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Informace o dopravních 
uzavírkách na radničním webu 
pod samostatným odkazem
V  souvislosti s  plánovanou rekonstrukcí 
nejen Benešova nábřeží a  Štefánikovy 
ulice čeká v  letošním roce na  obyvatele 
a  návštěvníky Dvora Králové nad Labem 
dlouhé období dopravních omezení a uza-
vírek. Aby občané nemuseli po  aktuálních 
informacích týkajících se tohoto tématu 
zdlouhavě pátrat, bude od  února v  pravé 
části titulní stránky www.mudk.cz umís-
těna nová „proklikávací“ dlaždice s názvem 
„Dopravní omezení 2016“ a s piktogramem 
práce na silnici. Pod tímto odkazem budou 
postupně zveřejňovány všechny informace 
vztahující se k  harmonogramu stavebních 
prací a k dopravním omezením ve městě.

(mik)

Aktuální počasí z meteostanice 
místního gymnázia také 
na webových stránkách města
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem v  lis-
topadu loňského roku instalovalo na  stře-
chu budovy profesionální meteostanici, 
zejména pro praktické využití při výuce a pro 
sdílení naměřených hodnot počasí na webu 
www.gym-dk.cz. Zařízení informuje o  aktu-
ální teplotě, tlaku, rychlosti a směru větru atd. 
Získaná data jsou přístupná on-line včetně 
archivu. Díky vstřícnosti vedení královédvor-
ského gymnázia budou údaje z meteostanice 
nově přístupné veřejnosti také na stránkách 
města www.mudk.cz a na turistickém portálu
www.dvurkralove.cz.

(ska)

Aktualizujeme rejstřík firem  
ze Dvora Králové nad Labem
Již řadu let je na  městských webových 
stránkách www.mudk.cz v  sekci Rozvoj 
k dispozici Rejstřík firem, který je rozčleněn 
podle jednotlivých oborů a činností. Rejst-
řík nabízí občanům města ucelený přehled 
o firmách působících ve Dvoře Králové nad 
Labem. V  současné době probíhá aktua-
lizace subjektů v  něm uvedených. Pokud 
máte zájem o bezplatnou prezentaci, nebo 
o  opravu stávajících údajů, neváhejte se 
obrátit na  oddělení vztahů k  veřejnosti. 
Kontaktní osobou je Jan Skalický, e-mail: 
skalicky.jan@mudk.cz, tel.: 499 318 258. 

(ska)

Přípravy turistické hry pokračují, 
město hledá další partnery

facebook.com/ 
mestodknl

Město Dvůr Králové nad Labem pokračuje ve spo-
lupráci se ZOO Dvůr Králové a  Revitalizací Kuks 
v přípravě regionální turistické hry, která má za cíl 
pomoci rozvoji cestovního ruchu na Královédvor-
sku a zároveň podpořit místní podnikatele. Hra má 
do  regionu přilákat další návštěvníky, přimět je, 
aby se zde ubytovali, strávili několik dní a prohlédli 
si zajímavé turistické cíle. 

Do hry by se jako partneři měli zapojit i podni-
katelé nejen z  oblasti cestovního ruchu (uby-
tovatelé, provozovatelé či majitelé restaurací, 
obchodů,…), pro něž je to příležitost k  propa-
gaci. Město se při tvorbě produktu inspirovalo 
hrou Play Broumovsko. 
Základem hry bude brožura s  nabídkou turis-
ticky zajímavých cílů v  regionu a  herním plá-
nem. Turisté budou sbírat určitý počet nálepek 
za  návštěvu jednotlivých míst a  také za  nákup 
služeb nebo produktů u  podnikatelů zapo-
jených do  hry. Seznam ubytovacích zařízení, 
restaurací, obchodů a  turistických cílů, kde 
a  za  jakých podmínek známky získají, bude 
v brožuře uveden. Hlavní výhrou bude několika-
denní pobyt v regionu.
Další část bude věnována propagaci jednotli-
vých podnikatelů, kteří se rozhodnou spolu-
pracovat. Propagaci lze realizovat formou pla-
cené inzerce a přímým zapojením do hry. Cena 
inzerce bez DPH je následující: za  inzerát 
o  velikosti ¼ strany 3.000 Kč, ½ strany 6.000 Kč 
a celostrany 10.000 Kč. Uzávěrka objednávek je 
5. února 2016. V případě zájmu, prosím, kontak-
tujte Milenu Rejlovou, manažerku cestovního 
ruchu a  propagace na  MěÚ Dvůr Králové nad 
Labem, tel.: 731  663  601 nebo 449  318  261,  
e-mail: rejlova.milena@mudk.cz.

O  přípravě hry informovala místostarostka Ale-
xandra Jiřičková spolu s  Jaroslavem Hyjánkem, 
zástupcem ředitele ZOO Dvůr Králové, již v říjnu 
na setkání podnikatelů. Následně podnikatelské 
subjekty z  různých odvětví oslovila dopisem 
s žádostí o spolupráci. Během ledna se uskuteč-
nily dvě schůzky se zájemci o  spolupráci, kte-
rých se zúčastnili zástupci téměř dvou desítek 
subjektů ze Dvora Králové nad Labem a  okolí. 
Účastníci se nejprve prostřednictvím prezen-
tace seznámili s  navrhovanou podobou herní 
brožury včetně velikosti, rozdělení inzerce a  její 
ceny. Jednotlivé dotazy se poté týkaly především 
rozdělení navštívených míst, počtu samolepek 
a  cen za  ně vydaných, diskutovalo se o  počtu 
výdejních míst brožur a  řešila se také jednotná 
prezentace hry na internetových stránkách. 
Místostarostka Alexandra Jiřičková dále vysvět-
lila, že pokud bude hra spuštěna, plánuje se její 
prezentace na  veletrzích po  celé České repub-
lice a  propagační materiály budou k  dispozici 
i  jednotlivým partnerům, aby i  oni sami měli 
možnost ji prezentovat. 
Zájem o  spolupráci dosud vyslovilo zhruba  
15 subjektů včetně největšího královédvor-
ského podniku, které se budou prezentovat 
v brožuře a kde bude možné získat samolepky 
do herního plánu. Město by však přivítalo ještě 
další partnery. „Abychom mohli hru spustit, 
potřebujeme okolo 25 partnerů. Bez pomoci 
podnikatelů se jednoduše neobejdeme. Pokud 
partnery neseženeme, budeme muset přípravu 
hry zastavit. A  to by byla veliká škoda,“ dodala 
místostarostka Alexandra Jiřičková. Zda město 
hru skutečně zrealizuje či nikoliv, tak bude jasné 
až v polovině února. 

Miroslava Kameníková

ZVEME BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE NA

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

•	 ve středu 10. února 2016 od 12:00 do 18:00 hodin
•	 ve čtvrtek 11. února 2016 od 12:00 do 16:00 hodin

 S sebou si nezapomeňte:  rodný list dítěte

            
občanský průkaz zákonného zástupce

Povinný zápis se týká dětí narozených v období od 1. září 2009 do 31. srpna 2010
 a dětí, které měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku.

Připomínáme aktualizaci vyhlášky, která stanovuje spádové oblasti jednolivých základních škol. 
Více informací na www.mudk.cz.
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Registrační značky na přání? 
Královédvoráci zatím  
nemají velký zájem
Od 1. ledna je možné si na registru vozidel 
odboru dopravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 
zažádat o registrační značku „na přání“. For-
muláře s žádostí jsou k dostání na přepážce 
registru vozidel a  žadatelé by si měli při-
pravit tučný obnos. Zatímco za RZ na přání 
na motocykl (formát 7 znaků) nebo moped 
(formát 5 znaků) zaplatí 5.000 Kč, za značky 
na  auto (formát 8 znaků) je to celkem 
10.000 Kč. Částku je navíc potřeba v  pří-
padě, že jde značka do výroby, zaplatit pře-
dem. Text zvolený na registrační značku lze 
také za  500 Kč na  tři měsíce zarezervovat, 
aby jej nemohl použít někdo jiný. 
Královédvorští zatím o  registrační značky 
na přání velký zájem neprojevili. Evidováno 
je okolo deseti žádostí. „Nejčastěji měli 
občané zájem o  číselné řady. Pracovníci 
registru vozidel se zatím nesetkali s žádostí, 
kterou by museli odmítnout. Některé kom-
binace byly sice delší než určený počet 
znaků, ale tyto případy se vždy podařilo 
vyřešit ke  spokojenosti žadatele a  nalézt 
vhodnou kombinaci příslušného počtu 
znaků na  značce,“ sdělil Jan Sedláček, 
vedoucí ODP odboru dopravy a  silničního 
hospodářství, a  pokračoval: „V  prvních led-
nových dnech jsme byli na  případný vyšší 
počet žadatelů o registrační značky na přání 
připraveni, odbavení však bylo nakonec 
i  vzhledem ke  skutečnému počtu občanů, 
kteří se na registr vozidel dostavili, plynulé.“

(mik)

Zápisy dětí do prvních ročníků 
základních škol
Odbor školství, kultury a  sociálních věcí 
MěÚ Dvůr Králové nad Labem upozorňuje 
zákonné zástupce budoucích prvňáčků, že se 
ve středu 10. února od 12:00 hod. do 18:00 
hod. a ve čtvrtek 11. února od 12:00 hod. 
do  16:00 hod. uskuteční v  královédvor-
ských základních školách zápisy dětí do   
1. ročníků ZŠ na školní rok 2016/2017.
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  1. roč-
níku ZŠ mohou být zapsány, v  souladu  
s § 36  školského zákona, 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 pří-
slušného školského poradenského zařízení 
a  odborného lékaře nebo klinického psy-
chologa. K zápisu je nutné se dostavit spo-
lečně s dítětem a předložit: rodný list dítěte 
a občanský průkaz zákonného zástupce.

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

Náměstí T. G. Masaryka i letos zaplní trhy. 
Těšit se můžete na čtyři řemeslné jarmarky
Novým pořadatelem trhů na  náměstí  
T. G. Masaryka se stala společnost Trhy Aleš z Plzně. 
Rozhodla o  tom rada města na  své schůzi dne  
5. ledna. Od 27. ledna by se tak každou středu měly 
na náměstí objevit stánky se zbožím typickým jak 
pro všeobecné, tak pro farmářské trhy.

„Konat se budou v  podstatě dva samostatné 
trhy – farmářský a  všeobecný. Každý trh bude 
mít vyhrazenou svoji část náměstí. První trhy 
se uskuteční již 27. ledna. Až do  24. února 
budou oba trhy probíhat v  omezeném roz-
sahu. Sortiment farmářských produktů bude 
v tomto období vzhledem k počasí značně ome-
zený. Naplno se farmářské trhy rozběhnou až  
2. března,“ říká majitel společnosti Radek Aleš 
st. a  pokračuje: „Kromě toho máme v  plánu 
uskutečnit čtyři tematicky zaměřené řemeslné 
jarmarky – velikonoční jarmark, jarmark u  pří-
ležitosti konání Královédvorského majálesu, 
podzimní jarmark a vánoční jarmark. Jejich ter-
míny budou brzy známy.“
Konkrétní počet stánků, jež se na  náměstí 
T. G. Masaryka objeví, je podle organizátora 
těžké v  tuto chvíli odhadnout. „Bude záviset 
na  momentální poptávce a  také na  počasí. 
Odhadujeme, že během plného provozu se 
bude trhů účastnit přibližně 20 prodejců. Z toho 
budou vždy minimálně 30 % tvořit farmářští 
prodejci,“ upřesňuje Radek Aleš st.

Ve  všeobecné části trhu bude k  dostání široký 
sortiment zboží všeho druhu, např. oděvy 
a  oděvní doplňky, bytový textil, kožená galan-
terie, bižuterie, dřevěné hračky či potřeby pro 
domácnost. Ve  farmářské části budou moci 
zákazníci zakoupit produkty malých a středních 
zemědělských producentů převážně českého 
původu, např. ovoce, zeleninu, pekárenské, mlé-
kárenské a  masné produkty, produkty z  medu, 
vejce, ovocné mošty a  sirupy, koření a  další. 
Konkrétní nabídka se bude odvíjet od  ročního 
období.
S pořádáním trhů ve Dvoře Králové nad Labem 
již má společnost Trhy Aleš zkušenosti, od  loň-
ského léta zde totiž organizovala pravidelné vše-
obecné trhy. I proto se Radek Aleš st. na základě 
kladných ohlasů rozhodl přihlásit do  výběro-
vého řízení. „Hodnocení se lišilo trh od trhu. Něk-
terý termín přilákal mnoho kupujících, jiný zas 
méně. Někdy návštěvníci nakupovali více, jindy 
méně. Každý trh byl v tomto ohledu trochu jiný. 
Zpětná vazba od občanů byla ale obecně pozi-
tivní. Líbilo se, že náměstí ožilo. Jako vždy se ale 
našli jedinci, kterým se trhy z  různých důvodů 
příliš nezamlouvaly. Nelze se holt zavděčit 
každému,“ dodává Radek Aleš st., který zajišťuje 
organizaci řemeslných jarmarků v průběhu roku 
na různých místech v celých Čechách již od roku 
1995.

Miroslava Kameníková

Nový projekt by mohl podpořit ženy 
ze Dvora Králové nad Labem
Nezisková organizace Evropská kontaktní skupina 
se sídlem v  Praze, jejímž nefinančním partnerem 
je město Dvůr Králové nad Labem, podala vloni 
na  podzim žádost o  grant do  operačního pro-
gramu Zaměstnanost. 

V rámci tohoto grantu je vytvořen nový projekt 
zaměřený na ženy. Záměrem projektu, který by 
měl být spuštěn letos na podzim, je motivovat 
ženy, které se chtějí lépe uplatnit na trhu práce 
nebo se aktivně zapojit do dění v místě bydliště. 
 „Již nyní bych ale chtěla oslovit královédvor-
ské ženy, které jsou na  mateřské a  rodičovské 
dovolené nebo z  jakéhokoliv důvodu nemají 
práci, zda by se nechtěly zapojit do  různých 
občanských aktivit ve  městě. Mohlo by se jed-
nat například o pořádání dobročinných bazarů, 
přehlídek, setkávání na  různá témata, výměnu 

zkušeností nebo o  pořádání kurzů a  tak dále. 
Zpočátku by to měly být především činnosti 
nenáročné na  finance. Potřebujeme ale vědět, 
zda jsou ve Dvoře Králové nad Labem ženy, které 
by měly o tuto formu spolupráce zájem,“ vysvět-
lila místostarostka Alexandra Jiřičková. 
Proto se 16. března od  10:00 hod. uskuteční 
v  salonku Hankova domu neformální setkání. 
„Ráda bych zde ženám sdělila, jak je město 
do grantu zapojeno, jaké jsou možnosti připra-
vit projekty přímo pro ženy, a  zeptala se, o  co 
konkrétně by měly zájem. Schůzky by se měla 
zúčastnit také zástupkyně Evropské kontaktní 
skupiny, která přítomným vysvětlí, co je náplní 
činnosti organizace, jakých projektů se účastní 
nebo jaké akce pořádá,“ dodala Alexandra 
Jiřičková.

