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Zveme na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na sedmé zasedání Zastu-
pitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 
které se uskuteční v  úterý 8. března 
od  15:00 hod. v  sále Hankova domu. 
Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete si 
audiozáznam ze zasedání poslechnout 
na stránkách www.mudk.cz v sekci Město/
Orgány města/Zastupitelstvo.

(mik)

Na budově městského úřadu 
znovu zavlaje tibetská vlajka
Město Dvůr Králové nad Labem si také letos 
prostřednictvím mezinárodní kampaně 
„Vlajka pro Tibet“ připomeneme 57. výročí 
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 
Tibetu. Ve čtvrtek 10. března tak na žádost 
Spolku Lungta na  budově městského 
úřadu čp. 38 na  náměstí T. G. Masaryka 
zavlaje tibetská vlajka. Celosvětová kampaň 
„Vlajka pro Tibet“ vznikla v polovině 90. let 
20. století v západní Evropě s cílem poukázat 
na  dlouhodobé porušování lidských práv 
v Tibetu a město se k ní připojuje pravidelně. 

(mik)

Pozor na uzavření registru 
řidičů a řidičských průkazů
Odbor dopravy a  silničního hospodářství 
na MěÚ Dvůr Králové nad Labem upozor-
ňuje, že ve čtvrtek 14. dubna bude z tech-
nických důvodů uzavřeno pracoviště regis-
tru řidičů a řidičských průkazů. 

(mik)

Přerušení dodávky elektřiny
Společnost ČEZ informuje o  odstávce 
elektrické energie, k níž dojde na několika 
místech ve Dvoře Králové nad Labem kvůli 
plánovaným pracím na zařízení distribuční 
soustavy, popřípadě v  jeho ochranném 
pásmu. K  přerušení dodávky elektřiny 
dojde v  pondělí 14. března od  7:30 
do 15:00 hod. v ulicích Tyršova, Nová Tyr-
šova, Krkonošská, Zátopkova, Na  Výsluní 
a Nedbalova. V úterý 15. března se bude 
odstávka týkat od 7:30 do 11:00 hod. ulic 
Legionářská, Sladkovského, Tyršova, Slu-
nečná a Na Vyhlídce a od 11:30 do 15:00 
hod. ulic Palackého, Havlíčkova, náměstí 
T. G. Masaryka, náměstí Republiky, Věžní, 
Tylova, Myslbekova a Josefa Hory. 

(mik)

facebook.com/ 
mestodknl

Majitelé nemovitostí, které jsou kulturní památ-
kou nebo se nacházejí na  území Městské památ-
kové zóny ve  Dvoře Králové nad Labem, mohou 
i  v  letošním roce požádat o  dotaci na  obnovení 
vnějšího pláště objektů.

Termín pro přijímání žádostí je v  období od
21. března do 25. dubna 2016.
Příjemcem dotace může být právnická nebo 
fyzická osoba, která je vlastníkem výše specifi-
kované nemovitosti. Z dotace lze hradit částeč-
nou obnovu fasády včetně oken, dveří a  vrat, 
střechy, oplechování, rekonstrukce kamenných 
prvků atd.
V rozpočtu města je na dotační program vyčle-
něno 200.000 Kč, výše dotace na  jeden projekt 
je minimálně 20.000 Kč, maximálně však může 

žadatel z  dotace získat 75% podíl celkových 
výdajů. 
Žádosti musejí být podány na předepsaném for-
muláři s povinnými přílohami poštou na adresu 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
Odbor školství, kultury a sociálních věcí, náměstí 
T. G. Masaryka 38, 544  17 Dvůr Králové nad 
Labem nebo osobně ve  stanoveném termínu. 
Zároveň musí být originál žádosti naskenován 
včetně podpisu oprávněné osoby a  zaslán na   
e-mailovou adresu dotacemesta@mudk.cz. 
Upozorňujeme, že žádost zaslaná e-mailem má 
pouze informativní charakter. 
Podrobné informace k  vyhlášení dotace 
najdete na www.mudk.cz v sekci Rozvoj/Granty 
a dotace/Dotace z rozpočtu města. 

Miroslava Kameníková 

Vyhlášen dotační program na obnovu fasád 

Partnerství Dvora Králové nad Labem  
a polské Kamenné Hory stvrzeno podpisem

Starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jaro-
lím a  starosta polského města Kamenná Hora  
Krzysztof Świątek ve  čtvrtek 18. února podepsali 
smlouvu o vzájemné spolupráci obou měst. 

Ta se bude odvíjet především v oblasti kultury, 
cestovního ruchu, sportu či zaměstnanosti.  
V současné době se připravují žádosti o dotace 
na společné projekty.
Slavnostní ceremoniál se uskutečnil na  králo-
védvorském městském úřadu za  účasti vrchol-
ných představitelů obou partnerských měst. 
„Jsem přesvědčen, že jsou si naše města velice 
podobná. Spolupráce bude určitě výhodná jak 
pro naše občany, tak pro organizace a  insti-
tuce a přinese nám spoustu radosti,“ řekl mimo 
jiné při té příležitosti kamenohorský starosta  
Krzysztof Świątek. 
„Doufám, že tímto dnem začala spolupráce 

nejen mezi našimi městy a  jejich obyvateli, ale 
i nové přátelství,“ dodal při slavnostním přípitku 
starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.
Během návštěvy hosté z Kamenné Hory zavítali  
i  do  pivovaru Tambor, kde se dozvěděli zajíma-
vosti o historii vaření piva na Královédvorsku. 

