé odpo-
ledne Jiří Pešek. Součástí programu byla i verni-
sáž výstavy Poezie života, kresby a  paličkování 
Blanky Křižkové. Záštitu nad akcí převzal sta-
rosta města Ing.  Jan Jarolím. Vystavené kresby 
si mohou návštěvníci prohlédnout do  konce 
února 2016. Fotografie z akcí si můžete prohléd-
nout na www.domovdknl.cz.
Užili jsme si krásnou předvánoční atmosféru 
a pohladili si duši příjemnými zážitky. Děkujeme 
touto cestou za  sponzorský dar firmám Atelier 

Technik, s. r. o., a Unireg, spol. s r. o., a dalším dár-
cům a  podporovatelům našeho zařízení. Záro-
veň přejeme všem pohodové prožití vánočních 
svátků a do roku 2016 pevné zdraví a spokoje-
nost v rodinném i pracovním životě. 

Mgr. Linda Mocová
Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Vážení spoluobčané, do nového roku 2016 vám 
přejeme vše dobré, radost a  spokojenost, klid 
a  vlídné mezilidské vztahy s  druhými. Pro vás 
i pro celé naše město vyprošujeme Boží požeh-
nání i ochranu, ale též sílu, potěšení a povzbu-
zení, pokud by nám bylo dáno čelit něčemu 
těžkému.
Ani s uplynulými vánočními svátky neusíná naše 
činnost otevřená i pro vás. Zveme vás na Tříkrá-
lový koncert v neděli 10. ledna 2016 od 17:00 
hod. v našem evangelickém kostele na náměstí 
Odboje vedle gymnázia. Vystoupí ženský flét-
nový soubor Pifferaios z Lázní Bělohrad, který se 
specializuje na flétnové skladby z období rene-
sance a baroka. Ale v repertoáru mají i skladby 
současných autorů, duchovní hudbu, lidové 
písně, spirituály a písně vánoční. Kromě zážitků 
z hudby se na koncertě jistě dočkáme i návštěvy 
tří králů. Vstupné je dobrovolné.
V  pátek 22. ledna 2016 pořádáme před-
nášku Jindřicha Šaršona z Hořic, který strávil 
na konci listopadu týden na srbsko-chorvatské 
hranici mezi uprchlíky jako dobrovolník v rámci 
dobrovolnické skupiny Czech Team. Konkrétně 

tuto misi na  pomoc lidem na  cestě a  v  nouzi 
náš evangelický sbor finančně podpořil. Máme 
tak možnost se dozvědět přímo „z  první ruky“ 
o práci dobrovolníků i o situaci uprchlíků. Před-
náška bude doprovázena promítáním fotografií, 
začíná v 19:00 hod. v sále evangelické fary, vstup 
je zdarma.
V prvním měsíci roku se také pravidelně konají 
ekumenické, tj. společné, bohoslužby křesťan-
ských církví v našem městě. V rámci Týdne mod-
liteb za  jednotu křesťanů se sejdeme v  neděli  
24. ledna 2016 od  16:00 hod. v  Husově sboru 
Církve československé husitské naproti ZŠ 
Schulzovy sady. Tématem ekumenických 
setkání v  roce 2016 je „Povolání hlásat mocné 
skutky Páně.“
Těšíme se na setkání s vámi při některé z těchto 
výše zmíněných akcí anebo při pravidelných 
akcích pořádaných v našem sboru. 
Aktuální přehled o nich najdete vždy na interne-
tových stránkách dvur-kralove.evangnet.cz nebo 
na vývěsce před vjezdem do sborového areálu.

Mgr. Aleš Mostecký
farář

Evangelická církev ve Dvoře Králové nad Labem

MŠ Drtinova podala žádost v  dotačním pro-
gramu MŠMT „Podpora zabezpečení škol a škol-
ských zařízení“. 
Na  projektu „Bezpečí pro všechny ve  školce“ 
spolupracovala mateřská škola se zřizovatelem, 
který zajistil výměnu vstupních dveří. Prostřed-
nictvím získané dotace ve výši 81.620 Kč mateř-
ská škola zavedla na  pracovišti MŠ Drtinova 

nový bezpečnostní systém, který je zaměřen 
na  kontrolu vcházejících osob prostřednictvím 
videotelefonů, dále je určen k  monitoringu 
formou uzavřeného kamerového systému a  je 
doplněn zábrannými prostředky.
Výsledkem je tak posílení bezpečnosti předškol-
ního vzdělávání, což je vždy pozitivní zpráva.