Miroslava Kameníková

Zástupci královédvorských škol se již počtvrté 
sešli na  studentském zastupitelstvu, které se 
uskutečnilo 7. ledna na městském úřadě. 
Ve  skupinkách vymýšleli a  malovali logo, které 
bude reprezentovat program rozvoje města 
v  letech 2016–2022. Z  devíti návrhů vybrali 
jeden, který je graficky zpracován (viz obrázek). 
Autorem je Ondřej Vaněk (Gymnázium Dvůr Krá-
lové nad Labem). Také se dohodli na mottu „Roz-
voj města, naše budoucnost“, jež bude patřit již 
zmíněnému programu. Autorkami jsou Denisa 
Brokešová a Nikola Antošová (SŠIS Dvůr Králové 
nad Labem).

Na  příští schůzce budou rozhodovat, kam 
se umístí nové hřiště, nebo které se rozšíří 
za každoroční příspěvek na hřiště.

Petra Šotolová  
členka studentského zastupitelstva Dvůr Králové nad Labem

Čtvrté zasedání studentských zastupitelů
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Občané mohou díky projektu 
společnosti dTest získat levnější 
dodávky energií
Město Dvůr Králové 
nad Labem oslovila 
na konci prosince 2015 
spotřebitelská orga-
nizace dTest, o. p.  s., 
s  aktuální nabídkou 
spolupráce na projektu, 
díky němuž mohou 
spotřebitelé získat 
výhodnější dodávky 
elektrické energie 
a plynu. 
Společnost se rozhodla 
uspořádat hromadnou 
změnu dodavatelů 
energií, do  které se 
mohou zapojit i  občané, konkrétně každý 
spotřebitel, jenž má na své jméno vedené 
odběrné místo v  kategorii domácnost. 
Registrace do  projektu je zdarma a  zcela 
nezávazná.
Občané se tak do  kolektivní změny 
dodavatelů energie mohou přihlásit do  
11. února 2016 na  internetových strán-
kách www.chcivyhodnejsienergie.cz. 
Společnost dTest uspořádá aukci dodava-
telů a  vyjedná nejlepší možnou nabídku 
dodávky energií, kterou v březnu 2016 spo-
třebitelům prostřednictvím e-mailu zašle. 
Ti pak budou mít několik týdnů na rozmyš-
lenou, zda vysoutěženou nabídku přijmou 
či ne. V e-mailu s konkrétní nabídkou bude 
také formulář, a pokud budou spotřebitelé 
se zaslanou nabídkou souhlasit, formulář 
vyplní a  odešlou. O  další náležitosti spo-
jené se změnou se postará nový dodavatel 
energií.
Více informací najdete na  internetových 
stránkách www.chcivyhodnejsienergie.cz 
v sekci Nejčastější dotazy. 

(mik)

Upozornění pro původce 
odpadů
Upozorňujeme původce odpadů (práv-
nické osoby nebo fyzické osoby oprávněné 
k  podnikání, při jejichž činnosti vznikají 
odpady), že se blíží termín pro podání 
ročního hlášení o  produkci a  nakládání 
s  odpady za  rok 2015 dle ust. § 39 odst. 
2 zákona č. 185/2001 Sb., o  odpadech, 
a  o  změně některých dalších zákonů. 
Toto hlášení podávají původci odpadů 
v  případě, že v  roce 2015 vyprodukovali 
nebo nakládali s  více než 100 kilogramy 
nebezpečných odpadů nebo s  více než  
100 tunami ostatních odpadů. 
V  daném případě jsou povinni zaslat 
do  15. února 2016 pravdivé a  úplné hlá-
šení o  druzích, množství odpadů a  způ-
sobech nakládání s  nimi obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností příslušnému 
podle místa provozovny. Hlášení se ode-
sílá elektronicky prostřednictvím integro-
vaného systému ohlašovacích povinností 
(ISPOP). 
Podrobné informace ohledně registrace, 
tvorby a  odesílání hlášení naleznete 
na internetových stránkách www.ispop.cz.

Bc. Anna Klustová
odbor životního prostředí

Ministerstvo kultury i  letos vyhlásilo program 
na  „Podporu obnovy kulturních památek pro-
střednictvím obcí s  rozšířenou působností.“ Cílem 
je především zachování a  obnova kulturních 
památek v České republice.

Pro oblast ORP Dvůr Králové nad Labem je letos 
vyčleněno 955 tisíc Kč. Určeny jsou na zachování 
a obnovu nemovitých kulturních památek, které 
se nalézají mimo památkové rezervace a  zóny, 
nejsou národními kulturními památkami a  ne-
jsou ve vlastnictví České republiky.
Z  programu nelze hradit náklady na  moderni-
zace objektů (např. zateplování, vytápění, elek-
troinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzducho-
technika, zdravotně technická instalace, nové 
typy oken či dveří, zřizování obytných pod-
kroví, nové vikýře, atd.), úpravy veřejných pro-
stranství – úpravy komunikací, terénní úpravy 
a  pořízení stavebně-historického a  restaurátor-
ského průzkumu či projektové dokumentace. 
Do programu nelze zařadit ani obnovu kulturní 
památky ve  špatném technickém stavu, který 
způsobil vlastník úmyslným zanedbáním její 
pravidelné údržby.  
Žadatelem o poskytnutí příspěvku, na který není 
právní nárok, musí být vlastník kulturní památky 
a jeho minimální podíl je 10 % z nákladů, k nimž 
se poskytnutý příspěvek váže. Finanční pro-
středky nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou 
akci ve  stejném roce poskytnut jiný příspěvek 
z  ostatních programů ministerstva v  oblasti 
památkové péče. Součástí finančního podílu 
vlastníka může být příspěvek z  rozpočtu obce 

nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných 
subjektů. 
Potřebné informace, konzultační a  metodic-
kou pomoc k  postupu při zpracování žádosti 
a odborně metodickou pomoc poskytnou vlast-
níkům buď pracovníci oddělení regenerace 
kulturních památek a  památkově chráněných 
území na ministerstvo kultury, kde je ústředním 
koordinátorem Tomáš Srb (tomas.srb@mkcr.cz), 
nebo na  odboru školství, kultury a  sociálních 
věcí (ŠKS) Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem (Ing.  Táňa Nováková, tel. 499  318  296, 
novakova.tana@mudk.cz).
Uzávěrka prvního kola přijímání žádostí je  
29. února 2016, případného druhého kola  
30. dubna 2016. Žádosti se podávají na odbor 
ŠKS. Formulář je k  dispozici buď na  stránkách 
Ministerstva kultury jako příloha zásad pro-
gramu Podpory obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s  rozšířenou působností, 
nebo na  odboru ŠKS. Žádost musí být podána 
včetně povinných příloh a  seznamem těchto 
příloh podle pořadí uvedeného na  formuláři. 
Podané listiny se nebudou vracet. K dokončené 
akci obnovy zpracuje vlastník kulturní památky 
vyhodnocení spolu s vyúčtováním. 
Další informace lze nalézt na  adrese:  
www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-
fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kultur-
nich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-
pusobnosti-2432/.

Ing. Táňa Nováková
odbor školství, kultury a sociálních věcí

Zdroj: www.mkcr.cz

Požádejte o finanční prostředky  
na obnovu kulturních památek

Sběr žádostí o kotlíkové dotace zastaven. Kraj 
eviduje požadavky na více než 100 milionů
První výzva, ve které se na výměnu kotlů rozdělo-
valo 100 milionů korun, byla v  pondělí 25 ledna 
v  10 hodin dopoledne ukončena. Žádost o  kotlí-
kovou dotaci si podala více než tisícovka obyva-
tel kraje a  konečná suma požadavků na  dotaci 
z  doručených žádostí je asi 120 milionů korun. 
Nyní je příjem žádostí pozastaven, všechny se 
budou vyhodnocovat a bude se rozhodovat o udě-
lení dotací. Lidé budou moci žádat o  kotlíkovou 
dotaci znovu až od července 2016.

Přesně dva týdny trvalo, než byly vyčerpány pro-
středky z  první výzvy na  udělení kotlíkových 
dotací v  Královéhradeckém kraji, ve  které bylo 
na  výměnu kotlů přiděleno 100 milionů korun. 
„Dokonce jsme povolili sběr žádostí do  celkové 
výše asi 120 milionů koun. Je totiž pravděpodobné, 
že ne všem žadatelům bude vyhověno. Abychom 
doopravdy vyčerpali celých 100 milionů korun, 
strop jsme mírně posunuli. Nyní bude následovat 
proces hodnocení,“ informuje o  dalším postupu 
náměstek hejtmana zodpovědný za  evropské 
granty a dotace Otakar Ruml. O 120 milionů korun 
celkem žádá více než tisícovka obyvatel. Žadatelé 
mohou poslední žádosti ještě upravovat, proto 
bude přesné číslo známo až ve čtvrtek.
Nyní bude probíhat hodnocení a  přibližně 
do konce dubna se budou uzavírat smlouvy s jed-
notlivými žadateli. Po podpisu smlouvy může být 
zahájeno proplácení výdajů. Po  ukončení pro-
cesu hodnocení a  rozdělení prostředků zahájí 

kraj přípravu druhé výzvy, jejíž vyhlášení se před-
pokládá na začátek druhého pololetí roku 2016, 
tedy na  červenec. Objem finančních prostředků 
by měl být přibližně stejný jako u první výzvy.
Sběr žádostí v  první výzvě začal úderem půl-
noci 11. ledna a  systém se uzavřel v pondělí  
25. ledna v 10:00 hod. „Velký zájem o kotlíkové 
dotace nás těší. Pokud by tento trend pokračo-
val a rozdáme v těchto dvou letech celých 200 
milionů korun, nejen, že dostojíme svým závaz-
kům vůči Evropské unii, kdy musíme vyměnit 
určitý počet kotlů. Zároveň si tak zajistíme i další 
přísun dotací na roky příští. Pak se lidé opravdu 
nemusí bát, že by se na ně s dotací nedostalo,“ 
zhodnotil náměstek hejtmana Otakara Ruml.
Dotace bude lidem poskytnuta na  výměnu 
nevyhovujícího kotle na  tuhá paliva za  kotel 
na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo za ply-
nový kondenzační kotel. Celková částka jednot-
livých projektů na  výměnu nesmí přesáhnout  
150 tisíc Kč. Výše dotace pak závisí na  typu 
nového zařízení, maximálně může být až do výše 
127.500 Kč. Konkrétně může být proplaceno 
70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze 
uhlí, 75 % v případě plynového kondenzačního 
a kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) a 80 % 
v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze 
na biomasu. Podpora může být navýšena o 5 % 
v případě, že je výměna kotle realizována v obci, 
která byla označena jako prioritní území.

Martina Götzová, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
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Zhodnocení sezony cyklobusů 
v Podkrkonoší

Tak jako každý rok byl koncem roku  
2015 vyhodnocen projekt Krkonošských 
cyklobusů 2015. 
Cyklobusy v  roce 2015 jezdily na  území 
Podkrkonoší od  30. května do  28. září. 
V červnu a září se jednalo o každou sobotu, 
o prázdninách pak každý čtvrtek a sobotu. 
Počet ujetých kilometrů na  lince Hradec 
Králové – Vrchlabí – Kuks – Vrchlabí – Hra-
dec Králové byl 6.840. Celkem se na  této 
lince přepravilo o  88 % více cestujících 
a  o  20 % více jízdních kol než v  minulých 
letech. To dokládá výrazně vyšší zájem 
veřejnosti, turistů a  cyklistů o  využívání 
této linky. Vyšší zájem lze rovněž přičíst 
i  nově otevřenému Hospitalu Kuks, kudy 
navíc prochází Labská cyklostezka. Cyk-
listé měli letos příležitost využít zastávek 
v  Hradci Králové, Sadové, v  Milovicích 
u  Hořic, v  Hořicích, v  Miletíně, v  Holohla-
vech, v  Jaroměři, v  Heřmanicích, v  Kuksu, 
v Choustníkově Hradišti, ve Dvoře Králové 
nad Labem, v  Bílé Třemešné, na  přehradě 
Les Království, v Dolní Brusnici, na Zvičině, 
v Mostku a dále až ve Vrchlabí. Všem obcím 
a městům, které přispěly na provoz cyklo-
busů, patří dík.
Trasu cyklobusů připravuje Svazek měst 
a obcí Krkonoše ve spolupráci s Podzvičin-
skem, Královéhradeckým krajem, s obcemi 
a  městy na  trase cyklobusů a  dalšími. 
I v roce 2016 budete mít možnost navštívit 
Podkrkonoší a Krkonoše na kole a s využi-
tím cyklobusu.
Více najdete na  www.podkrkonosi.eu 
a na www.krkonose.eu.

DM Podzvičinsko

Tříkrálová sbírka letos vynesla 
téměř 277 tisíc korun

Tak jako každoročně se i letos se ve Dvoře 
Králové nad Labem a  v  okolních obcích 
konala Tříkrálová sbírka pořádaná místně 
Farní charitou Dvůr Králové nad Labem. 
Od  středy 6. ledna do  neděle 11. ledna 
občané mohli v  ulicích potkat skupinky 
koledníků, kteří podle starých zvyků přáli 
vše dobré do  nového roku 2016. Letošní 
výtěžek sbírky se vyšplhal na  276.942 Kč. 
Všem štědrým dárcům velmi děkujeme!

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Rozvoj cyklodopravy ve Dvoře Králové 
nad Labem podpořily dotace z kraje
Město Dvůr Králové nad Labem dlouhodobě pod-
poruje cyklodopravu a  cykloturistiku ve  městě 
a  jeho okolí. K  činnostem souvisejících s  tímto 
cílem se snaží využívat různých dotačních titulů. 

Na  konci roku 2015 tak město získalo dvě 
dotace ve výši téměř 400 tisíc korun z programu 
Královéhradeckého kraje „Rozvoj a  budování 
dálkových a na ně navazujících cyklotras v Krá-
lovéhradeckém kraji“, které pracovníci odboru 
rozvoje, investic a  správy majetku Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem využili na  pro-
jektovou dokumentaci. 
V  případě akce 15RRD05-0012 „Labská stezka 
č. 2“ byl zpracován mapový podklad, vyho-
tovena dokumentace pro stavební povolení 
a  pro zadání stavby k  cyklostezce v  intravilánu 
města v úseku Benešovo nábřeží – Štefánikova 
ulice (od  Denisova náměstí po  vjezd k  parko-
višti v zoo) a zpracována vyhledávací studie pro 

cyklostezku v ulici Heydukova.
V  rámci dotace 15RRD05-0013 „Úsek Kuks – 
Žireč“ byly uhrazeny projektové práce spojené 
s  vyhledáváním, návrhem trasování a  vlast-
ním komplexním zpracováním dokumentace 
v  podrobnosti pro územní řízení dálkové cyk-
lotrasy č. 2 (Labská stezka), a to v souladu s cyk-
lostrategií Královéhradeckého kraje v úseku Sta-
novice – Žireč.

Ing. Adéla Jaklová
odbor rozvoje, investic a správy majetku

Město má nové předpisy. Upravují udělování 
cen města a zpracování a vydávání NKR
Od  konce ledna platí dva nové vnitřní předpisy 
města – VP č. 1/2016 Pravidla pro navrhování 
a udělování Ceny města Dvůr Králové nad Labem 
a VP 2/2016 Zásady zpracování a vydávání Novin 
královédvorské radnice.