Miroslava Kameníková
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Nové šetření ČSÚ se zaměří 
na životní podmínky 
domácností
Pracovníci Českého statistického úřadu 
(dále ČSÚ) od 6. února do 5. června letoš-
ního roku pokračují ve  výběrovém šet-
ření, tentokrát na  téma životní podmínky 
domácností v  České republice. Smyslem 
je získat dlouhodobé srovnatelné údaje 
o  sociální a  ekonomické situaci v  celkem  
32 evropských zemích a  zároveň zís-
kat data pro výpočet ukazatelů peněžní 
a  materiální chudoby. Tato akce navazuje 
na  předchozí ročníky šetření zaměřené 
např. na energetickou spotřebu apod.  
Šetření se uskuteční v  téměř 11 tisících 
domácnostech napříč Českou republikou, 
které náhodně vybral počítač. Více než 
60 % těchto domácností se šetření zúčast-
nilo již v  předchozích letech. Speciálně 
vyškolení tazatelé, kteří se prokážou prů-
kazem tazatele a  příslušným pověřením 
vydaným Krajskou správou ČSÚ nebo prů-
kazem zaměstnance ČSÚ, se budou ptát 
všech osob, které mají ve  vybraném bytě 
obvyklé bydliště. Zaručena je anonymita 
zjištěných údajů a  získaná data jsou chrá-
něna zákonem o  státní statistické službě 
a zákonem o ochraně osobních údajů. 
Více informací získáte na  Krajské správě 
ČSÚ. Pracovnicí pověřenou řízením šet-
ření Životní podmínky 2016 v  Králové-
hradeckém kraji je: Ing.  Jitka Kaňuková, 
tel.: 495 762 325 nebo 732 349 424.

(mik)

Zničené lípy v ulici 28. října 
nahradí na jaře nové stromy

Dvě zlomené lípy v  ulici 28. října, které 
cestou z  restaurace poškodili 15. ledna 
letošního roku dva devětadvacetiletí muži, 
nahradí na  jaře pracovníci Technických 
služeb města Dvora Králové nad Labem 
(TSm) novými stromy. Lípy vysázené v roce 
2014 výtečníci zlomili, když lezli na  dře-
věné konstrukce, které stromy v aleji pod-
pírají. Muži, jimž za  přečin poškození cizí 
věci hrozí až rok vězení, způsobili městu 
Dvůr Králové nad Labem škodu za více než 
6 tisíc korun. Jak uvedla mluvčí trutnovské 
policie Šárka Pižlová, vzniklou škodu chtějí 
pachatelé, které dopadli královédvorští 
policisté, uhradit.
Podle slov vedoucího střediska Správy 
a  údržby zeleně TSm René Meissnera se 
nejedná o  první případ ničení městské 
zeleně. „Vloni na  podzim byl v  Nerudově 
ulici zničen jeden jírovec, opakovaně jsou 
poškozovány stromy na  dětském hřišti 
V Zahrádkách a před dvěma lety vandalové 
zničili šest habrů pod nemocnicí,“ podotkl.

(mik), Foto: odbor životního prostředí

Zastupitelé budou schvalovat strategický 
dokument o rozvoji města 
Město Dvůr Králové nad Labem dokončilo tvorbu 
významného strategického dokumentu Pro-
gram rozvoje města Dvůr Králové nad Labem  
2016–2022 (dále jen PRM), který vytyčuje kon-
krétní cíle a ukazuje, jakým směrem se bude město 
v následujících letech rozvíjet. Dokument je důležitý 
také proto, že bez něho nelze dosáhnout například 
na finanční prostředky z evropských dotací. 

Dokument je rozdělen na  několik částí: analy-
tickou, strategickou a  implementační. Na  jejich 
základě se vyprofilovaly projekty zahrnuté 
do  tzv. zásobníku projektů a  vznikl akční plán, 
v němž jsou projekty, které by se měly realizo-
vat v následujících dvou až třech letech. „Strate-
gický dokument nastiňuje rozvoj celé lokality až 
do roku 2022. Akční plán nyní obsahuje dvanáct 
projektů s  nejvyšší prioritou,“ říká místosta-
rostka Alexandra Jiřičková, která je vedoucím 
realizačního týmu PRM, a pokračuje: „Akční plán 
budeme pravidelně aktualizovat a  realizované 
projekty postupně nahradíme novými. V zásob-
níku projektů jich je více než stovka ze všech 
oblastí programu rozvoje města, tedy podni-
kání a zaměstnanosti, infrastruktury, cestovního 
ruchu, volného času, životního prostředí, škol-
ství a ze sociální oblasti.“
Projekty z akčního plánu jsou v současné chvíli 
tím nejdůležitějším, čemu se chce vedení města 
ve  spolupráci s  koaličními partnery další dva 
roky věnovat. 
PRM má své logo a motto, na kterém pracovali 
studentští zastupitelé města. Autorem loga je 
Ondřej Vaněk z  Gymnázia Dvůr Králové nad 
Labem, autorkami motta „Rozvoj města, naše 
budoucnost“ jsou Denisa Brokešová a  Nikola 

Antošová ze SŠIS Dvůr Králové nad Labem. 
Strategický dokument bude na svém zasedání, 
které se uskuteční v  úterý 8. března, schvalo-
vat zastupitelstvo. Poté bude zveřejněn také 
na internetových stránkách www.mudk.cz.

Miroslava Kameníková

Akční plán PRM 2016–2022
1. Rekonstruovat silnici II/299 (úsek Dvůr 

Králové nad Labem – Zboží) včetně 
doprovodné infrastruktury.

2. Rekonstruovat silnici III/30012 (nábřeží 
Benešovo, Štefánikova ulice) včetně 
doprovodné infrastruktury.

3. Rekonstruovat silnici III/29915 (Hey-
dukova ulice) včetně doprovodné 
infrastruktury.

4. Rekonstruovat most Jana Palacha.
5. Vytvořit okružní křižovatku u  ZŠ a  MŠ 

při léčebně zrakových vad.
6. Rekonstruovat vybrané prvky infra-

struktury na území města.
7. Rekonstruovat budovu v  Komenského 

ulici čp. 795.
8. Vybudovat cyklostezku v úseku Stano-

vice – Žireč.
9. Vybudovat splaškovou kanalizaci a  čis-

tírnu odpadních vod v místní části Žireč.
10. Řešit čištění odpadních vod v  rámci 

města.
11. Vyměnit chladicí zařízení v objektu zim-

ního stadionu.
12. Zajistit bezbariérové přístupy do  ZŠ 

a zbudování odborných učeben na ZŠ.