Věra Havelková, ředitelka MŠ Drtinova

Moderní technologie v mateřské škole

V neděli 13. prosince se 
v aule gymnázia  usku-
tečnila nejen pro rodiče, 
ale i pro ostatní příznivce 
královédvorského skau-
tingu Mikulášská besídka 
(na snímku). Program 
besídky tvořila vystou-
pení jednotlivých oddílů, 
které si připravily scénky, 
písničky, pohádky. V závěru navštívil besídku 
Mikuláš, který rozdal dárky oddílům střediska 
Zvičina.

K již tradiční činnosti skautů patří šíření Bet-
lémského světla. Brněnští skauti ho převzali 
12. prosince ve Vídni, aby ho v sobotu 19. pro-
since mohli rozvést vlaky po celé naší vlasti. 
Královédvorští skauti Betlémské světlo převzali 
na vlakovém nádraží ve 14:00 hod. a následně 
bylo Betlémské světlo k dispozici pro nejširší 
veřejnost v kostele sv. J. Křtitele. 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 

Skautské 
středisko hlásí
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Události roku 2015 ve Dvoře Králové nad Labem očima fotografů
Vybrali jsme pro vás fotografie, které připomínají zajímavé události, jež se 
během roku ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnily. Kromě nich se ale 

konala i řada dalších akcí, např.: Dny R. A. Dvorského, 125. výročí založení 
gymnázia, nebo vyhlášení Ceny města a Osobnosti města za rok 2014.

Náměstí T. G. Masaryka patřilo 13. února Královédvorskému masopustu. Nechyběl mas-
kovaný průvod dětí mateřských a základních škol, masopustní zvyky, taškařice nebo obří 
masky herců Divadla Kvelb.  Foto: K. Sekyrková

Prezident Miloš Zeman navštívil Dvůr Králové nad Labem ve čtvrtek 19. února během své 
třídenní cesty po Královéhradeckém kraji. Při té příležitosti také pobesedoval v Hankově 
domě s občany města. Foto: A. Petruška, Královéhradecký kraj

Na přelomu dubna a května se uskutečnil tradiční Královédvorský majáles. Hlavní hvěz-
dou byla na prvního máje zpěvačka Ewa Farna. Nechyběla však ani čarodějnická show, 
ohňostroj, lampionový průvod, nebo koncert kapely Vaťák.  Foto: J. Skalický

Prostranství před budovou B ZŠ Schulzovy sady v červenci „obsadily“ pískovcové sochy s tema-
tikou života a smrti mistra Jana Husa, od jehož upálení letos uplynulo 600 let. Sochy na rok 
zapůjčila Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích. Foto: V. Bartoška

O tom, že je Dvůr Králové nad Labem městem lvů, není pochyb. U příležitosti otevření uni-
kátního Lvího safari v ZOO Dvůr Králové bylo na náměstí T. G. Masaryka k vidění přes 80 
překližkových lvů, které vybarvily děti ze základních uměleckých škol.   Foto: M. Kameníková

Historicky první výstavu TIBA – vrchol a pád o historii textilního podniku ve Dvoře Krá-
lové nad Labem uspořádalo od 18. června do 27. září městské muzeum. Návštěvníci si tak 
mohli prohlédnout tkaniny, výrobky, fotografie nebo různé dokumenty. Foto: J. Skalický

Na náměstí T. G. Masaryka se v sobotu 19. září konala městská historická slavnost Den krá-
lovny Žofie, která se uskutečnila u  příležitosti 745. výročí od  první písemné zmínky o  městě 
a 615. výročí ustanovení Dvora Králové nad Labem věnným městem. Foto: J. Skalický

Atmosféru adventu přinesl na náměstí T. G. Masaryka nejen vánoční strom, který byl slav-
nostně rozsvícen v neděli 29. listopadu, ale také malé vánoční stromečky, jež ozdobily děti 
z mateřských a základních škol ve městě. Tímto bychom vám i my, členové redakce NKR,  
rádi popřáli mnoho štěstí a zdraví v roce 2016.  Foto:  J. Frýzl