První předpis stanoví pravidla pro navrhování 
a  udělování Ceny města Dvůr Králové nad 
Labem, která může být udělena za mimořádné 
aktivity v  přechozím kalendářním roce nebo 
za celoživotní dílo, např. u příležitosti životního 
jubilea. Návrh na  udělení ceny je nutné doru-
čit na  Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, 
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové 
nad Labem – odbor školství, kultury a  sociál-
ních věcí (ŠKS), a to do 30. dubna daného roku 
na předepsaném formuláři. Ten je v elektronické 
podobě k dispozici na  internetových stránkách 
www.mudk.cz v  sekci Město/O městě/Osob-
nost města a v papírové podobě v informačním 
centru. O  udělení ceny rozhoduje zastupitel-
stvo města nejpozději do  30. června daného 
roku. Cena města, na kterou není právní nárok, 
nemusí být udělena každoročně.
Vnitřní předpis č. 2/2016 Zásady zpracování 
a  vydávání Novin královédvorské radnice (dále 
jen NKR) rozšiřuje, doplňuje a  zpřesňuje stáva-
jící Koncepci NKR jak v otázkách charakteristiky 

a popisu NKR, tak jejich tematického zaměření, 
stanovuje pravidla pro příjem a  zveřejňování 
článků, právo na  odpověď a  dodatečné sdě-
lení. Dále popisuje redakční radu, její složení 
a  činnost, upravuje jednací řád redakční rady 
a stanovuje kompetence a činnost šéfredaktora 
a redaktora NKR. 
Součástí předkládaného vnitřního předpisu 
jsou také pravidla příjmu a zveřejňování inzerce 
v  NKR. Přílohami jsou Pokyny k  dodržování 
principu jednotné úpravy v  NKR a  Parametry 
a  ceník inzerce v  NKR, převzaté z  původních 
dokumentů. 
Stávající ceník inzerce, který platí od roku 2012, 
nebylo nutné výrazně měnit. Došlo pouze k dílčí 
úpravě, kdy byl zrušen 5% příplatek k  ceně 
inzerce za  výměnu inzerátu v  průběhu opa-
kované inzerce. Ostatní ceny inzerce zůstaly 
zachovány.
Vnitřní předpis je zveřejněn na internetových 
stránkách  www.mudk.cz v sekci Radnice/Noviny 
radnice včetně jeho příloh, které jsou publi-
kovány i  samostatně, aby je bylo možné snáze  
použít.
Oba vnitřní předpisy města najdete také 
na  internetových stránkách www.mudk.cz 
v sekci Město/Právní předpisy města. 

Miroslava Kameníková

Od  prusko-rakouské války již uběhlo jeden a  půl 
století a občané Dvora Králové nad Labem si letos 
při té příležitosti připomenou 150. výročí odchodu 
Prusů. Vzpomínková akce se uskuteční v  sobotu 
10. září 2016. 

Během dopoledne se vojenské jednotky složené 
ze členů klubů vojenské historie v  pruských 
a  rakouských uniformách vydají na  pochod 
na starý hřbitov, kde položí věnec u hrobu pad-
lých vojáků, poté budou pokračovat na nábřeží 

Jiřího Wolkera, kde uctí památku padlých 
u pomníku obětí války 1866. Po skončení vzpo-
mínkových aktů se vojáci vrátí před Hankův 
dům, kde bude postavena polní kuchyně s mož-
ností občerstvení. Zájemci z řad veřejnosti si zde 
budou moci prohlédnout vojenské uniformy, 
zbraně nebo historickou vojenskou techniku. 
V  odpoledních hodinách se vojenské jednotky 
přesunou k městskému muzeu, kde se odehraje 
rekonstrukce bitvy o Kohoutův dvůr.

Miroslava Kameníková

Letos uplyne 150 let od odchodu Prusů
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Strážníci nosí osobní kamery.  
Záznamy mohou sloužit jako důkaz

Městská policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) 
nově vybavila své strážníky osobními kamerami, 
celkem jich mají k dispozici dvacet. 

Pořizovací cena jednoho záznamového zařízení 
činila zhruba 1.900 Kč. Strážníkům díky tomu 
přibyl další nástroj, který jim jednak výrazně 
pomůže plnit úkoly, jednak jim poskytne určitou 
ochranu a pomoc při práci.
Možnosti, jak využívat osobní kamery, upravuje 
zákon o  obecní policii. Podle něho je obecní 
policie oprávněna, pokud je to třeba pro plnění 
úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné 
záznamy z  veřejně přístupných míst nebo 
o  průběhu zákroku. „Obrovskou výhodou je, 
že každý strážník má možnost toto záznamové 
zařízení okamžitě v případě potřeby použít,“ říká 
Jan Štípek zastupitel pověřený řízením MPDK 
a zároveň manažer prevence kriminality na krá-
lovédvorském městském úřadu.

Záznamy z  osobních kamer strážníků mohou 
sloužit například jako důkazní materiál. „Naproti 
tomu záznamy, které pořídí na  své osobní 
kamery asistenti prevence kriminality, jež tato 
záznamová zařízení budou mít k  dispozici 
od konce ledna, poslouží pouze k doložení jejich 
zjištění, nikoliv jako důkaz. Například ke  zdo-
kumentování černé skládky či poškození měst-
ského majetku,“ dodává Jan Štípek.

Miroslava Kameníková
Foto: Jan Skalický

Zásahy městských strážníků – 
srovnání let 2014 a 2015
Druh zásahu 2015 (2014) 
BESIP přestupky  1.180 (1.101)
Dopravní nehody  39 (34)
Veřejný pořádek (přestupek) 222 (181)
Součinnost s PČR, MěÚ,... 247 (248)
Ob. závazná vyhláška (přestupek) 56 (33)
OZV o volném pohybu psů  50 (62)
Občanské soužití (přestupek)  73 (72)
Majetek (přestupek) 145 (214)
Ztráty a nálezy  97 (95)
Trestný čin  44 (60)
Prevence (opatření a úkony) 359 (301)
Podávání alkoholu (kontrola) 2 (2)
Pomoc v nouzi  56 (55)
Odchyt zvířete (opatření) 143 (131)
Stížnosti  136 (113) 
Překročení povolené rychlosti  138 (226)
Úsekové měření rychlosti 39.123 (14.137)
Celkem přestupků a trestných činů:   
 3.199 (3.171)
Pokuty v blokovém řízení:  428 (283)
Na místě nezaplacených blokových pokut:  
 107 (117)
Předáno Policii ČR:  186 (149)
Předáno na správní odbor MěÚ:  146 (201)

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Bílý kruh bezpečí, z. s., uvedl do  provozu novou, 
bezplatnou, nonstop Linku pomoci obětem krimi-
nality a  domácího násilí, která má celoevropské 
harmonizované číslo 116  006. Na  tuto linku se 
může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného 
činu a  různých forem násilí včetně násilí domá-
cího, nebo se stal jeho svědkem.

Na  telefonní linku 116  006 se může obrátit 
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, 
a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo 
nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých 
forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc 
na  lince je určena i  obětem nedbalostních 
trestných činů, např. dopravních nehod. Linka 
poskytuje okamžitou pomoc, rady a  informace 
ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při 

pouhém podezření, 
že jsou obětí něk-
teré z  forem domá-
cího násilí, ať už 
fyzického, psychic-
kého, ekonomic-
kého, či sociálního, 
stalkingu, nebez-
pečných výhružek 
a  podobného trest-
ního jednání. 
Na  linku 116  006 
mohou volat pozůstalí po  obětech úmyslných 
i  nedbalostních trestných činů, kterým linka 
zprostředkuje rychlou a  nadstandardní pomoc 
Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované 
kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také 

svědkům trestných činů, kteří byli událostí 
traumatizováni, potřebují psychickou podporu 
a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje 
výraznou pozornost prevenci kriminality 
a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvod-
něně obávají, že se mohou stát obětí trestného 
činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a  provoz této nové služby je realizován 
díky finanční podpoře Nadace Open Society 
Fund Praha a  programu Dejme (že)nám šanci, 
který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na  webových strán-
kách www.linka-pomoci.cz .

Dr. Miroslav Fehér
manažer projektu První pomoc osobám ohroženým/

postiženým (domácím) násilím

Až do  6. března se mohou začínající podnikatelé 
přihlásit do  6. ročníku projektu T-Mobile Roz-
jezdy, který nabízí bezplatné regionální semi-
náře v oblastech týkajících se začátku podnikání. 
Druhou částí projektu je soutěž podnikatelských 
nápadů. 

Během ledna a  února se mohou ti, kteří ještě 
nepodnikají, nebo nejsou k podnikání registro-
váni déle než 12 měsíců, přihlásit na stránkách 
www.rozjezdy.cz. 
Díky projektu se každé jaro ve velkých městech 
celé republiky pořádají semináře, které jsou 
zdarma otevřené pro každého se zájmem o pod-
nikání. „Tématy přednášek jsou oblasti klíčové pro 
začátek podnikání – budování značky, finanční 
plánování i propagace na internetu a sociálních 
sítích. Připravujeme je tak, aby drobným pod-
nikatelům daly návod, jak za málo peněz získat 
co nejvíce,“ říká Eva Karasová, CSR manažerka 
T-Mobile, který je organizátorem Rozjezdů.

Druhou částí projektu je soutěž o nejlepší reali-
zaci podnikatelského nápadu. Přihlásit se do ní 
mohou všichni začínající podnikatelé. Poroty 
složené z  odborníků, úspěšných podnikatelů 
i  investorů hodnotí nejen neotřelé nápady, ale 
i  úspěšnou realizaci podnikatelského záměru. 
Vítězové v  regionech i  na  celostátní úrovni zís-
kávají pomocnou ruku expertů na  marketing, 
komunikaci i finance a samozřejmě také mate-
riální a  finanční podporu. Na  regionální vítěze 
čekají ceny až za 100 tisíc, v každém regionu při-
tom poroty vyberou tři nejlepší projekty, celkem 
tedy podpoří 42 začínajících podnikatelů. Celo-
státní vítěz letos získá návrh regionální reklamní 
kampaně od  profesionální agentury, finanční 
a personální poradenství a další ceny v celkové 
hodnotě přibližně 700 tisíc korun. 
Projektem už prošlo 1.700 začínajících podnika-
telů, podporu získalo 280 vítězů.

Martina Kemrová
manažerka firemní komunikace T-Mobile Czech Republic, a. s. 

Projekt dává šanci začínajícím podnikatelům Historii podniku Tiba mapuje 
nové Vlastivědné čtení
Těsně před 
l o ň s k ý m i 
Vánoci vyšlo 
nové číslo 
Vlastivědného 
čtení. Pojed-
nává o  histo-
rii textilního 
p r ů m y s l u 
ve  Dvoře 
Králové nad Labem a zejména  o místním 
podniku TIBA, jeho vzniku,  závodech atd. 
V  čísle je také ohlédnutí za  výstavou TIBA 
– vrchol a  pád, která se konala v  uplynu-
lém roce v  městském muzeu. Autorem 
většiny příspěvků je jeden z bývalých ředi-
telů TIBY, Ing. Josef Jiránek. Vlastivědné 
čtení je k zakoupení v informačním centru 
na náměstí T. G. Masaryka. Cena je 50 Kč. 

(mik)
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Soutěž: Jak by se nám lépe žilo, 
kdyby tady bylo či nebylo...
Odbor životního prostředí připravil novou 
soutěž s  tematikou životního prostředí, 
v  rámci které budou mít občané příležitost 
zlepšit životní prostředí v  našem městě. 
V oblasti „KDYBY TADY BYLO...“ můžete napří-
klad navrhnout, kde byste uvítali naučnou 
stezku, nové stanoviště kontejnerů na  tří-
děný odpad, jaké komodity odpadů byste 
chtěli nově třídit, kam by se nechal vysa-
dit strom, keř či květinový záhon. V  oblasti 
„KDYBY TADY NEBYLO...“ třeba zmapovat, kde 
by bylo potřeba odstranit černou skládku, 
vyčistit studánku nebo potok. Vaší fantazii 
se meze nekladou, podmínkou je pouze to, 
že váš nápad musí být prospěšný pro životní 
prostředí ve městě. Vaše podněty se budeme 
snažit v rámci možností realizovat. Autoři nej-
lepších námětů budou odměněni. Bude se 
hodnotit originalita, přínos pro město, reali-
zovatelnost i ztvárnění. Soutěž bude probíhat 
celý rok, výherci budou vyhlašováni za každé 
kalendářní čtvrtletí. Uzávěrka jednotlivých 
kol bude k  31. březnu, 30. červnu, 30. září 
a 31. prosinci 2016. Cenou za 1. čtvrtletí bude 
rodinná vstupenka do ZOO Dvůr Králové 
(poskytla ZOO Dvůr Králové, a. s.). O výherci  
1. kola a  průběhu soutěže budeme infor-
movat v dubnovém čísle NKR. Po ukončení 
soutěže bude vyhodnocen nápad roku 
2016. Vaše náměty můžete popsat, foto-
grafovat (např. v případě černých skládek) 
či nakreslit a  zaslat na sirkova.eva@mudk.
cz nebo v listinné podobě donést na odbor 
životního prostředí (náměstí T. G. Masa-
ryka 59) nebo do  informačního centra 
(náměstí T. G. Masaryka 2). Nezapomeňte 
uvést i  lokalizaci místa (adresu či GPS). 
Materiál označte heslem SOUTĚŽ „KDYBY 
TADY BYLO ČI NEBYLO...“ a  vyplňte násle-
dující údaje: jméno a  příjmení, adresu, 
e-mail, telefon, podpis (při elektronickém 
zaslání není nutný). Více informací najdete 
na stránkách www.mudk.cz.
Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru životního prostředí

Neobtěžujte zbytečně své okolí 
zápachem linoucím se z komína 
Topná sezona je v plném proudu a  každý 
z nás je nucen si vytvořit tepelnou pohodu 
obydlí. Zdroje vytápění jsou různé. Ohle-
duplní by měli být zejména občané topící 
tuhými palivy, kde platí, že povinností je 
spalovat pouze paliva splňující požadavky 
na  kvalitu a  jsou určena výrobcem. Mezi 
námi se však najdou jedinci, jež si ,,při-
tápějí“ zcela jiným topivem, na  které nás 
upozorní tmavý dým a  nelibý zápach 
linoucí se z komínů. Mnozí si neuvědomují, 
že materiály, které do  kotle nepatří, zaná-
šejí spalinové cesty a snižují jeho životnost. 
Máte doma starý kotel na tuhá paliva, který 
již dosluhuje? V současnosti můžete využít 
tzv. ,,kotlíkovou dotaci“ a  získat finanční 
prostředky na  pořízení ekologicky šetr-
nějšího zdroje. Více informací naleznete 
na  stránkách www.kr-kralovehradecky.cz, 
odkaz „Kotlíkové dotace“, či se zeptat přímo 
na  odboru životního prostředí. Nebuďte 
lhostejní ke svému okolí – vždyť znečištěné 
ovzduší dýcháte i vy! 

Bc. Helena Hamanová, DiS.
referentka odboru životního prostředí

Technické služby informují
I v posledním měsíci roku 2015 pracovníci technic-
kých služeb opravovali a udržovali majetek města 
a zde je krátké shrnutí.

Středisko komunikací opravilo vstupní scho-
diště s  protiskluzovým obkladem u  budovy 
Sokola a  v  souvislosti s  tím započala oprava 
a výměna plotu skateparku. Dále se pracovníci 
technických služeb podíleli se stavebními pra-
cemi na části úseku nového betonového plotu 
městského koupaliště (na  snímku). Prováděli 
ukončující zemní terénní úpravy ve Valové uličce 
podél nové dlážděné komunikace. Z  důvodu 
příznivých klimatických podmínek v  závěru 
roku ještě stihli provést společně s dodavatelem 
drobné opravy výtluků na  komunikacích, např. 
v  ulicích Na  Kopečku, Staškova, Pod Slévárnou 
a Na Výsluní.