Ve dnech 10. a 11. února se uskutečnily zápisy do  
1. ročníků všech základních škol zřízených měs-
tem Dvůr Králové nad Labem pro školní rok 
2016/2017. K zápisům přišlo celkem 237 dětí, pro 
29 z  nich žádali rodiče o  odklad povinné školní 
docházky.

Do ZŠ 5. května přišlo k zápisu 42 dětí, o odklad 
školní docházky požádali rodiče 8 dětí. Otevřeny 
budou dvě první třídy.
Zápis do ZŠ Podharť absolvovalo 44 dětí, podány 
byly pouze 2 žádosti o odklad školní docházky. 
Škola v nadcházejícím školním roce otevře dvě 

první třídy.
Do  ZŠ Schulzovy sady přišlo k  zápisu 107 dětí, 
pro 13 z  nich se žádal odklad školní docházky  
a  2 nešestileté děti čekají na  výsledek dopo-
ručení psychologicko-pedagogické poradny. 
Škola otevře čtyři první třídy.
K zápisu do ZŠ Strž se dostavilo 44 dětí (38 dětí 
do ZŠ Strž a 6 dětí do odloučeného pracoviště 
v  Žirči). O  odklad školní docházky požádali 
rodiče 5 dětí v ZŠ Strž a  jednoho dítěte v Žirči. 
Pro nadcházející školní rok plánuje škola otevřít 
dvě první třídy.

Miroslava Kameníková

K zápisům do 1. tříd základních škol 
zřízených městem přišlo 237 dětí

Zápis do  mateřských škol zřizovaných měs-
tem Dvůr Králové nad Labem pro školní rok 
2016/2017 se uskuteční v  úterý 26. a  ve  středu  
27. dubna 2016. Tyto termíny na  své schůzi 
schválila rada města. 

Zatímco v  úterý 26. dubna se zápisy budou 
konat od  10:00 do  14:00 hod., ve  středu 
27. dubna od  12:00 do  14:00 hod. K  zápisu 
je třeba dostavit se společně s dítětem, přinést 
občanský průkaz zákonného zástupce a  před-
ložit rodný list dítěte.

Mateřské školy zřizované městem: 
•	 Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, 

Drtinova 1444 (včetně odloučených pracovišť 
v ulici Roháčova, Dvořákova, v Lipnici a v Žirči);

•	 Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, 
Elišky Krásnohorské 2428 (včetně odlouče-
ných pracovišť v ulici Slunečná a ve Verdeku). 

K  předškolnímu vzdělávání se na  základě usta-
novení školského zákona přednostně přijímají 
děti v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky. 

Miroslava Kameníková

Známe termíny zápisů do mateřských škol
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Za užívání veřejného prostranství 
je třeba uhradit poplatek
Připomínáme uživatelům veřejného pro-
stranství ohlašovací a  poplatkovou povin-
nost za užívání veřejného prostranství pro 
rok 2016 v  souladu s  Obecně závaznou 
vyhláškou města Dvůr Králové nad Labem 
č. 1/2014 – O místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. 
Poplatek za  užívání veřejného prostran-
ství uhradí fyzická nebo právnická osoba, 
která užívá veřejné prostranství k umístění 
například:
•	 reklamních zařízení tzv. „A“ – sazba  

1Kč/1 m2/den;
•	 vystaveného zboží – sazba 10 Kč/1 m2/

den;
•	 stavebního zařízení – lešení, kontejnery 

apod. – sazba 3 Kč/1 m2/den (mimo 
památkovou zónu) a  6 Kč/1 m2/den 
(v památkové zóně);

•	 „zahrádek“ či restauračních stolků –  
1 Kč/1 m2/den.

Zvláštním užíváním veřejného prostranství 
se rozumí:
•	 provádění výkopových prací; 
•	 umístění dočasných staveb a  zařízení 

sloužících pro poskytování prodeje 
a služeb;

•	 umístění stavebních nebo reklamních 
zařízení;

•	 zařízení cirkusů, lunaparků a  jiných 
obdobných atrakcí;

•	 umístění skládek;
•	 vyhrazení trvalého parkovacího místa;
•	 užívání tohoto prostranství pro kulturní, 

sportovní a reklamní akce nebo potřeby 
tvorby filmových a televizních děl. 

Veškeré dotazy zodpoví či zpracování 
poskytne odbor všeobecné vnitřní správy 
královédvorského městského úřadu.

Lenka Jarolímková
odbor všeobecné vnitřní správy

Přijďte do Hankova domu 
na neformální setkání žen
ve  středu 16. března se od  10:00 hod. 
v salonku Hankova domu uskuteční nefor-
mální setkání místostarostky města Ale-
xandry Jiřičkové s ženami, které mají zájem 
zapojit se do občanských aktivit ve městě, 
například do  pořádání dobročinných 
bazarů, přehlídek, do  pořádání kurzů atd. 
Město Dvůr Králové nad Labem totiž spolu-
pracuje s  neziskovou organizací Evropská 
kontaktní skupina, která vloni na  podzim 
požádala o  grant z  operačního programu 
Zaměstnanost. „Ráda bych ženám sdě-
lila, jak je město do grantu zapojeno, jaké 
jsou možnosti připravit projekty přímo pro 
ženy, a zeptala se, o co konkrétně by měly 
zájem. Záměrem projektu, který by měl 
být spuštěn na podzim, je motivovat ženy, 
které se chtějí lépe uplatnit na  trhu práce 
nebo se aktivně zapojit do  dění v  místě 
bydliště,“ vysvětlila místostarostka Alexan-
dra Jiřičková. Setkání se zúčastní také Eva 
Kavková, ředitelka Evropské kontaktní sku-
piny, a Michaela Holišová, která působí jako 
koučka, mentorka, finanční manažerka a je 
předsedkyní výboru PROFICIO, z. s., pro-
vozující RC Provázek v Novém Jičíně a co- 
workingové centrum COWO NOVO.

(mik)

Několik jednání na  téma zřízení posádky Rychlé 
lékařské pomoci (dále jen RLP), která zatím 
ve Dvoře Králové nad Labem není k dispozici, má 
za  sebou starosta města Jan Jarolím. V  současné 
chvíli totiž k  pacientům v  případě potřeby vyjíždí 
dvoučlenná posádka Rychlé zdravotnické pomoci 
složená pouze ze dvou zdravotnických záchra-
nářů, z nichž jeden je zároveň řidičem.

Zastupitelé, kteří mají zájem, aby se tato situ-
ace změnila, starostu města na svém prosinco-
vém zasedání pověřili jednáním s  hejtmanem 
Královéhradeckého kraje Lubomírem Francem. 
Úvodní schůzka se konala 18. ledna v  Hradci 
Králové.
„Pan hejtman vyslechl mé argumenty, proč by 
měla být posádka RLP ve  městě zřízena, včetně 
toho, že během letní sezony do  města a  jeho 
okolí zavítá více než půl milionu návštěvníků,“ 
uvedl starosta Jan Jarolím a pokračoval: „Je jasné, 
že jakékoliv posilování personálu Zdravotnické 
záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS) 
naráží na akutní nedostatek lékařů, což se stává 
problémem všech měst s výjezdovými středisky 
ZZS. Proto jsem panu hejtmanovi navrhl možné 
řešení, a to po domluvě s radním Liborem Sene-
tou, jenž je zároveň zdravotnickým náměstkem 
ředitele ZZS Královéhradeckého kraje, a předse-
dou představenstva Městské nemocnice Dvůr 
Králové nad Labem Miroslavem Vávrou.
Tím řešením by mohlo být, a to nejen ve Dvoře 

Králové nad Labem, přemístění výjezdového 
střediska záchranky do  areálu nemocnice, kde 
by se k ní v případě výjezdu připojoval kvalifiko-
vaný lékař. Ten by se v době mimo výjezdy věno-
val práci v nemocnici. „Pan hejtman navrhované 
řešení uvítal, ale sdělil, že bude nutné o  něm 
jednat s krajskou radní pro zdravotnictví Janou 
Třešňákovu a  s  ředitelem ZZS Královéhradec-
kého kraje Jiřím Maškem,“ podotkl Jan Jarolím.
V  úterý 2. února pak do  Dvora Králové nad 
Labem zavítal právě ředitel ZZS Královéhradec-
kého kraje Jiří Mašek, aby se starostou hovořil 
o  možných problémech souvisejících se zří-
zením RLP ve  městě. Schůzky se účastnil také 
zastupitel Nasik Kiriakovský, který byl na prosin-
covém zastupitelstvu iniciátorem celé akce. 
„Zatím to vypadá, že problém s  RLP ve  Dvoře 
Králové nad Labem vyřešíme k  většímu klidu 
občanů města. Celou věc ale budu muset pro-
jednat také s  Miroslavem Procházkou, předse-
dou představenstva Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje. Pro námi navrhované 
řešení je v tuto chvíli vedení kraje i ZZS jako jeho 
příspěvková organizace. Své slovo však musí 
dostat i  zdravotnický holding a královédvorská 
nemocnice, protože pro ně to znamená nema-
lou investici. Město by však na případný provoz 
záchranky v  areálu nemocnice mohlo finančně 
přispět, stejně jako to dělá v  případě dětské 
pohotovosti,“ dodal Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková

Posádka Rychlé lékařské pomoci ve Dvoře 
Králové nad Labem? Blýská se na lepší časy

Poškozenou část pozinkované krytiny na  střeše 
Hankova domu stavbaři nahradili novým mědě-
ným plechem.

Rozhodnutí rekonstruovat střešní plášť Hankova 
domu přišlo poté, co část střechy strhla v  roce 
2009 vichřice. Obnovu si vzalo za své současné 
vedení města pod patronací Ing.  Arch. Miloše 
Kudrnovského, odboru RISM a vedení Hankova 
domu. Cílem bylo vrátit střešní plášť do původní 
historické podoby, na což město získalo dotaci 
od Ministerstva kultury ve výši 1,5 mil Kč. Oprava 
poloviny střešního pláště nakonec stála 2,7 mil. 
Kč bez DPH.
Během stavebních prací se po  demontáži 
původní krytiny a  bednění střechy odhalila 
ve  východní části ohořelá konstrukce krovu, 
pozůstatek po  požáru Hankova domu v  roce 
1974, k  němuž došlo během poslední velké 
rekonstrukce. Tento stav byl nejen z  hlediska 
statiky střešní konstrukce nepřípustný, a  proto 
musel být celý krov kompletně vyměněn. Sou-
časně s tím stavbaři zateplili podkroví a realizo-
vali nové sádrokartonové podhledy. 
Tím se z  učebny v  podkroví Hankova domu 
mohl stát výtvarný ateliér (viz foto). Bohužel se 
vzhledem ke  zmíněným komplikacím rekon-
strukce protáhla až do  začátku roku 2016. Ale 
vyplatilo se. Ateliér se zkoseným stropem, kde 
již 20 let působí pod vedením Vandy Kotíkové 
výtvarný kroužek, se stal díky zvednutí stropu 
a přidání oken vzdušnějším a světlejším. V míst-
nosti je nová podlahová krytina a  nové skříně. 
Na  stěnách jsou lišty k  zavěšení výtvarných 
prací a v prostoru nízké čtvercové stolky s omy-
vatelným povrchem a  zapuštěnou vaničkou 

na  malířské potřeby uprostřed. Největším plu-
sem je však zavedení vody přímo do  ateliéru, 
takže děti nemusejí běhat přes chodbu. 
Od poloviny ledna ožily nové prostory dětskými 
hlásky, malí výtvarníci se s chutí pustili do práce 
a  již sklidili první úspěch. Ve  výtvarné soutěži 
Kladenská veverka získali ocenění Natálka Švá-
bová, Aneta Erbenová a Adam Vaňura a v pátek 
19. února si v Kladně převzali ceny. 
Rekonstrukce zbývající části dožilého střeš-
ního pláště by se měla uskutečnit letos. Během  
těchto prací bude obnovena také původní 
podoba kupole střechy s  tak charakteristickým 
a  často dotazovaným historickým zábradlím. 
I  tato etapa obnovy Hankova domu je podpo-
řena vysokou dotací Ministerstva kultury, která 
činí 1,5 mil. Kč. 

Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí odboru RISM
Zuzana Čermáková,  ředitelka MKZ Hankův dům

Opravili část střechy, dětem zase slouží ateliér
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Intenzivně se věnovat prevenci kriminality a zvýšit 
bezpečnost zaměstnanců i návštěvníků. Přesně to 
chtějí v  Safari Park Resortu v  ZOO Dvůr Králové, 
a  proto požádali o  spolupráci Městskou policii 
Dvůr Králové nad Labem (MPDK).

„Otázkou prevence kriminality by se měli zabý-
vat všichni zaměstnavatelé, už jen kvůli bez-
pečnosti svých zaměstnanců. Máme bohužel 
negativní zkušenosti s  některými hosty, kteří 
mají potřebu heslo, že zákazník má vždy pravdu, 
dokazovat i  za  cenu různých konfliktů nebo 
hrozeb napadení, a  to jak recepčních nebo 
pracovnic pokladen v  restauraci,“ vysvětluje 
Roman Lahučký, vedoucí Safari Lodge a  Safari 
Kempu, a pokračuje: „Jedním z bodů, kterým se 
tak chceme v rámci ubytovacího zařízení v zoo 
v dohledné době věnovat, je právě prevence kri-
minality, předcházení krizovým situacím a jejich 
případné bezpečné řešení.“
Podle něho by si především zaměstnanci, kteří 
pracují v  noci, zajišťují chod recepcí a  hlídají 
objekt v  rámci definovaných pravomocí, měli 
umět poradit s nestandardními situacemi. 
„Jsem rád, že jsme byli osloveni na  základě 
prevence a ne jako následek nějakého neštěstí. 
Plánujeme proškolení personálu k  řešení krizo-
vých situací, výcvik provede preventivní skupina 
MPDK ve  spolupráci se mnou jako manažerem 
prevence kriminality města,“ podotýká Jan Ští-
pek, zastupitel pověřený řízením MPDK a zároveň 

m a n a ž e r 
p r e v e n c e 
k r i m i n a l i t y 
na  Městském 
úřadě Dvůr 
Králové nad 
Labem.
Se zajištěním 
bezpečnosti návštěvníků a  hostů zoo, obec-
ného pořádku a  případných kontrol v  areálu 
zoo, zejména před hlavní pokladnou, restaurací 
U  Lemura, Safari Lodge, centrálního parkoviště 
a Safari Kempu, souvisí také druhá žádost o spo-
lupráci, s níž se Roman Lahučký na Jana Štípka 
obrátil. „V  únoru v  Safari Lodge probíhají sta-
vební práce a hotel je veřejnosti uzavřen. Navíc 
se zvyšuje počet neorganizované mládeže, 
která tráví čas kratochvílemi jako je driftování 
na parkovištích a vysedávání ve vozech spojené 
s konzumací čehokoliv,“ zdůvodňuje rozhodnutí 
Roman Lahučký.
„Zoo je jedním ze strategických partnerů města 
a  zároveň dominantou Dvora Králové nad 
Labem, kterou navštěvují statisíce návštěvníků 
ročně, a proto je pro Městskou policii Dvůr Krá-
lové nad Labem prioritou také zajistit bezpeč-
nost zoologické zahrady a  jejího okolí. Jedním 
z  opatření je tak navýšení hlídkové činnosti 
strážníků a  hlídek asistentů prevence krimina-
lity,“ dodává Jan Štípek.

Miroslava Kameníková

Strážníci se zaměří na bezpečnost 
návštěvníků i pracovníků zoo

Nového pomocníka bdícího nad pořádkem 
ve  městě má Městská policie Dvůr Králové nad 
Labem. Městský kamerový dohlížecí systém (dále 
jen MKDS) od ledna letošního roku nově obsluhuje 
operátor.

„Jeho úkolem je sledovat situaci ve městě na jed-
notlivých kamerách MKDS a  informovat o dění 
strážníky, kteří podněty vyhodnotí a následně je 
řeší,“ říká Jan Štípek, zastupitel pověřený řízením 
MPDK a  zároveň manažer prevence kriminality 
na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem. 
Operátor denně zaznamená v  průměru deset 
událostí, které strážníkům předává. „Následně 
buď hlídka dorazí přímo na místo, kde řeší pře-
stupek, nebo strážníci zpracují důkazní materiál 
a  předají přestupek ke  správnímu řízení, např. 
na oddělení dopravních přestupků. Takže pokud 
si hříšník myslí, že má vyhráno, když nedostal 
od  strážníků výzvu nebo ho hlídka nechytla 
na  místě při činu, ať není překvapen, když mu 
dorazí obsílka z  městského úřadu,“ vysvětluje 
Jan Štípek.
K úspěchům operátora MKDS za první měsíc jeho 
činnosti patří např. odhalení poškození dopravní 
značky v  Palackého ulici, poškození vozidla při 
parkování na náměstí T. G. Masaryka, nedovolené 
stání na chodníku, jízda v jednosměrné ulici nebo 
překročení povolené doby parkování na náměstí 

T. G. Masaryka a řada dalších.
Od  února Městská policie Dvůr Králové nad 
Labem testuje nově zakoupené dva mobilní 
telefony a  dva tablety, které umožní sledovat 
kamerový systém přímo z  terénu. „Tato zaří-
zení nebyla pořízena pouze pro vzdálený pří-
stup MKDS, ale nově umožní strážníkům přímo 
na místě řešit přestupky, ověřit totožnost osob, 
nahlížet do evidence psů a provádět další úkony, 
kvůli kterým se museli dříve vracet na služebnu 
k počítači,“ dodává Jan Štípek.
MKDS se skládá z několika menších nezávislých 
systémů, které tvoří celek o  27 kamerách. Ty 
jsou rozmístěny na řadě míst Dvora Králové nad 
Labem. Do  systému patří i  dvě kamery úseko-
vého měření rychlosti v Tyršově ulici a v městské 
části Lipnice a dvě kamery tzv. mobilního kame-
rového systému, který se využívá na  přechod-
nou dobu v místech, kde nejsou zřízeny pevné 
kamerové body.