V  rámci čištění a  úklidu města nadále probíhal 
ruční, a díky počasí, i strojní úklid ve všech loka-
litách. Až do poloviny prosince se ještě dokon-
čoval úklid listí. Pracovníci veřejně prospěšných 
prací vypomáhali na  terénních úpravách pod 
plotem na koupališti a ve Valové uličce. 

V prosinci pracovníci elek-
tra dokončili výstavbu 
veřejného osvětlení 
ve  Strži, kde nasvětlili 
schodiště ke škole. 

Vše důležité najdete na internetových stránkách 
www.tsdvur.cz.

Bruslení pro veřejnost v únoru 2016:
Středa  3. 2.  17:00–18:30 hod.
Sobota 6. 2. 14:00–15:30 hod.
Neděle   7. 2. 16:00–17:30 hod.
Středa 17. 2.  17:00–18:30 hod.
Sobota 20. 2. 14:00–15:30 hod.
Neděle  21. 2.  16:00–17:30 hod.
Pondělí 22. 2. 13:00–14:30 hod.
Úterý 23. 2. 13:00–14:30 hod.
Středa 24. 2. 13:00–14:30 hod.
Čtvrtek 25. 2. 13:00–14:30 hod.
Pátek 26. 2. 13:00–14:30 hod.
Sobota 27. 2. 15:15–16:45 hod.
Neděle 28. 2. 13:00–14:30 hod.

Bruslení s hokejkami:
Sobota 6. 2. 10:30–11:45 hod.
Sobota 20. 2. 10:30–11:45 hod.
Pondělí 22. 2.    8:00–9:15 hod.
Úterý 23. 2.    8:00–9:15 hod.
Středa 24. 2.     8:00–9:15 hod.
Čtvrtek 25. 2.    8:00–9:15 hod.
Pátek 26. 2.    8:00–9:15 hod.
Sobota 27. 2.  17:00–18:15 hod.
Neděle 28. 2. 15:00–16:15 hod.

Lucie Mikysová
Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Městské vodovody a kanalizace 
informují o činnosti
Zavedení zálohových plateb
V  rámci zkvalitňování našich služeb nabízíme 
od  ledna 2016 všem našim maloodběratelům, 
tj. domácnostem a  firmám s  malým odběrem 
vody, možnost zavedení zálohových plateb vod-
ného a stočného. Výhodou záloh je, že se rovno-
měrně rozloží platba za vodné a stočné na pra-
videlné měsíční částky. V  praxi to znamená, že 
podle skutečné spotřeby v minulém období se 
stanoví výše měsíční, případně čtvrtletní zálohy 
a následně bude provedeno jednou ročně vyúč-
tování skutečné spotřeby. 
K dnešnímu dni této možnosti využila již téměř 
třetina našich odběratelů. Ti, kteří této možnosti 
ještě nevyužili a mají zájem o sjednání záloho-
vých plateb, mohou navštívit sídlo naší společ-
nosti na  Denisově náměstí 766, a  to v  pondělí 
a  ve  středu od  7:00 hod. do 17:00 hod. nebo 
v  úterý, čtvrtek a  pátek od  7:00 hod. do 14:00 
hod., případně si sjedat schůzku s  kontaktní 
osobou, Mgr. Lucií Haasovou, tel.: 499 628 651, 
e-mail: lucie.haasova@mevakdknl.cz. 

Nové webové stránky společnosti
Další novinkou je spuštění nových webových 
stránek se spoustou zajímavého obsahu, origi-
nální grafikou a  přehlednou strukturou. Navíc 
si budete moci nově procházet tyto stránky 
na  svých mobilních zařízeních (telefon, tablet). 
Součástí těchto nových stránek je absolutní 

n o v i n k a , 
kterou je pří-
stup do  tzv. 
virtuální kan-
celáře, resp. svého zákaznického účtu.  Na aktu-
álních fakturách bude mít každý odběratel vyge-
nerované přístupové heslo, pod kterým se lze 
přihlásit do  této virtuální kanceláře a  následně 
si heslo změnit. Poté budete moci spravovat 
svůj zákaznický účet, prohlížet si historii odečtů 
a fakturace a případně hlásit stavy vodoměrů.

Ing. Petr Mrázek
jednatel společnosti

Opravené poruchy 
1. 12.: porucha vodovodu ulice Roháčova; 
9. 12.: porucha vodovodu ulice Riegrova;
11. 12.: porucha vodovodního přemostění HVA-1; 
12. 12.: porucha vodovodu Vorlech;
18. 12.: havárie klapky HV-1;
28. 12.: porucha vodovodu Žireč; 
28. 12.: porucha vodovodu ulice Dobrovského. 

Investiční akce
•	 Valová ulička (příprava povrchů, dešťové 

vpusti);
•	 Žireč – výměna zatrubnění potoka.

Ivo Antonov 
odpovědný zástupce MěVaK 
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Otevřený dopis ministru dopravy
Vážený pane ministře dopravy, p. Ing. D. Ťoku,
navazuji svým dopisem na Vaši oficiální pracovní 
návštěvu města Dvora Králové nad Labem, která 
se uskutečnila v  minulém roce. Pan starosta Jan 
Jarolím Vám předal požadavky a  návrhy na  pod-
statné zlepšení dopravní dostupnosti města Dvora 
Králové nad Labem a celého regionu Podkrkonoší 
v horizontu realizace deseti až dvaceti let.
Bohužel se do  tohoto střednědobého strate-
gického materiálu nemohl dostat oprávněný 
urgentní požadavek na  bezodkladnou opravu, 
případně celkovou rekonstrukci, nádražních 
budov a  přilehlých komunikací celého vlako-
vého nádraží železniční stanice Dvůr Králové 
nad Labem.
Ministerstvo dopravy společně s  Českými 
drahami a  Správou železniční dopravní cesty 
(SŽDC) více než dvacet let "bez problému" 
akceptuje velmi špatný technický stav výše uve-
dených nemovitostí železniční stanice. Zde jistě 
neplatí, že majetek státu je udržován s péčí řád-
ného hospodáře! Tady hospodáře již drahně let 
postrádáme!
Co je ale pro rozvoj celého města a regionu nebez-
pečnější, že nám od  roku 1990 územně upadá 
význam našeho železničního nádraží a  nikdo 
z  kompetentních úředníků kraje a  ministerstva 

dopravy nechce tento dlouhodobý negativní 
trend řešit. Důkazem tohoto tvrzení je současná 
velmi špatná technická vybavenost, úroveň a roz-
sah poskytovaných služeb, které železniční sta-
nice ve Dvoře Králové nad Labem svým zákazní-
kům, tedy cestujícím, občanům a návštěvníkům 
města, v poslední době nabízí. 
Vlakové nádraží v  našem městě v  žádném pří-
padě neodpovídá významu města a regionu, ani 
běžnému standardu vybavenosti u  srovnatel-
ných železničních stanic. Velmi tragicky a nedů-
stojně naše vlakové nádraží reprezentuje stát-
ního dopravce a město samotné. Ani v současné 
době prováděná oprava tratě v úseku „Jaroměř 
– Stará Paka“ ze strany SŽDC nevedla k  posí-
lení významu současného vlakového nádraží, 
spíš naopak, když v jejím důsledku ubyly koleje 
a  nový nástupní ostrůvek nebyl ani zastřešen, 
jak to známe běžně z jiných vlakových nádraží.
Povinností nás zastupitelů města je na  tento 
nedobrý stav věcí veřejných upozorňovat 
a žádat Vás, vrcholné politiky naší země a v dané 
věci kompetentní osoby, o urychlená nápravná 
opatření, což tímto dopisem činím.
S pozdravem a úctou 

Nasik Kiriakovský
zastupitel města Dvora Králové nad Labem ( Východočeši)

Otevřená radnice?
Máme za  sebou již více než 14 měsíců 
od  nástupu ANO 2011 na  radnici. To je dost 
dlouhá doba na to, aby se v problematice vedení 
města noví představitelé zorientovali a  začali 
postupně plnit své předvolební sliby. Podívejme 
se hned na ten první.

Otevřená radnice
Chceme uveřejňovat všechny smlouvy, které 
město v budoucnu uzavře. 
Provedeme analýzu uzavřených smluv z  hle-
diska jejich výhodnosti pro město a  zjistíme-li, 
že jsou pro město nevýhodné, budeme se 
smluvním partnerem jednat s cílem dosáhnout 
jejich změny nebo zrušení. 
Myslíte, že alespoň tento svůj 1. bod programu 
začali zástupci ANO na radnici plnit? Není přeci 
nic jednoduššího. Chci zveřejnit smlouvu, tak 
ji zveřejním. Chci smlouvu zanalyzovat, tak ji 
zanalyzuji a  vyhodnotím její výhodnost. Nic 
takového se však zatím neděje. Místo toho se 
na  facebookovém profilu města objeví výzva 
občanům, co si pod pojmem „otevřená radnice“ 
představují.

Jak vidím „otevřenou radnici“ já?
Vidím ji ve dvou rovinách – 1. poskytování infor-
mací, 2. míra demokracie.
Začal bych jednoduchými a minimálně finančně 
náročnými opatřeními, která v našem městě již 
fungovala a  byla zrušena, nebo bych se poučil 
v jiných městech. 
– Informace o  jednotlivých bodech projedná-
vaných na  jednání zastupitelstva pro každého 
– zveřejnit před jednáním na internetových strán-
kách, v průběhu zastupitelstva přečíst přítomným. 
Občané tak budou dopředu vědět, o čem se bude 
jednat. Aktuálně se na rozdíl od minulosti přečte 
jen název bodu a jde se hned hlasovat. 
– Zveřejňování výsledků hlasování jednotlivých 
zastupitelů u každého projednávaného bodu.  
– Využití aplikace „rozklikávací rozpočet“ – 
umožňuje jednoduše a srozumitelně prezento-
vat hospodaření obcí a měst na internetu. Uživa-
telé mají možnost si zobrazit v přehledné formě 
strukturu rozpočtu (příjmy, výdaje) a  porovná-
vat plány se skutečností. Rozkliknutím je možné 
sledovat konkrétní malou položku (např. opravu 
chodníku) nebo strukturu a  vývoj rozpočtu 
za  několik let. Samozřejmostí je také jednodu-
ché grafické znázornění.
– Použití „participativního rozpočtu“ – proces, 
ve  kterém občané mohou přímo rozhodovat 
o použití části veřejného rozpočtu. Mohou navr-
hovat konkrétní položky, případně vybírat prio-
rity z navržených položek. 
Druhým ukazatelem otevřenosti radnice je míra 
demokratického myšlení vedení města, ochota 
alespoň naslouchat názorům opozice a  využít 
jejich předešlých zkušeností a poučit se z chyb. 
Bylo dobrým zvykem, že i  opoziční zastupitelé 
měli možnost podílet se na  fungování města. 
Opoziční strany mohly nominovat své zástupce 
do  orgánů městských společností (městské 
vodovody a  kanalizace, městské lesy) i  komisí 
rady města. Nic z toho se tentokrát nestalo. Opo-
zice byla vynechána a do rozhodovacích orgánů 
a  komisí byli nominováni přímo konkrétní lidé 
navrženi vedením města. Tomu se tedy roz-
hodně nedá říkat „otevřená radnice“.
Nechme se překvapit, jestli se některý z návrhů 
ujme.

Mgr. Dušan Kubica, zastupitel (ČSSD)

V diskusi na závěr 6. zasedání zastupitelstva města 
jsem položil panu starostovi 2 otázky: 1. Má sou-
časné vedení v úmyslu během svého volebního 
období změnit městkou organizaci VaK, s. r. o., 
na akciovou společnost? 2. Má současné vedení 
v  úmyslu během svého volebního období pře-
vést  majetek v hodnotě asi 1 mld. Kč, který je nyní 
ve vlastnictví města a MěVaK jej pouze spravuje,  
na organizaci MěVaK, s. r. o.? (Doslovné  znění otá-
zek i odpovědí je na audiozáznamu ze zasedání.)
Odpověděl Ing. Jan Kříž, předseda dozorčí rady 
MěVaK DK: 1. V  roce 2016 (a  ne ve  volebním 
období, jak zněla otázka) se nebude společnost 
MěVaK DK transformovat na  akciovou společ-
nost. 2. Během volebního období se nepočítá 
s převodem majetku na MěVaK, s. r. o. Snad jen 
současná správní budova. 
Nyní se pokusím vysvětlit, co mě vedlo k tomu, 
abych znal odpověď na  tyto celkem jednodu-
ché, ale velmi důležité otázky. 
Myslím si, že problém vody a čištění odpadních 
vod v  našem městě je již velmi dobře znám. 
Nikdo z  předchozího vedení města nebyl se 
stavem spokojený a  hledala se řešení, jak stav 
napravit a  zlepšit. Po  téměř dvouletém jed-
nání s provozovatelem Ing. Koubou se dospělo 
k  dohodě o  vzájemném vypořádání, kdy bylo 
zaplaceno p.  Koubovi cca 80 mil. Kč a  zároveň 
oboustranně ukončeny veškeré soudní spory.
Upřímně zde píši, že jsem z  počátku nebyl 
zastáncem tohoto řešení. Během dalších jednání 
a propočtů jsem s tímto řešením nakonec sou-
hlasil. S odstupem času musím uznat, že to bylo 
řešení drahé, ale správné. Byla založena městská 
organice MěVaK, s. r. o., (2012) a jediným  vlastní-
kem je město Dvůr Králové nad Labem. 
Hlavním úkolem nového jednatele společnosti 
MěVaK (Ing. Kasal) bylo uzavřít cca 3.500 smluv 
s odběrateli vody, smlouvy s firmami a smlouvy 
na dešťové vody. Zdánlivě jednoduchá věc, ale 
věřte, že velmi obtížná a  náročná. Ne všichni 
občané a  firmy platili v  tomto městě za  vodné 

a  stočné stejně. Někteří platili místo stanové 
ceny městem výrazně méně a za dešťové vody 
neplatili vůbec. Někdo platil již městu, někdo 
dál poukazoval platby na původní VaK, provozo-
vaný panem Koubou.
Dnes jsou veškeré platby směřovány na  jedno 
inkasní místo. Příjem VaKu za  vodné a  stočné 
se pohyboval kolem 50 mil. Kč ročně. Aktuální 
údaje neznám. 
Toto je první důvod pro zvednutí ruky pro ano – 
jsme konečně jedinými vlastníky. Druhým důvo-
dem je, že voda se začíná stávat významnou 
strategickou surovinou a  je v hledáčku velkých 
i nadnárodních společností.
Aby se zabránilo tomu, že 11 členů zastupitel-
stva zvedne ruku pro prodej, nebo 4 členové 
rady města pro pronájem společnosti, bylo 
vyhlášené referendum, které bylo úspěšné. 
Občané odhlasovali, že o  pronájmu nebo pro-
deji městské společnosti MěVaK, s. r. o., může 
rozhodnout opět jen referendum. 
A nyní se dostávám ke svým otázkám. Mění se 
něco, když se společnost MěVaK, s. r. o., transfor-
muje na akciovou společnost? 
Jelikož referendum skončilo pravoplatným 
ANO, bylo by jeho porušením jakékoli přesunutí 
majetku včetně vkladu do  jiného subjektu, byť 
100% vlastněného městem. V  případě prodeje 
jakéhokoli podílu stávající s. r. o., či transformo-
vané a. s., by tato nemohla nadále provozovat 
tuto síť. Opět by šlo o porušení referenda. 
Podle mého názoru není důvod transformovat 
MěVaK, s. r. o., na a. s., pokud má být dodrženo 
referendum (tj. 100% vlastník město). Valnou 
hromadou je v obou případech vždy rada města 
ve funkci jediného vlastníka. 
Současný jednatel společnosti uvedl ve  své kon-
cepci, kterou předložil při výběrovém řízení na jed-
natele společnosti MěVaK, jako další možný rozvoj 
společnosti, transformaci na akciovou společnost, 
právě s převodem majetku z města na MěVaK. 