Miroslava Kameníková
Foto: archiv MPDK

Městské kamery sleduje operátor, 
o přestupcích informuje strážníky 

Zásahy městských strážníků – 
srovnání leden 2015 a 2016
Druh zásahu 2016 (2015) 
BESIP přestupky  84 (71)
Dopravní nehody  2 (5)
Veřejný pořádek (přestupek) 11 (9)
Součinnost s PČR, MěÚ,... 15 (14)
Ob. závazná vyhláška (přestupek) 2 (3)
OZV o volném pohybu psů  4 (2)
Občanské soužití (přestupek)  5 (2)
Majetek (přestupek) 7 (8)
Ztráty a nálezy  10 (7)
Trestný čin  2 (4)
Prevence (opatření a úkony) 18 (12)
Pomoc v nouzi  5 (2)
Odchyt zvířete (opatření) 8 (17)
Stížnosti  21 (5) 

Celkem přestupků a trestných činů:   
 208 (177)

Pokuty v blokovém řízení:  21 (14)
Na místě nezaplacených bl. pokut: 5 (1)
Předáno Policii ČR:  7 
Předáno na správní odbor MěÚ:  13 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Kurzy sebeobrany mají  
úspěch. Self Defence Team 
připravuje další
Self Defence Team 
ve  spolupráci 
s  Městskou policií 
Dvůr Králové nad 
Labem (MPDK) 
pokračuje s  pořá-
dáním kurzů pro 
veřejnost.  Již 
druhý seminář zaměřený na  sebeobranu 
a  určený výhradně pro ženy se uskutečnil 
23. ledna. „Po  úspěchu úvodního kurzu se 
ho nyní zúčastnilo 25 žen. Mezi účastnicemi 
se objevily ženy, které seminář absolvovaly 
již v  prosinci, i  úplné začátečnice,“ uvedl 
Jan Štípek, zastupitel pověřený řízením 
MPDK a  zároveň manažer prevence kri-
minality na  Městském úřadě Dvůr Králové 
nad Labem. Seminář byl tentokrát zamě-
řen více na  techniky sebeobrany včetně 
použití improvizovaných zbraní, např. 
oblečení, telefonu, tužky. Instruktoři ukázali 
ženám, jak by měly reagovat na napadení, 
jak se útočníkům bránit v  mezích zákona, 
a  nechybělo ani navození reálné situace 
s využitím celotělového obleku „Black Man“.
V sobotu 13. února se konal kurz pro veřej-
nost zaměřený na  výcvik s  teleskopickým 
obuškem, kterého se zúčastnilo 26 mužů 
a žen ze Dvora Králové nad Labem a okolí, 
např. z Náchoda nebo z Trutnova. Účastníci 
se věnovali základní manipulaci s  telesko-
pickým obuškem a  nácviku sebeobrany. 
„Instruktoři kladli důraz hlavně na správné 
požívání, neboť teleskop je velice účinný 
sebeobranný prostředek, ale při nespráv-
ném použití s  ním lze snadno ublížit či 
dokonce útočníka usmrtit,“ poznamenal 
Jan Štípek a  dodal: „Teleskopický obušek 
není určen pouze pro profesní použití, 
ale v  současné době se stává fenoménem 
i  v  civilní sféře. Česká republika je jednou 
z posledních zemí Evropské unie, kde není  
držení  tohoto  prostředku omezeno.“ 

(mik)
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v Trutnově otevřeli detašované 
pracoviště oddělení správy 
majetku
Krajský pozemkový úřad pro Královéhra-
decký kraj otevřel 1. února detašované 
pracoviště oddělení správy majetku v Trut-
nově. Pracoviště se nachází v budově Úřadu 
pro zastupování státu ve  věcech majet-
kových (ÚZSVM) v  prostorách pobočky 
na adrese Horská 5.
Občané zde budou moci osobně nebo 
po  telefonické dohodě konzultovat 
záležitosti týkající se například nájemních 
smluv, dodatků k  nájemním smlouvám, 
užívání nemovitostí atd., tedy užívací 
a nájemní vztahy k nemovitostem, se kte-
rými Státní pozemkový úřad hospodaří.
Úřední hodiny jsou každé pondělí a středu 
od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 
hod. Více informací na  tel.: 727  927  455 
nebo na adrese: b.lajska@spucr.cz.

(mik)

Spuštění LTE sítě může rušit 
příjem televizního signálu
Jeden z  mobilních operátorů působí-
cích ve  Dvoře Králové nad Labem spustil  
13. ledna v Palackého ulici do zkušebního 
provozu LTE síť. 
Pro obyvatele města to znamená přede-
vším výrazné zvýšení rychlosti mobilního 
internetu. V  souvislosti se spuštěním LTE 
sítě však může na  některých místech 
docházet k  rušení příjmu televizního sig-
nálu. Vstupní obvody televizních přijímačů, 
stejně jako používaných anténních širo-
kopásmových zesilovačů, totiž zpravidla 
odpovídají původnímu rozsahu rádiových 
kmitočtů vyhrazených pro televizní vysí-
lání, tj. včetně úseku nyní vyhrazeného no-
vým mobilním sítím. Rušení se může týkat 
televizních přijímačů ve  vzdálenosti i  více 
než 500 metrů od zdroje. 
Ve čtvrtek 24. února navíc další z mobilních 
operátorů spustil opět v  Palackého ulici 
provoz své LTE sítě. 
Jak na svých internetových stránkách infor-
muje Český telekomunikační úřad, prav-
děpodobnost rušení televizního příjmu 
roste zejména v následujících situacích: TV 
přijímač je umístěn v blízkosti základnové 
stanice LTE pracující v  pásmu 791 až 821 
MHz, či v blízkosti účastnického terminálu 
LTE, v oblastech příjmu televizních kanálů 
59 a 60 (tj. kmitočtů 774 MHz až 790 MHz); 
v  oblastech s  nižší úrovní pokrytí signá-
lem DVB-T; při použití aktivní pokojové 
televizní antény, jakékoliv jiné náhražkové 
antény, řádné televizní antény se zesilo-
vačem signálu, zejména širokopásmovým, 
či při použití nevhodné konfigurace nebo 
závady televizního anténního systému.
V  případě problémů s  příjmem digitální 
televize, vzniklých po  zprovoznění sítě 
LTE v  místě vašeho bydliště, prosím kon-
taktujte oddělení kontroly na  Českém 
telekomunikačním úřadu Hradec Králové,  
tel.: 495 279 322, nebo pro nahlášení poru-
chy využijte elektronický formulář dostupný 
na  internetové adrese www.ctu.cz/
problematika-souvisejici-s-provozem-siti-lte. 

Miroslava Kameníková
Zdroj: Český telekomunikační úřad

Technické služby informují
Začátek roku nám připomenul, že je zima ve své 
polovině. V lednu sice sněhu moc nenapadlo, ale 
téměř každý den bylo nutné silnice i  chodníky 
ošetřovat chemickým posypem tam, kde bylo 
potřeba. Ostatní uklouzaná a nebezpečná místa 
okolo stromů nebo dlažební kostky jsme ošet-
řovali inertem. Pracovníci veřejně prospěšných 
prací ručně čistili přechody a zastávky. 
Pracovníci komunikací opravovali uvolněné 
kostky po  celé délce podloubí na  náměstí  
T. G. Masaryka. Dále odvodnili komunikace 
a dosypali výtluky na Nádražní pěšině a v Měst-
ské Podstráni a vyčistili příkopy ve Verdeku.
Po  uplynulých vánočních svátcích jsme odklí-
zeli vánoční stromky od  kontejnerových stání. 
Pracovníci zeleně spolu s pracovníky veřejného 
osvětlení rozřezali a  odvezli strom z  náměstí  
a také odstranili ostatní vánoční výzdobu.
V  rámci údržby zeleně probíhal průklest a  řez 
keřů v oblasti sídliště Strž, v ulicích Štefánikova, 
Smetanova, 5. května a v parku Schulzovy sady. 
Na ulici 28. října jsme doplnili zeminu do záhonů 
keřů a keře zamulčovali.
V lednu také proběhlo pokácení stromů v loka-
litě Verdek, v  ulicích Slunečná – garáže, Kollá-
rova u  Labe a  Raisova. Důvodem byl zhoršený 
zdravotní stav, špatná provozní bezpečnost 

a  jejich snížená perspek-
tiva (viz foto).
Ani tento měsíc jsme se 
nevyhnuli řádění vandalů. 
Na  dětském hřišti u  letního stadionu neznámý 
pachatel poškodil pružinové houpadlo, které 
jsme museli kompletně vyměnit.
Zimní stadion je v  provozu, informace o  veřej-
ném bruslení a další užitečné informace najdete 
na stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová
Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem bude opět po roce patřit 
jazzové hudbě. Uskuteční se již 22. ročník tradič-
ního festivalu Dny R. A. Dvorského.

Festival zahájí v neděli 13. března Dixie Tyger´s 
Band z polské Wroclawi. Kapelu tvoří hudebníci 
wroclawské filharmonie a  opery. Jejich reper-
toár odkazuje na tradici neworleanského jazzu. 
Jako druhý se představí HarmCore Jazz Band, 
orchestr gymnázia Jana Keplera v  Praze. Čistě 
amatérský soubor čítá v současné době více než 
dvacet hudebníků a  zpěváků. Specialitou tělesa 
jsou dva violinofony, dnes již unikátní nástroje, 
které propůjčují zvuku orchestru autentický kolo-
rit 30. let 20. století. Repertoár vychází z okruhu 
slavných českých i světových šlágrů swingové éry 
s občasnými přesahy do doby dřívější i pozdější. 
Jeho uměleckým vedoucím je Václav Harmáček.
Festival bude pokračovat v  úterý 15. března 
divadelním představením Novecento (1900), 
strhujícím příběhem geniálního klavíristy. 
Hlavní hrdina, trumpetista Tim Tooney, vypráví 
o osudu geniálního jazzového pianisty Dannyho 
Boodmanna T. D. Lemona Novecenta, s  nímž 
brázdil oceány. V režii Pavla Kheka se představí 
herec MD Mladá Boleslav Radim Madeja (za roli 
Novecenta navržen na  Cenu Thalie) a  jazzový 
a swingový klavírista Jakub Šafr. 
V  neděli 20. března přivítáme v  Krčmě Starý 

pivovar mezinárodní trio Eddie Martin Trio. Tvoří 
jej Brit Eddie Martin (kytara, zpěv, foukací harmo-
nika), Slovák Peter Oberländer (baskytara) a Čech 
Tomáš Bobek Bobrovniczký (bicí). Eddie Martin je 
nazýván „velvyslancem britského blues“. V Britá-
nii byl několikrát nominován na bluesového kyta-
ristu, harmonikáře, zpěváka, akustického umělce 
a za album roku (British Blues Award). 
Závěr festivalu bude 22. března v  sále Hankova 
domu patřit tvorbě Georga Gershwina. Aranže 
jsou z pera vycházející akordeonové hvězdy Petra 
Vacka, který neopomněl ani  Rhapsody in Blue. 
Mezi písněmi bude jistě každý znát slavný kus 
z opery Porgy a Bess Summertime, ale i písničky 
GG ze slavné doby počátků amerického muzikálu, 
jako například The Man I Love, Embraceable You, 
I Got Rhytm nebo Somebody Loves Me. Večer je 
provázený autentickými citáty Gershwinových 
lásek a jeho současníků. Protagonistkou večera je 
česká mezzosopranistka Edita Adlerová, sólistka 
Le Grand Théâtre du Puy du Fou ve Francii, kterou 
doprovodí Petr Vacek na akordeon, Martin Jančík 
na basovou kytaru a Václav Česák na bicí.
Festival se koná pod záštitou místostarostky 
Alexandry Jiřičkové, za  podpory města Dvůr 
Králové nad Labem, Královéhradeckého kraje 
a  za  mediální podpory Krkonošského deníku 
a Českého rozhlasu Hradec Králové. 