MUDr. Petr Hroneš, zastupitel (ODS)

Pozor na porušení referenda o MěVaK
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Antik – Starožitnosti Tylova 511
naproti městské knihovně

Prodej a výkup starožitnosti, předmětů sběratelského charakteru

Vykupujeme:
Hračky ( do roku 1975 ), vojenské věci, šperky, lampy, pohlednice, betlémy, 

ozdoby, obrazy, hudební nástroje, staré motorky, auta a součásti apod.
Také celé pozůstalosti.

Než necháte vyklidit půdu, zdarma Vám oceníme možné nálezy.
   tel.: 603 418 690     E-mail: panacekR@seznam.cz

Chtělo by se říci: „Samozřejmě je dobré.“ Ale ne 
vždy je to tak samozřejmé. Podělím se o své zku-
šenosti. Mám syna, který je duševně postižený 
a obézní. Již třikrát měl v zimním období zlome-
nou nohu v kotníku, vždy při uklouznutí na kluz-
kém povrchu. Byla mu doporučena rehabilitace 
– ambulantní prý není dostatečná, musí být lůž-
ková, kterou jsme si měli zajistit sami.
V prvním zařízení jsme byli odmítnuti z důvodu 
malé nosnosti lůžek, ve  druhém a  třetím se 
to opakovalo a  také se nás ptali, kdo ho bude 
v  noci obracet. Přičítám to mému sdělení, že 
pacient je duševně postižený, ale že maminka je 
ochotna být celou dobu pobytu u pacienta pří-
tomna. Zřejmě se zalekli případných komplikací 
a  odkázali mě na  pražské zařízení OB Klinika, 

avšak, jak jsem se po svém telefonátu dozvěděl, 
v tomto zařízení se léčí pouze obezita.
V  takovém okamžiku člověk přestává rozumně 
uvažovat a  je zároveň bezradný, trochu jako 
v  románu Franze Kafky. Po  vzpamatování jsem 
začal zkoušet dál, protože jsem věřil v  dobré 
lidské srdce, které se přece musí někde najít. 
Také se našlo. V  rehabilitačním zařízení v  Bran-
dýse nad Orlicí, kde jim nevadila ani hmotnost 
pacienta, ani duševní postižení, ani přítomnost 
maminky.
Druhá zkušenost byla s  ledvinovým kamenem. 
Bylo jich víc a ten největší byl velký 4,2 cm. Dia-
gnózu zjistili v  trutnovské nemocnici a  syna 
odeslali do  nemocnice krajské. Při předope-
račním vyšetření nám říkali, že hmotnost ani 

duševní postižení jim nevadí, že ho operační 
stůl unese, a byl i stanoven termín operace. Tato 
operace však neproběhla z důvodu, že když ne-
jsou bolesti, je lépe do organismu nezasahovat. 
Syn má snížený práh bolestivosti, nevím, jestli je 
to dobře, nebo špatně. Bolesti nezačaly, ale syn 
nedokázal stát rovně a kácel se na stranu. Jak se 
z toho mají vyvodit problémy s ledvinami?
Díky profesionálnímu přístupu lékařů a  sester 
na oddělení urologie královédvorské nemocnice 
byl ledvinových kamenů téměř zbaven. Zůstal 
jen malý zbytek, který bude také, po zakoupení 
nového přístroje, odstraněn. Je tedy naše zdra-
votnictví dobré, nebo špatné? Člověku se chce 
zakřičet: „Je VÝBORNÉ, díky.“

Pavel Vatuňa

Je naše zdravotnictví dobré nebo špatné?

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:

Obec Bílá Třemešná nabízí k pronájmu 
vybavenou ordinaci zubního lékaře v budově 
zdravotního střediska č. p. 31. K ordinaci patří 
čekárna, fotokomora, administrativní prostory, 
WC. Celková výměra cca 60m2. V budově se 
dále nacházejí ordinace dětského, obvodního 
a ženského lékaře. Stávající čisté nájemné 1254 
Kč/měs. + 850 Kč zálohy na služby. Dohoda 
možná. K dispozici od 1.1.2016 (lékař odchází 
do důchodu). K ordinaci je možný i pronájem 
obecního bytu. Kontakt: OÚ Bílá Třemešná 315, 
544 72, e-mail: info@bilatremesna.cz,
tel.: 499 693 310, 724 180 865

Brigáda pro vitální důchodkyně,
úklidy domácností, 70 – 80 Kč/h,
kontakt@hodinove-manzelky.cz, 608 318 151

Pronájem skladu
Pronajmu nebytové prostory vhodné jako 
skladovací nebo výrobní, umístěné za obchod-
ním domem Tesco, Dvůr Králové nad Labem. 
Výborný přístup pro kamiony, nakládací rampy. 
Bližší info na tel.: 736 613 445.
Pronájem vily
Pronajmu bytové i nebytové prostory 
ve velmi dobrém stavu, vhodné jako 
obchodní nebo kancelářské. Parkovací místa  
u objektu. Poblíž se nachází koupaliště a ZOO. 
Bližší info na tel.: 736 613 445.

Ordinace praktického lékaře  
MUDr. Dalibor Stoszek, MUDr. Andrea 
Stoszková se od 8. 1. 2016 přestěho-
vala do nových prostor na adrese Náměstí 
T. G. Masaryka 80 ve Dvoře Králové nad 
Labem (vchod mezi cestovní kanceláří Invia  
a ČSOB) Od ledna opět přijímáme nové kli-
enty. Sledujte www.ordinacedvur.cz nebo  
volejte 777 656 191

Jsme malá firma působící 20 let na trhu 
a poskytujeme STAVEBNÍ PRÁCE ZA 
PŘÍZNIVÉ CENy A DOBROU KVALITU PRÁCE.
Rekonstrukce domů, chalup, půdních 
prostor, fasád, vše stavební.
Objednávky přijímáme na tel.: 603 523 068, 
Pavel Šedivý, DKnL
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Prodej roubené chalupy s 
zahradou u Dvora Králové n/L

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

Prodej bytu 3+1 v OV ve Dvoøe 
Králové nad Labem

Rodinný dùm s zahradou v obci 
Bílá Tøemešná

Prodej rodinného domu se 
zahradou a garáží DK n.L.

Zdìný byt 1+1 (55,8m2) v OV 
v širším centru DK n.L.

Prodej bytu, 3+1 ve Dvoøe 
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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Dvora Králové nad Labem. 
Nabídnìte na telefon: 

724 077 752
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Nabídnìte na telefon: 
777 271 927
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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 prosinci 2015 se narodilo v našem městě 8 občánků – 3 chlapci a 5 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci prosinci zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 25 lidí, z toho bylo 
17 královédvorských občanů, 4 muži a 13 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V prosinci neproběhly žádné svatební obřady.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubi-
leích v  prosinci 21 občanů s  gratulací a  kytičkou. V  tomto období oslavilo  
7 manželských párů stříbrnou svatbu, 6 manželských párů zlatou svatbu 
a jeden pár svatbu diamantovou.

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Zleva: Diana Schoberová, Maxmilián Strnad, Kamila Čapková, Ludmila Šecová, Matěj Jokl.

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v prosinci slavnostně přivítáno 7 novorozených 
občánků našeho města.

Poděkování
Členové klubu důchodců v Sadové stále vzpomínají na pěknou besedu u nás 
v klubu se senátorem Ing. Jiřím Hlavatým v loňském roce a děkují za věcné 
dary k vánočním svátkům, včetně finanční podpory.

Jiří Štěpánek, předseda klubu

Čas vánoční je již za námi, nastal nový rok. Tímto bychom rádi poděkovali 
všem, kteří jakoukoliv formou zpříjemnili vánoční čas dětem umístěným 
v našem zařízení. Moc si vážíme Vaší dobroty a děti děkují za mnoho slad-
kostí a krásných dárečků.

děti a zaměstnanci Dětského centra  Dvůr Králové nad Labem

Vzpomínka
Začátkem prosince loňského roku zemřel krátce po svých padesátých devá-
tých narozeninách Ing. Jan Veverka. 
Honza Veverka byl znám sportovní veřejnosti. V  mládí hrál závodně koší-
kovou. V basketbalovém oddíle poté zastával různé funkce i jako předseda 
oddílu. V oddíle lehké atletiky patřil dlouhá léta mezi organizátory známého 
„Běhu Safari“. Byl krajským předsedou komise rozhodčích a ústředním roz-
hodčím lehké atletiky. Ve fotbalovém klubu patřil několik let mezi pořadatele 
a byl hlasatelem při domácích zápasech. 
Vzpomínejme na něho v dobrém. 

Miloslav Tykal

Zleva: Adéla Svobodová, Matěj Kursa.

Vážení přátelé a spoluobčané, 
dovolte nám ještě poděkovat za krásné Vánoce 
2015 pro „naše“ děti. Měli jsme v zařízení Štědré 
dny dva, druhý byl 2. 1. 2016, kdy se nám sešly 
všechny děti, na které čekal Ježíšek u nás. Jsme 
vděční za vaši pomoc s dárečky. Velmi si vážíme 
vaší podpory, potřebujeme se mít o koho opřít 
při naší nelehké, přesto krásné činnosti. Na naší 
okamžité pomoci v  Dětské ozdravovně Králov-
ství jsme poskytli pomoc a  péči již 330 dětem. 
Důvody umístění jsou stále závažnější. Přicházejí 
k  nám s  neveselou minulostí a  nedůvěrou. Pro 
ně jsme tu my!!! Chceme jim ukázat, jaké je „oby-
čejné“ dětství s krásnými zážitky, vzpomínkami, 
pohlazením, ale i disciplínou a povinnostmi. 
Vážení přátelé, do nového roku 2016 vám všem 
přejeme pevné zdraví, lásku a rodinnou pohodu.

Bc. Vladimíra Zilvarová,
 kolektiv Dětské ozdravovny Království a „naše“ děti

Děkujeme za 
krásné Vánoce

Královédvorská Diakonie pomáhá seniorům
Diakonie ve Dvoře Králové nad Labem si v letoš-
ním roce bude připomínat 25 let od  počátku 
činnosti. Během této doby došlo k  výrazným 
změnám situace lidí v  seniorském věku. Právě 
na pomoc seniorům je činnost střediska Diako-
nie v našem městě zaměřena. 
Pracovníci střediska Diakonie se v  posledních 
letech při práci setkávají se dvěma výraznými 
rysy. O pomoc nás žádají zpravidla senioři ve vyš-
ším věku. Pomoc vyhledávají senioři nebo jejich 
rodiny v  situaci, kdy potřebují zajistit vyšší míru 
pomoci. Od  několika hodin denně až po  celo-
denní péči. To je způsobeno řadou faktorů. Lidé 
se na  stáří připravují zajištěním vhodného byd-
lení, využívají moderní zdravotní péči, služby 
a  technické prostředky, které nám umožňují 
zůstat déle nezávislejší na pomoci svých blízkých. 
Na  druhou stranu se ve  stárnoucí společnosti 
setkáváme s  tím, že přibývá lidí s  omezenými 
sociálními kontakty. Přibývá osamělých lidí. Tomu 
lze předcházet zapojením do akcí, které pořádají 
v našem městě a okolí nejrůznější spolky a orga-
nizace. Může jít například o návštěvy kulturních, 
vzdělávacích nebo sportovních akcí, ale napří-
klad také pravidelné každodenní aktivity, při kte-
rých se pravidelně setkáváme se známými lidmi. 
Možnosti k  pravidelnému kontaktu s  druhými 
lidmi je vhodné vyhledávat i v okamžiku, když se 
zhoršuje zdravotní stav, řady vrstevníků řídnou 

a  mladší generace jsou v  zaměstnání. Zajistit 
konkrétní radu, pomoc nebo službu je v takové 
situaci krok správným směrem. Tyto informace 
poskytují sociální pracovníci organizací, kde 
jsou poskytovány sociální služby, a také pracov-
níci úřadů.
Jednou z  možností, kterou lze využít při řešení 
popsané situace, je využití služby Denní cent-
rum pro seniory. Diakonie tuto službu poskytuje 
od roku 2003. Denní centrum je určeno pro seni-
ory, kteří chtějí být v  kontaktu s  druhými lidmi, 
ale z důvodu zhoršeného zdravotního stavu tráví 
většinu času sami v  domácnosti. Služba je také 
určena těm, kteří potřebují mít zajištěný dohled. 
V denním centru je zajištěno bezpečné prostředí 
a  možnosti pro aktivní způsob trávení volného 
času ve  skupině vrstevníků. Služba je otevřena 
každý pracovní den 7:00–15:30 hod. V  případě 
dostatečného zájmu jsme připraveni provozní 
dobu prodloužit do  pozdějších odpoledních 
hodin. Zájemci nás mohou kontaktovat osobně 
v  sídle střediska Diakonie na  Benešově nábřeží 
1067, nebo telefonicky na tel.: 499 621 094.

Zdeněk Hojný
ředitel střediska 
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Sdružení Arnika, česká nezisková organizace, 
vyhlásilo pro školní rok 2015/16 soutěž Voda živá. 
Tento projekt je podpořen grantem z  Islandu, 
Lichtenštejnska a  Norska v  rámci EHP. Do  sou-
těže se přihlásilo pětičlenné družstvo ze třídy  
4. C ve  složení Barbora Senetová, Kamila Šlapá-
ková, Barbora Vobořilová, Kateřina Vobořilová 
a Vojtěch Hojný (na snímku). 
Soutěž má tři etapy. V  první etapě v  měsíci září 
a  říjnu bylo hlavním úkolem zabývat se menším 
vodním tokem v blízkém okolí. Studenti si vybrali 
Hartský potok. Podle metodiky soutěže zmapovali 
celý tok a na dvou místech provedli odlov bezob-
ratlých živočichů. Živočichy určili a srovnali druhové 
složení na  dvou odlišných úsecích potoka. Dále 
vypracovali odpovědi na doplňkové otázky. Druhá 
etapa v měsíci listopadu a prosinci byla zaměřena 
na  čistotu vody vybraného toku. Na  dvou mís-
tech zjišťovali studenti pod vedením odborného 
konzultanta Mgr.  Jiřího Hotového teplotu vody, 
vodivost, pH a obsah kyslíku. Zaznamenávali také 

možné znečišťovatele toku. Další potřebné údaje 
zjistili na  místní pobočce Povodí Labe. Vypraco-
vali schéma čistírny odpadních vod a odpověděli 
na doplňující otázky. Součástí druhé etapy byl také 

úkol seznámit vhodnou formou ostatní studenty 
s problematikou hospodaření s pitnou vodou. Sou-
těžící připravili na  chodbu školy nástěnku, která 
měla jako hlavní cíl upozornit na používání pitné 
vody na splachování záchodů. Využili podle meto-
dických pokynů Světový den toalet, který se koná 
19. listopadu. Upozornili také na  velký únik pitné 
vody ve  vodovodní síti v  našem městě. Poslední, 
třetí etapa probíhala v  lednu. Soutěžící měli jako 
hlavní úkol zjistit historii zkoumaného okolí. Využili 
k  tomu kroniku města, zprávy z  tisku a historické 
mapy. Výsledky všech tří etap vždy soutěžící zpra-
covali formou podrobné zprávy. V  únoru soutěž 
končí vypracováním závěrečné zprávy, která shrne 
všechna zjištění o  Hartském potoku. Do  soutěže 
se zapojilo 80 družstev z celé republiky. Doufáme, 
že po jejím  vyhodnocení budeme s  umístěním 
našeho družstva spokojeni, protože studenti 
odvedli poctivou práci a věnovali tomuto projektu 
mnoho volného času.

RNDr. Jana Dobroruková

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem se zapojilo do soutěže Voda živá

Po 2 letech v Rakousku

Již tradičně se Gymnázium Dvůr Králové nad 
Labem v  lednu otevřelo zájemcům o  studium 
i  jejich rodičům, letos šlo o  středu 13. ledna. 
Příchozí si mohli prohlédnout školní budovu, 
seznámit se s  prostředím a  zjistit více o  výuce, 
podnikaných akcích i  místních kroužcích. Přá-
telskou atmosféru ve  škole a  ochotu studentů 
zapojit se v její prospěch i ve svém volnu dokres-
lovali dobrovolníci z různých tříd, kteří provázeli 
návštěvníky budovou školy a  zodpovídali prů-
běžně jejich otázky na  místní studentský život. 
Na setkání v aule podali ředitel školy Petr Minář 
a  jeho zástupce Vladimír Hušek aktuální infor-
mace o přijímacím řízení, které má na pokyn kraje 
na státních středních školách s maturitou jednot-
nou podobu, a  zodpovídali otázky na  studium. 
Velmi si vážíme podpory starosty Jana Jarolíma, 
který zde osobně ocenil naše gymnázium a vyjá-
dřil plnou podporu města jeho dalšímu rozvoji. 
Pokud jste lednový den otevřených dveří nestihli, 
další příležitost máte v  sobotu 5. března 2016 

od  9:00 do  12:00 hod. 
Protože nechceme 
uchazeče o  studium 
na našem gymnáziu zbytečně stresovat, na konci 
března už tradičně uspořádáme v  prostorách 
školy konzultace k  přijímacím zkouškám. Záleží 
nám na tom, aby žáci měli možnost své znalosti 
předvést v  pokud možno klidné, známé atmo-
sféře. Přesný termín ještě oznámíme.

PhDr. Ivo Rejchrt

Konečně! Dočkali jsme se výběrového lyžař-
ského zájezdu do  Alp. Je večer, před gymplem 
na nás čeká autobus, všichni si postupně sedáme, 
vyrážíme na cestu do Rakouska a s napětím usí-
náme. Pevně doufáme, že se lyžování nezmění 
na  procházku po  horách. Jsme trochu překva-
pení, nikde totiž ani vločka. V okolí sice bílo není, 
ale sjezdovky jsou perfektní. Je to paráda, jsme 
naprosto nadšení, po  takhle prázdných a  dlou-
hých sjezdovkách jsme ještě nelyžovali. Moc si 
to užíváme, společně s  ostatními fotíme, co se 
dá, ten výhled je prostě úžasný. I když jsme vět-
šinou padali do umělého sněhu, nebylo nám to 
na  obtíž. Počasí bylo překrásné, sjezdovek plno 
a lidí pomálu, čehož jsme využili ke zdokonalení 
našich dovedností na  lyžích či na  snowboardu, 
„zablbnutí si“ s kamarády a na chvíli jsme mohli 
„hodit školu a jiné starosti za hlavu“.
Večer dorazíme na  chatu našeho pobytu, čeká 
nás tu příjemné překvapení v  podobě výborné 
večeře. Pokoje spíše připomínají byt. V jednom se 
nás večer sejde poměrně velká parta a společně 
hrajeme Monopoly v němčině, karty nebo poví-
dáme dlouho do noci. Druhý den předčil všechna 
naše očekávání. Ledovec nám ukázal veškerou 
svoji krásu. Všechny ostatní dny bylo úžasné 
počasí. Ani poté, co sluníčko zapadlo za vrcholy 
a  lanovky dojezdily, jsme nezaháleli. V  nedale-
kém městě jsme navštívili netradiční vánoční trhy 
a plavecký bazén, kde jsme se vířili ve vířivce.
Poslední den, když jsme stáli opět u  autobusu 
a  koukali na  ty pruhy bílého sněhu, nám bylo 
smutno, protože jsme věděli, že končí tenhle 
opravdu vydařený zájezd. Cesta domů se zdála 
kratší a  my teď s  velkou radostí a  plni skvělých 
zážitků vzpomínáme, jak to bylo super. Druháci, 
těšte se, snad vám to také vyjde!

N. Jaklová, A. Odrášková, M. Tázlar,
studenti 4. ročníku GDK

Součástí grantu EU Zvyšování kvality, jímž získalo 
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem pro rok 
2015 800 tisíc Kč, jsou i čtenářské dílny na pod-
poru čtenářské gramotnosti, interpretačních 
schopností a vztahu k literatuře. 
Moderní doba přináší k  literatuře mnoho alter-
nativních způsobů trávení volného času, takže 
význam četby mezi mladými lidmi dlouhodobě 
spíše klesá. Tím spíše patří mezi nejdůležitější 
úkoly učitelů českého jazyka a  literatury nejen 
rozvíjet schopnost texty analyzovat po obsahové 
i  jazykové stránce, ale také připomínat krásu 
čtenářství. Proto se čtveřice místních češtinářů 
(Pavlína Flídrová, Ivo Rejchrt, Ivana Syrovátková, 
Yveta Šecová) chopila příležitosti a vytvořila cel-
kem 84 čtenářských dílen (jednohodinových 
školních programů, které mohly mít přesah 
i mimo výuku k dokončení doma), pro něž grant 
umožnil koupit téměř 500 knih do  gymnaziální 
knihovny. Díky tomu mohli studenti od primánů 
až po  maturanty na  základě pracovních listů či 

jiných podnětů učitelů skutečně společně číst 
a  analyzovat celé knihy nebo jejich obsáhlejší 
části, což vhodně doplnilo obvyklou práci s čítan-
kami a  individuální četbu doma. Navíc jsme tak 
školní knihovnu trvale obohatili o  velké série 
(15–31 kusů) vybraných titulů od klasiků 19. sto-
letí až po současné autory. V  jednom exempláři 
bylo pak koupeno i  mnoho titulů zcela nových, 
které si tak studenti mohou půjčit dříve, než zmizí 
z  výkladů knihkupectví. I  po  skončení čtenář-
ských dílen, které budou pokračovat též v dalších 
měsících, budou knižní přírůstky sloužit jak pro 
výuku, tak i pro zájmovou četbu studentů i uči-
telů v  nabídce gymnaziální knihovny, která tak 
získala nový impulz ke své další činnosti a může 
konečně plnohodnotně konkurovat ostatním 
knihovnám. 
Toto výrazné oživení beztak pestré výuky českého 
jazyka a literatury na našem gymnáziu (zahrnující 
mj. též návštěvy divadel, tvorbu a inscenaci vlast-
ních scének, standardní interpretace mnoha knih 

Den otevřených dveří na Gymnáziu 
Dvůr Králové nad Labem

Čtenářské dílny na gymnáziu

prostřednictvím referátů a  čtenářských deníků 
nebo publikační činnost žáků) jistě prospělo jak 
schopnosti pracovat s  textem, tak i  zájmu stu-
dentů o  literaturu. Několik set navíc přečtených 
knih během jednoho školního roku  –  to je skvělý 
začátek „života“ nových svazků v naší knihovně!

PhDr. Ivo Rejchrt
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Studenti Střední školy informatiky a služeb Dvůr 
Králové nad Labem se během listopadu a  pro-
since podíleli na několika velkých a významných 
cateringových akcích.
Mezi ty nejvýznamnější patřilo Čínské investiční 
fórum a  předávání ocenění 100 nejvýznamněj-
ších firem České republiky konané v prostorách 
Pražského hradu. Ostatní akce se konaly napří-
klad v Rudolfínu, ve Foru Karlín, ve Státní opeře. 

Studenti načerpali mnoho nových zkušeností 
s organizací, přípravou a průběhem akce. Sezná-
mili se s moderní nabídkou rautu, live cookingu. 
Vyzkoušeli si banketní obsluhu, obsluhu na rau-
tech a za tyto akce byli odměněni i finančně. 
Se studenty byli manažeři cateringové společ-
nosti, jako vždy, velmi spokojeni.

Bc. Lubomír Martinka
SŠIS Dvůr Králové nad Labem

I  letos se Střední škola informatiky a služeb ze 
Dvora Králové nad Labem zapojila do  několika 
zahraničních projektů. Jedním z nich byl projekt 
Christmas postcard Exchange 2015. Spolupra-
covali jsme se středními školami z Itálie, Rumun-
ska, Francie, Polska, Turecka a Lucemburska. 
Aktivně jsme se zajímali o Vánoce. Na pracovní 
plochu Twinspace jsme přidávali české recepty, 
informovali o  našich tradicích, odkazovali 
na  národní koledy a  představili SŠIS. Současně 
jsme našim partnerům posílali typicky české 
pohledy. Podle receptů získaných od  zahranič-
ních partnerů jsme ve  cvičné kuchyni upekli 
cukroví. Nechyběla ani ochutnávka, při které 
jsme ostatním žákům ve škole nabídli výsledky 
našeho snažení. Tento projekt nám umožnil si 
uvědomit, že Vánoce jsou obdobím, kdy jsme si 
všichni blíže, a  že cukroví z  Rumunska či Fran-
cie nebo Polska je velmi podobné tomu, co 
děláme my v  Čechách. Z  pohledů, které nám 
přišly poštou, jsme vytvořili krásnou nástěnku. 
V průběhu projektu jsme museli využívat našich 
jazykových znalostí i znalostí IT. Někteří studenti 
ze třídy jsou stále přes Facebook či Instagram 
v kontaktu se studenty z ostatních zemí.

Žáci 3. E, SŠIS  Dvůr Králové nad Labem

Na sklonku roku 2015 se studenti Střední školy 
informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 
již tradičně zúčastnili soutěží Koruna kreativity 
v  Praze a  Mladý módní tvůrce v  Jihlavě. Tyto 
soutěže mají svá specifická pravidla a každý rok 
jsou vyhlášena jiná témata. Líčení, účes i celkový 
outfit musí odpovídat stanovenému zadání. 
Důležitý je i čas celého zpracování.
Téma pražské soutěže bylo „Koruna extrava-
gance ve  stylu Lady Gaga“. Naši školu v  kadeř-
nické disciplíně reprezentovala žákyně Alena 
Vychová, která obsadila druhé místo. V kosme-
tické tvorbě nás zastupovala Martina Švorcová, 
v pánském střihu Pavel Špaček. Všichni studenti 
postupují do celorepublikového finále, které se 
bude konat 21. ledna 2016 v Praze. 
Soutěže v Jihlavě se účastnili studenti nejen ze škol 
z ČR, Slovenska ale i z Rakouska. Za ŠŠIS se před-
stavili 3 studenti z oboru Kadeřník a 2 studentky 
studijního oboru Kosmetické služby. Vyhlášeným 
tématem pro líčení bylo: Extravagance afrických 
kmenů. Pro kadeřnickou tvorbu: Oživlá panenka 
MONSTER HIGH a Gejša 21. století. 
Marie Magdalena Hitková se se svou „africkou 

kráskou“ umístila na 7. místě (na snímku). Obdiv 
patří i  Nikole Winklerové z  2. ročníku oboru 
Kadeřník, která se zúčastnila soutěže se stejným 
nasazením jako její o rok starší kolegové. 
Děkujeme všem soutěžícím, kteří příkladně 
reprezentovali naši školu.

Učitelky odborného výcviku, SŠIS Dvůr Králové n. L.

Domov sv. Josefa v  Žirči u  Dvora Králové nad 
Labem, jediné lůžkové zařízení v  ČR pečující 
o  pacienty s  mozkomíšní roztroušenou skleró-
zou, otevíral zbrusu nové prostory pro pacienty 
postižené touto závažnou chorobou.
Při této příležitosti byla SŠIS požádána o  spo-
lupráci při zajištění stravovacích služeb během 
Konference o  roztroušené skleróze a  při slav-
nostním otevírání nových prostor. Obou akcí se 
zúčastnili významní hosté a nechyběl ani kardi-
nál Dominik Duka O. P., který v místním kostele 
sloužil slavnostní bohoslužbu a  velice ochotně 
se s našimi studenty vyfotografoval.
Studenti oboru Hotelnictví zvládli svoji roli 
na výbornou.

Mgr. Jana Řezaninová, SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Spolupráce s Domovem 
sv. Josefa

Christmas Postcard 
Exchange 2015

Úspěchy na soutěžích kadeřníků  
a kosmetiček

Hotelníci pomáhají zajišťovat catering v Praze

SŠIS podporuje zájem žáků základních 
škol o přírodovědné vzdělávání
Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové 
nad Labem připravuje již devět let pro žáky  
8. a 9. tříd základních škol tradiční Vánoční che-
mický turnaj.
Soutěže se účastní tradičně žáci partnerských 
základních škol regionu. Žáci soutěží v  tříčlen-
ných týmech v  přírodovědných znalostech, ale 
také ve  znalostech informačních technologií. 
Soutěž není jen na  úrovni teoretických zna-
lostí, ale žáci si prověřují i praktické dovednosti. 
Na přípravě celé soutěže, především na výběru 
soutěžních úloh, organizaci a  vyhodnocení 
soutěže, se podílí každoročně tým vyučujících 
chemie, biologie, informační technologie a stu-
dentů oboru Aplikované chemie. Ti jsou neje-
nom skvělými průvodci během soutěže, ale 
také vykonávají vlastní demonstrativní pokusy, 
s vysvětlením dějů.
Tento kontakt studentů střední školy a  žáků 
základních škol je skvělým příkladem předávání 
zkušeností a dovedností mladší generaci. 
Letošní soutěžní úlohy měly opět motivační 
charakter, poukazovaly na  výskyt a  důležitost 
znalostí chemie a  biologie v  běžném životě. 
Žáci základních škol se seznámili s  některými 
vlastnostmi látek, které prakticky denně použí-
vají. Které potraviny nám prospívají? Nejsou 
příliš kyselé, nebo zásadité? Jak můžeme oddělit 

látky? A  jak sejmout otisky pachatele? Jak při-
pravit míchané nápoje?
Studenti střední školy velmi pečlivě vybírali 
pokusy pro žáky základních škol, s  ohledem 
na  jejich věk, znalosti a  dovednosti. Sami však 
předvedli také velmi efektivní pokusy, které 
využívají kouzelníci a  mágové. Svými pokusy 
také dokazovali, jak důležitá je analytická che-
mie a biologie pro diagnostiku ve zdravotnictví, 
farmacii a kriminalistiku.  Pro soutěž využili také 
moderní přístroje zakoupené v rámci realizova-
ných projektů. V neposlední řadě ukázali, že che-
mie se není třeba bát, je-li odborně využívána, 
že chemie je zábavná... že „Chemie je život“.

Ing. Monika Štodtová
SŠIS Dvůr Králové nad Labem
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Předškolní dílny pokračují
Za měsíc se dá stihnout ve škole plno práce. Pro-
cvičit pravopis, zdokonalit násobilku, naučit se 
kotoul, ale i  přivítat znovu po  čtyřech týdnech 
naše pravidelné hosty – předškoláky.
Prosincová dílna měla název ,,Vánoční čas“ 
a navodila mezi dětmi tu pravou sváteční atmo-
sféru. Paní učitelky si s  dětmi povídaly o Váno-
cích a vánočních obyčejích, všichni si společně 
zazpívali koledy. Památkou na  toto setkání 
bylo vánoční přáníčko, které si šikulové vyrobili 
a s pomocí paní učitelky ozdobili.
Lednová návštěva se jmenovala ,,Zimní rado-
vánky“. Mluvilo se hlavně o  sněhu, protože 
těm nejmenším o  Vánocích chyběl. Výhodou 
našeho vypravování bylo, že jsme se vůbec 
nepromáchali. A  to jsme napodobovali lyžaře, 
zkoušeli krasobruslařské piruety, koulovali se 
a stavěli sněhuláky. Paní učitelky totiž předvedly 

pantomimou zimní sporty a předškoláci už jen 
hádali. Dokonce jsme si pravé koulování zkusili 
ve třídě. Děti neházely papírové kuličky po sobě, 
ale zkoušely se trefovat dovnitř obruče. Někteří 
střelci měli přesnou mušku, jiní musí ještě tré-
novat. Po svačině na děti čekala omalovánka se 
sněhulákem. Všem pracovitým nadšencům pře-
jeme, aby si během zimy stihli postavit alespoň 
tak pěkného sněhuláka, jakého si vybarvili.
V  únoru se zase uvidíme a  bude veselo! Před-
školní dílna se ponese ve  znamení zpěvu 
a tance. (Snad to škola vydrží.)
Těšíme se na vás, děti! 

Mgr. Jana Hronešová a Mgr. Eva Robková
učitelky

Budou stavět „Sněhuláky pro Afriku“
„Děti v  Africe si sněhuláky nikdy nepostaví, 
mnohé z  nich se ale nedostanou ani do  školy. 

Na  první informaci nic nezměníme, s  tou dru-
hou je v našich silách něco udělat.“ Těmito slovy 
uvádí svůj projekt „Sněhuláci pro Afriku“ společ-
nost Kola pro Afriku, o. p. s.
Cílem projektu je pomoci dětem v africké Gam-
bii, aby se rychleji na darovaných kolech dostaly 
ke vzdělání. Naše škola se stala účastníkem této 
charitativní akce, jejímž původním záměrem 
bylo, že děti v  celé ČR budou v  jeden den sta-
vět sněhuláky a  společně s  tím také vyberou 
finanční prostředky, které pomohou.
Protože však sněhové podmínky nejsou všude 
stejné, naši žáci vyrobí v tělocvičně jednoho vel-
kého sněhového muže z  papíru, a  pokud nám 
sníh vydrží, postavíme i  další sněhuláky před 
školou. 
Zapojíme se všichni – žáci i učitelé.

Mgr. Šárka Šantrochová
ředitelka ZŠ Strž

Aktuality ze ZŠ Strž – předškolní dílny a sněhuláci pro Afriku

Na cestě ke kvalitě vzdělávání
V listopadu inspekční tým České školní inspekce 
kontroloval a  posuzoval činnost naší školy. 
Inspekční zpráva pak potvrdila dobrou úroveň 
a  kvalitu vzdělávací práce. Mimo jiné konsta-
tuje: „Řízení školy je na  standardní úrovni. Je 
podporována snaha o  soustavné a  komplexní 
zlepšování kvality činnosti školy. Široká nabídka 
volnočasových aktivit, práce ŠD a  ŠK, aktivity 
doplňující učivo a reprezentující školu na veřej-
nosti účelně vedou k  rozvoji osobnosti žáků. 
Sledovaný průběh vzdělávání žáků na 1. stupni 
měl celkově nadstandardní úroveň. Pedago-
gové školy příkladně zajišťují rozvoj vědomostí 
a  dovedností žáků. Hospitované hodiny na   
2. stupni měly standardní úroveň. Systematické 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků a  systé-
mové hodnocení celkových výsledků vzdělávání 
školy je zajišťováno nadstandardně.“
Ve  stejném měsíci také žáci 9. tříd pravidelně 
ověřovali své znalosti a dovednosti prostřednic-
tvím SCIO testů z obecných studijních předpo-
kladů, českého jazyka a  matematiky. Výsledky, 
které má nyní škola k  dispozici, nám rovněž 
udělaly radost. Analytická zpráva konstatuje: 
„Studijní potenciál žáků je v  českém jazyce 
využíván optimálně, výsledky žáků v  testech 
odpovídají úrovni jejich studijních předpo-
kladů. V  matematice máte lepší výsledky než 
60 % zúčastněných škol. Studijní potenciál žáků 
je v  matematice využíván optimálně, výsledky 
žáků v  testech odpovídají úrovni jejich studij-
ních předpokladů.“ Výsledky testování rovněž 
prokázaly smysl třídy s rozšířeným vyučováním 
matematiky a  přírodovědných předmětů. Její 
žáci v  matematice předčili průměr dosažený 
studenty zúčastněných víceletých gymnázií  
o 11 procentních bodů. Šestnáct z jednadvaceti 
žáků třídy se navíc zařadilo svými špičkovými 
výsledky mezi 15 % nejúspěšnějších řešitelů. 
Celkem se do  testování zapojilo přes 18 tisíc 
žáků z více než šesti set škol. 

Mgr. Ivan Jugl
ředitel ZŠ Schulzovy sady

 

Podpora technického vzdělávání
Naše škola se v letošním školním roce přihlásila 
k  Výzvě č. 57 OPVK, která měla za  cíl rozvíjet 
technické dovednosti žáků druhého stupně ZŠ. 
Do projektu se zapojilo celkem 27 žáků sedmých 

tříd, chlapci i děvčata. 
Rozhodli jsme se vyrábět hračky ze dřeva: vlá-
ček, traktor, raketoplán nebo kočičku. Motivace 
pomocí hotových výrobků žáky zaujala a každý 
si zvolil tu „svoji“ hračku, ke které během výroby 
získal silný vztah. A pak už nastal maratón pra-
covních činností. Projekt byl časově omezen 
od září do konce prosince. 

Nejvíce byl patrný pokrok v pracovních  doved-
nostech a  v  kvalitě pracovních operací. Řada 
výrobků byla opravdu zdařilých po stránce tech-
nické i v konečné povrchové úpravě bezbarvým 
matovým lakem. Děvčata velice zaujala výroba 
kočičky. Zde naopak vyniklo barevné ztvárnění 
konečného výrobku, ke kterému si dívky vytvo-
řily silné citové pouto.
Celý projekt byl časově náročný na  přípravu 
každé hodiny, zhotovení vzorových výrobků, 
vytvoření metodického materiálu. Ale výsledek 
při závěrečné prezentaci překvapil nejen žáky 
samé. Pochvalu slyšeli od  svých malých spo-
lužáků i ostatních učitelů. 
Společně jsme také zažili radost ze zmodernizo-
vané dílny – nových pracovních stolů a ručního 
nářadí, které nám umožní výrobu dalších zají-
mavých výrobků. 

Mgr. Marie Smolíková, foto Mgr. Petr Pavelka

Vánoční chemický turnaj 

V úterý 15. prosince se žáci 9. B zúčastnili Vánoč-
ního chemického turnaje, který pro žáky devá-
tých ročníků pořádá každoročně SŠIS ve Dvoře 
Králové nad Labem. Soutěžící v průběhu dopo-
ledne prokazovali své znalosti a  dovednosti 
v  chemických a  přírodovědných disciplínách. 
Letošního turnaje se zúčastnilo 14 tříčlenných 
družstev ze tří okresů Královéhradeckého kraje. 
Naši deváťáci se konkurence nezalekli a  umís-
tili se následovně: 1. místo získalo družstvo 
ve  složení: Adéla Fejková, Kateřina Seitlová 
a  Tomáš Větvička, 8. místo získalo družstvo 
ve složení: Alžběta Darvašová, Tereza Dederová 
a  Barbora Horáková. Děkujeme našim deváťá-
kům za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Alena Zlámalová, ZŠ Schulzovy sady
Foto: Ing. Monika Štodtová, SŠIS 

Úspěch na Podharťské laťce
Dne 12. ledna 2016 se konal tradiční atletický 
závod ve  skoku vysokém Podharťská laťka, 
který pořádal atletický oddíl TJ Dvůr Králové 
nad Labem. Ze všech královédvorských škol se 
sešla silná konkurence, ve  které zazářili nejvíce 
žáci ZŠ Schulzovy sady. Vyhráli tři z pěti kategorií 
a na pomyslné „bedně“ se umístili ještě další tři 
naši atleti. Vítězství vybojovali: Monika Fišerová, 
Ondřej Schreiber a Jan Pavlík. Stříbrné umístění 
poté získala Alžběta Blažková a  Michal Říha 
a na třetí příčce skončil dobrovolný hasič Miro-
slav Polášek. Pořadatelům děkujeme za  další 
pěknou sportovní akci a  soutěžícím za  skvělou 
reprezentaci naší školy.

Mgr. Tomáš Nosek

Úspěchy a aktivity žáků a pedagogů ze ZŠ Schulzovy sady
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Začátek nového kalendářního roku pro nás 
znamená nejednu výzvu, proto nezahálíme 
a  těšíme se na  připravované události, jež nás 
v  nejbližší době čekají. V  těchto dnech škola 
a  rodiny našich žáků hostí zahraniční studenty, 
kteří k  nám zavítali v  rámci projektu EDISON. 
Myšlenkou této akce je prohloubit v  dětech 
zájem o vzdělávání a zdokonalování se v anglic-
kém jazyce, poznávání cizích kultur, jejich tradic, 
zvyklostí i objevovat svět prostřednictvím rodi-
lých cizinců. 
Další připravovanou událostí tohoto zimního 
času je tradičně ples, v tomto roce již XI. ročník. 
Ani letos nebude chybět šerpování žáků deváté 
třídy, taneční vystoupení našich dětí, příjemná 
hudba J. K. Band Ohnišov k  tanci i  poslechu 
a bohatá tombola. Budeme se na vás těšit v pátek 
11. března 2016 od 20:00 hod. v Hankově domě, 

Pozvánka na zájezd 
do planetária Hradec Králové
Svaz postižených civilizačními chorobami 
pořádá v pátek 19. února zájezd do Plane-
tária Hradec Králové. Zájemci se mohou 
hlásit v cukrárně Dostaveníčko každé úterý.

Jitka Šmelhausová, SPCCH Dvůr Králové n. L.

Mamba černá poprvé k vidění  
v ZOO Dvůr Králové 

ZOO Dvůr Králové rozšířila sbírku afrických 
plazů o  nového jedince – samce mamby 
černé, jednoho z  nejjedovatějších hadů 
světa. Samce mamby černé získala zoo 
od  soukromého chovatele ze Švédska 
na  konci minulého roku. Před několika 
dny ho ošetřovatelé přemístili z karantény 
do  expozice Jedovatá Afrika v  pavilonu 
Vodní světy. V současné době obývá terá-
rium se dvěma samicemi kobry kapské.
„O  mambu černou jsme dlouho usilovali 
a  snažili se najít nejvhodnějšího jedince. 
Do  budoucna plánujeme k  samci pořídit 
také samici a  pokusíme se vytvořit nový 
pár, jako se nám to podařilo u jejich příbuz-
ných mamb zelených,” říká zoolog Pavel 
Moucha.

Andrea Jiroušová, ZOO Dvůr Králové

Akce ZŠ 5. května v novém roce

Den otevřených dveří
Pedagogové ZŠ 5. května srdečně zvou 
všechny zájemce v  úterý 2. února 2016 
od 12:30 hod. do 17:30 hod. na den otevře-
ných dveří. Rádi vás provedeme po budově, 
ukážeme třídy i odborné učebny a ochotně 
zodpovíme případné dotazy, týkající se 
nejen zápisu do 1. tříd.

lístky je možné zakoupit u paní učitelky Mgr. Jar-
mily Čechové, po dohodě objednat u sekretářky, 
popřípadě zakoupit na  místě konání po  celý 
týden před zahájením plesu.

Mgr. Radan Černý
ředitel ZŠ 5. května

Studenti praktické školy dvouleté 
se v rámci přípravy na své budoucí 
povolání v  letošním školním roce 
zúčastnili několika zajímavých 
exkurzí. Začali návštěvou, při které 
se, jak se říká, nejvíce zapotili. To 
do  slova a  do  písmene. Zavítali 
na  mini farmu v  Hořičkách u  pana 
Boekhouta, kde pracovali na statku, 
vyzkoušeli si krmení a péči o poníky, 
ovečky, drůbež, podestýlali a  čis-
tili stáje. Odměnou za  odvedenou 
práci byla jízda na poníkovi.
Touto cestou děkujeme panu 
Rejlovi ze Zábřezí, že nás do  Hořiček přepravil 
v rámci sponzorského daru, a manželům Boek-
houtovým za milé přijetí a pohoštění. 
Koncem kalendářního roku se studenti podívali 
do skladových a překladových prostor v areálu 
Industry zone, kde jim pod dohledem pana 
Lagutina bylo umožněno vyzkoušet si práci 
skladníka. Odměnou byly tematické polštářky. 
Poslední větší akcí byla návštěva královédvorské 

čistírny oděvů CZ.cleaning, s. r. o., kde si žáci 
prakticky vyzkoušeli manipulaci s průmyslovou 
pračkou, žehličkou, sušičkou a  dozvěděli se 
spoustu zajímavých informací o údržbě oděvů. 
Pro studenty bylo setkání s praxí velkým příno-
sem a někteří prohlásili, že by v budoucnu chtěli 
podobnou práci vykonávat.

Mgr. Lucie Macková, třídní učitelka
Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem 

Studenti dvouleté praktické školy se 
připravují na své povolání i na exkurzích 

Vážení přátelé a  příz-
nivci, ráda bych touto 
cestou poděkovala 
všem, kteří nám byli 
v  tom tolik náročném 
roce 2015 oporou. 
Poděkování patří všem 
soukromým osobám, 
kteří nám pomohli buď finančně, nebo formou 
materiálního daru (krmivo, stelivo), Jutě, a. s., 
a  Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem 
za  finanční podporu při realizaci kastračního 
programu, veterinární ordinaci Daktari Dvůr 
Králové nad Labem za obětavou nadstandardní 
péči o naše zvířata, Hoby centru Jiranová a Zoo 
Shopu Benji za spolupráci a propagační činnost 
a  samozřejmě i  dětem ze ZŠ Schulzovy sady 
za dobrovolnou předvánoční sbírku krmiva. 
Doufáme tedy, že za  námi stojí výsledky naší 
práce, které snad časem přesvědčí i  další firmy 
nebo občany našeho regionu o  prospěšnosti 
této činnosti. Právě tady platí jedno pravidlo,  

že i  málo stačí k  velké pomoci. Hlavně chci 
poděkovat několika našim dobrovolným pra-
covníkům, kteří o  naše svěřence nejen pečují, 
ale obětují jim své soukromí, zdroj svých vlast-
ních financí a  veškerý volný čas. Važte si jejich 
práce, protože ani v  daleko větších městech 
se činnosti suplující formu útulku pro kočky 
nemá chuť nikdo dobrovolně a  nezištně věno-
vat. Vždyť už počátkem nového roku je náš 
depozit doslova nabit novými přírůstky, z nichž 
část je samozřejmě nemocná a  zbídačená. Ne-
umíme změnit svět a zabránit tomu, aby se lidé 
nepodíleli na  krutých osudech zvířat. Snažíme 
se je naučit zodpovědnosti a  zmírnit důsledky 
jejich bezcitného počínání. Jedině tak má smysl 
pomáhat dál. Více informací najdete na  inter-
netových stránkách www.dalsisance.cz, č. ú. 
pro Dvůr Králové nad Labem: 236897918/0300,  
VS 248 nebo 2400810343/2010, VS 248.
S přáním úspěšného roku 2016.

Beatriz Motalová 
předsedkyně Další šance, z. s.

I málo stačí k velké pomoci 

Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví, 
mnozí z nich se ani nedostanou do školy. Na té 
první informaci nic nezměníme, s tou druhou je 
v našich silách něco udělat.
I žáci naší školy se zúčastnili této charitativní 
akce, kdy již 4. rokem po celé ČR děti pomáhají 
dětem tím, že postaví sněhuláka a za každého 
pak pošle škola finanční obnos společnosti Kola 
pro Afriku. Ta již zajistí koupi a předání často 
jediného dopravního prostředku – kola, kterým 
se děti v Africe mohou dostat do své školy.

                           Mgr. E. Lahučká a Mgr. L. Ježková
učitelky ZŠ Podharť

Sněhuláci pro Afriku 
opět z Podhartě
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Podharťská laťka
V úterý 12. ledna se v hale ZŠ Podharť usku-
tečnil již X. ročník závodů ve skoku vysokém 
„Podharťská laťka 2016“. Soutěž byla vypsána 
pro mladší a starší žactvo a juniorské katego-
rie královédvorských škol. Celkem se zúčast-
nilo 63 závodníků. Nejhodnotnějšího výkonu 
dosáhl dorostenec Jaroslav Guzan (SŠIS DK), 
když zdolal 175 cm. I v ostatních kategoriích 
bylo dosaženo hodnotných výkonů a  nej-
lepší žáci a žákyně mají možnost se zúčastnit 
krajského halového přeboru, který proběhne 
30. ledna v hale v Jablonci nad Nisou, a také 
okresního přeboru v  hale všech kategorií 
na „Úpické laťce 2016“ v březnovém termínu.
Výsledky jednotlivých kategorií – mladší 
žákyně: 1. S. Erbenová (ZŠ Strž) 131 cm, 
2. A. Dušánková 128 cm, 3. A. Klučárová 
(obě ZŠ Podharť) 128 cm. Starší žákyně: 
1. M. Fišerová 138 cm, 2. A. Blažková (obě 
ZŠ Schulzovy sady) 135 cm, 3. A. Vodehna-
lová (ZŠ 5. května) 130 cm. Mladší žáci: 
1. O. Schreiber (ZŠ Schulzovy sady) 137 cm, 
2. T. Kubíček (ZŠ Podharť) 131 cm. Starší 
žáci: 1. J. Pavlík (ZŠ Schulzovy sady) 150 cm, 
2.–4. O. Křížek, A. Šenfeldr (oba ZŠ 5. května), 
A. Lahučký (Gymnázium DK) všichni 140 cm. 
Dorostenci: 1. J. Guzan (SŠIS DK) 175 cm, 
2. M. Říha (ZŠ Schulzovy sady) 155 cm, 3.–4.  
J. Mencl (ZŠ Podharť) a M. Polášek (ZŠ Schul-
zovy sady) 150 cm. Junioři: 1. T. Janeček 
170 cm, 2. D. Moravec 165 cm, 3. M. Šorm 
(všichni Gymnázium DK) 160 cm.

Ing. Oldřich Voňka, ředitel závodů

Memoriál Jaroslava Dědka
Ve  dnech 7.–21. prosince 2015 proběhl  
2. ročník Memoriálu Jaroslava Dědka, dlou-
holetého hráče a funkcionáře oddílu kuželek 
TJ, z. s., Dvůr Králové nad Labem. Turnaj byl 
vyhlášen na  100 hodů v  kategoriích regis-
trovaných a  neregistrovaných mužů a  žen, 
za podpory sponzorů, zvláště pak TMW Dvůr 
Králové n. L., Pivovaru Tambor Dvůr Králové 
n. L. a dalších. Přestože jde teprve o 2. ročník, 
pomalu se turnaj dostává do  podvědomí 
hráčů východočeské oblasti, která zahrnuje 
Královéhradecký a Pardubický svaz kuželek. 
V  kategorii registrovaných mužů ovládli 
přední místa hráči domácího oddílu, když 
zvítězil po  výborném výkonu Michal Sirový 
počtem 485 poražených kuželek. Na  třetím 
místě Honza Janeček 475 kuželek. Mezi ně 
se vklínil hráč prvoligového Vrchlabí Michal 
Rolf výkonem 480 kuželek. V  ženách pak 
zvítězila hráčka Vrchlabí Jana Votočková 
po  467 poražených kuželkách, které zdejší 
dráhy velmi svědčí. V  kategorii neregistro-
vaných obsadili první tři místa hráči Tespo 
Hořice: Vladimír Pech 465, Ladislav Rolc 465 
a Václav Procházka 429. Jak je vidět, tito hráči 
by se neztratili ani v soutěži registrovaných, 
a  je znát, že nehrají soutěže neregistrova-
ných první rok. A  to je věc, která se nám 
nedaří zavést i ve Dvoře Králové nad Labem. 
V ženách zvítězila hráčka SKP Hradec Králové 
Šárka Rychtářová po výkonu 426 kuželek. 
Děkujeme všem hráčům za  účast a  před-
vedené výkony, sponzorům za  podporu 
a  doufáme, že si 3. ročník přijedou zahrát  
i další hráči nejen z kraje, ale i z ostatních částí 
republiky. Za oddíl přejeme hodně úspěchů 
v pokračování soutěžního ročníku.

Standa Dufek, TJ Dvůr Králové n. L., z. s.

Na konci prosince 2015 se sešli hráči a příznivci basketbalu. Tradičního vánočního turnaje se tentokrát zúčastnilo 21 hráčů. 
Pět týmů se utkalo každý s každým, v deseti odehraných zápasech padlo celkem 128 košů. No, a kdo vyhrál? Každý kdo 
dorazil. Text: Mgr. Dušan Kubica, foto: Bc. Štěpán Čeněk

Tradiční vánoční turnaj v basketbalu

V  aktuálním ročníku ELIOD Ligy mladšího 
dorostu si vedou výborně hokejisté HC Krko-
noše. Svěřenci trenérů Jaroslava Řeháka a Mar-
tina Macha skončili po základní části na pěkném 
čtvrtém místě a  zajistili si účast v  elitní šestici, 
která bude ve  zbytku sezony bojovat dvou-
kolově systémem každý s  každým o  postup 
do extraligy.
Tým složený z hráčů Trutnova, Vrchlabí a Dvora 
Králové nad Labem vhodně doplněný o  borce 
z  dalších částí regionu zakončil úvodní fázi 
druhé nejvyšší soutěže s bilancí dvanácti výher 
a osmi porážek. 
„Udělali jsme kus práce a musím říci, že si kluci 
tu finálovou šestku zasloužili. V  základní části 
jsme sehráli řadu parádních zápasů,“ neskrývá 
spokojenost kouč Jaroslav Řehák. „Trošku jsme 
z toho měli před sezonou obavy, ale povedlo se 
udělat dobrou partu. Kluci táhnou za jeden pro-
vaz a na ledě plní to, co si předtím v kabině řek-
neme,“ pochvaluje si Řehákův trenérský kolega 
Martin Mach. 
Borci z  Krkonoš předem neskládají zbraně 
ani před souboji s  nejlepšími týmy soutěže. 

„Myslím si, že ve  finálové skupině můžeme 
porazit každého. Snad se nám budou vyhýbat 
zranění a nemoci, taky doufám, že budeme mít 
i  potřebné štěstí,“ přeje si Řehák a  jeho kolega 
Mach naznačuje ambice týmu. „Kdyby se nám 
povedlo uhrát ve  finálové skupině třetí místo, 
bylo by to parádní.“
Mladším dorostencům HC Krkonoše se povedl 
i vstup do finálové části první ligy. V Mladé Bole-
slavi vyhráli nad domácí rezervou 7:6 po nájez-
dech, přestože na  ně byli rozhodčí přísní 
a  možná až příliš často je posílali na  trestnou 
lavici. „Kluci se tím ale nenechali otrávit a nako-
nec si dva body odvezli,“ cení si příkladného pří-
stupu svých svěřenců Jaroslav Řehák. 

Petr Záliš
Foto: Petr Kesner

Mladší dorostenci HC Krkonoše bojují 
o extraligu

Vrcholem sezony je pro karatisty Mistrov-
ství České republiky (MČR), na  které se 
nominují pouze ti nejlepší z  nejlepších. 
Dvoudenní MČR se tentokrát konalo v  ost-
ravské sportovní hale Sareza, v  sobotu  
5. prosince probíhaly soutěže kata a  kumite 
dorostu, juniorů, seniorů a  veteránů, v  neděli  
6. prosince soutěže žáků. Za  Karate Do  Dvůr 
Králové nad Labem se nominovalo 5 závodníků. 
V  seniorské kategorii univerzálka Regina Pla-
šilová v kata, ve svojí váze a v BRH (bez rozdílu 
hmotností), dále Pavlína Škaldová a Tomáš Höfer 
v  kumite mladšího žactva a  Olga Polášková 
a Barbora Šprincová v kumite staršího žactva.
V sobotu jsme měli k medaili velmi blízko, Regina 
skončila na  děleném 5. místě ve  své váhové 
kategorii, když podala výborný výkon, bohužel 
limitovaný čerstvým zraněním kotníku. Nedělní 
zápasy ukázaly velké rezervy ve  výkonech 
našich nejmladších závodníků. Děvčata se nedo-
kázala poprat s  atmosférou vrcholné soutěže 

a nepostoupila do dalších bojů. Paradoxně nej-
lepší zápas předvedla Pavlína Škaldová, která 
má nejméně závodnických zkušeností.
O jedinou medaili pro královédvorský klub se tak 
zasloužil Tomáš Höfer, který po vyrovnaném boji 
s jedním z finalistů postoupil do opravných bojů 
a po dvou vyhraných zápasech mohl zaslouženě 
převzít bronzovou medaili. Gratulujeme!

Petr Kocmánek
Foto: Jiří Šír

Tomáš Höfer bronzový na šampionátu v karate
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Stomatologická pohotovost 
únor 2016
6. a  7. 2.: MUDr.  Jiří Záplata, zub. ord. 
č. p.  42,  Choustníkovo Hradiště, tel.: 
499 392 811;
13. a  14. 2.: MUDr.  Gustav Hrabý, Fügne-
rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 
499 320 795.
20. a  21. 2.: MUDr.  Věra Hrabyová, Füg-
nerova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 
499 320 795.
27. a 28. 2.: MUDr. Jana Kacetlová, Roose-
veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 
499 320 495.
Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Proběhl další Tvořivý podvečer 

FURT VENKU!!, z. s., uspořádal další tvo-
řivý podvečer, na  kterém jsme vyráběli 
dárkové taštičky ze starých kalendářů. 
Chceme poděkovat všem, kdo nám přispěli 
do  sbírky kalendářů – bylo jich opravdu 
mnoho. A  kalendáře byly jeden krásnější 
než druhý. Díky tomu vypadají skvěle 
i naše výrobky.
Přejeme všem dobrý rok.

Mgr. Martina Pecnová
FURT VENKU!!, z. s.

Od  roku 1999, kdy se staráme o  opuštěné 
a odebrané psy, jich do konce roku 2015 přišlo 
do útulku 2.221. Jen za rok 2015 to bylo 125 zví-
řat, která nazýváme nejlepšími přáteli člověka.
V převážné většině jsou to kříženci a samci. Často 
je nikdo nehledá a  nikomu nechybí odrostlejší 
puberťáci plní nevybouřené energie, někteří se 
zanedbanou socializací. Také čím dál tím častěji 
pečujeme o psí seniory. Těžko říci, proč po něko-
likaletém společném životě někteří lidé své psí 
členy rodiny vypouštějí na ulici, a očekávají, že 
se o ně postará někdo jiný. V jarních a podzim-
ních měsících jsou to pak také štěňata a  prů-
běžně i  kříženci malého vzrůstu s  bezva pova-
hou a  stále dobrou náladou. Občas se objeví 
i pes čistého plemene – jezevčík, jorkšír, ovčák, 

kokršpaněl,...
Je důležité psy prezentovat, aby se o  nich 
dozvědělo co nejvíce lidí a  zvýšila se tak jejich 
šance rychlejšího umístění do nového domova. 
Velmi potřebné však ale je zajistit každodenní 
péči o  ně. A  proto bych moc ráda poděkovala 
všem dobrovolníkům, kteří chodí za  každého 
počasí psy venčit, jdou se s nimi projít na delší 

procházku a poskytují jim přátelský kontakt.
Dnes bych ráda představila psy, kteří mají 
mnoho společného – čekají na svůj stálý domov 
již několik let, jsou to kříženci různých plemen, 
psi – samci, nejsou nejmladší. Další umístěné 
psy najdete na www.utulek-dknl.estranky.cz.

Daniela Hoblová
Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Psi umístění v královédvorském útulku hledají nové domovy

Pěvecký sbor Záboj završil dne 26. prosince 2015 
v kostele sv. Jana Křtitele šňůru působivých kon-
certů  období královédvorského adventu. Zájem 
o  hudbu a  kulturu vůbec vypovídá mnohé 
o zájmech a kulturnosti občanů města.
Na  koncertu většina posluchačů stála, neboť 
místa k  sezení byla obsazena. V  takovém pro-
středí se zpěvákům vždy velmi dobře vystu-
puje, takže pastorely Jakuba Jana Ryby a  jeho 
Českou mši vánoční v nastudování Víta Mišoně 
si s  chutí zazpívali. Koncert byl opět zpestřen 
vystoupením zpěvaček zaniklého školního 
sboru Mgr. Jitky Pojarové a zpěvaček gymnázia 
s Mgr. Pavlínou Flídrovou. I ony si v předvánoč-
ním shonu udělaly čas a připravily tak poslucha-
čům i sobě příjemný zážitek.

Děkuji všem, kteří jsou ochotni věnovat svůj 
volný čas, úsilí a energii pro tak ušlechtilou akti-
vitu, jakou je zpívání.

Mgr. Jitka Pojarová
Foto: PaedDr. Mgr. Ivan Pojar

Vánoční koncert pěveckého sboru Záboj

Skautské středisko hlásí
Stává se střediskovou 
tradicí, že se naše oddíly 
zapojují počátkem 
nového roku do  Tříkrá-
lové sbírky. 
1. roj světlušek pomohl 
se sbírkou dvěma troji-
cemi děvčat, ze 3. oddílu 
se sbírky zúčastnili jak 
skauti a  skautky, tak 
i vlčata. Oddíl vodních skautů z Mostku vytvořil 
tři královské skupiny, které koledovaly na Most-
kách. Všechny děti si koledování užily a pomohly 
dobré věci. Za odměnu mohli koledníci navštívit 
filmové představení v  kině Svět ve  Dvoře Krá-
lové nad Labem. 
Všechny oddíly se nyní připravují na závody v šif-
rování, Kimově a Setonově hře, které proběhnou 
v polovině února.

Ing. Martin Stránský

Bob a Bobek Alf     Bambino  Jack Mikeš