Zuzana Čermáková, ředitelka MKZ Hankův dům

Dny R. A. Dvorského přivedou opět 
po roce do města jazz a swing

opravy
4. 1.: ulice Plk. Švece – porucha vodovodu;
5. 1.: Husitská ulice – porucha vodovodu;
9. 1.: ulice R. A. Dvorského – havárie vodovodu;
15. 1.: Žireč – porucha vodovodu;
19. 1.: Žireč – porucha vodovodu;
27. 1.: ulice R. A. Dvorského – porucha vodovodu 
29. 1.: Rooseweltova ulice – porucha vodovodu

•	 prosinec 2015 
/ leden 2016: 
zatrubení vod. 
toku – Žireč. 

investiční akce
•	 stavební práce v areálu MěVaK.

Ivo Antonov, odpovědný zástupce MěVaK

MěVaK informuje o své činnosti
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I  přesto, že nemám příliš v  oblibě komunikaci 
zastupitelů prostřednictvím Novin královédvor-
ské radnice, rozhodl jsem se v reakci na předešlé 
články poskytnout několik informací o činnosti 
Dozorčí rady společnosti Městské vodovody  
a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.
V  novém volebním období bylo nutné převzít 
dozorčí radu, která byla tou dobou nefunkční. 
Byl sestaven tým lidí, kteří mají o chod MěVaKu 
zájem a  jsou schopni mu pomoci k  rozvoji. Při 
výběru členů bylo přihlédnuto k  jejich profes-
ním znalostem a  zkušenostem, nikoliv k  poli-
tické angažovanosti. 
Členy dozorčí rady se stali Pavel Kraus s mnohale-
tými zkušenostmi z této oblasti, Nasik Kiriakovský 
se zkušenostmi z řízení podniku a z oblasti staveb-
nictví, Jan Metelka se zkušenostmi ze stavebnictví 
a  Ing.  Kateřina Pospíšilová, zkušená ekonomka 
a pracovnice městského úřadu, která má přehled 
o  finanční komunikaci mezi společností a  měs-
tem. Nemám toto členění rád, ale pouze v reakci 
na  předchozí článek – jeden člen je z  opozice, 
jeden z koalice, jeden ze strany, která ve volbách 
získala většinu, a  jedna členka není ani v  zastu-
pitelstvu. Jsem tedy přesvědčen o tom, že tým je 
sestaven nezaujatě a profesionálně. 
Chtěl bych poděkovat členům dozorčí rady za čin-
nost v  dosavadním nelehkém období. První jed-
nání a  výsledky kontrol byly uzavřeny dohodou 

o ukončení činnosti původního jednatele. Na urči-
tou dobu tak bylo nutné převzít a delegovat řídicí 
funkce a vybrat nového jednatele. 
Výběr spadá plně do  kompetencí Rady města 
Dvůr Králové nad Labem. Jeden z  opozičních 
zastupitelů projevil zájem účastnit se pohovorů 
s  uchazeči a  rozhodování rady města, čemuž 
bylo bez problému vyhověno. A  i  přesto, že 
tento zastupitel neměl hlasovací právo, bylo 
přihlédnuto k jeho názoru. To považuji za jeden 
z mnoha příkladů otevřené radnice. 
Při pohovorech několik uchazečů (nikoliv rada 
města) představilo vize rozvoje MěVaKu v  násle-
dujících letech s možnou transformací do akciové 
společnosti, která by rozšířila své působení např. 
i na okolní obce. Rada města ani dozorčí rada nikdy 
o  tomto převodu infrastrukturálního majetku 
na  akciovou společnost nejednaly. Cílem vedení 
radnice je jednoznačné zachování vodovodní 
infrastruktury přímo v majetku města. Forma pod-
nikání (společnost s ručením omezeným) se také 
jeví jako plně vyhovující. Mohu tedy znovu ujistit 
všechny občany, že o změně struktury společnosti 
ani převodu majetku či společnosti se neuvažuje. 
Pevně věřím, že občané již nyní vnímají zásadní 
změny, kterými společnost prochází. Ze strany 
k  odběratelům zmíním např. nové webové 
stránky (www.mevakdknl.cz), možnost platby 
kartou či možnost zálohové platby, po  které 

občané tak dlouho volali. Je před námi ještě 
mnoho úkolů, řada věcí není stále v  dobrém 
stavu. MěVaK nevlastní potřebnou techniku 
k opravám, musí si ji pronajímat. Ani kalibrační 
místo vodoměrů provozované ve  Dvoře Krá-
lové nad Labem není v  majetku společnosti. 
Budova, ve  které MěVaK sídlí, je v  dezolátním 
stavu. Začínáme s  její opravou a  vyjednáváme 
o dalších možnostech jejího využití. Vodovodní 
infrastruktura města se nachází v katastrofálním 
stavu, našimi dalšími cíli tak jsou např.: moni-
toring úniků a  vyhodnocování poruch s  cílem 
zajištění komplexních oprav, nákup vhodné 
techniky pro efektivní provádění těchto oprav 
a  rádi bychom vyřešili i  nedořešené otázky 
vztahů s předchozím vlastníkem. 
Osobně beru práci v dozorčí radě za výzvu a mož-
nost přispět svými zkušenostmi k  vybudování 
plně funkční společnosti se správně nastavenými 
procesy, a  to zejména s  ohledem na  spokoje-
nost odběratelů a vlastníka. V minulosti jsem již 
nabízel všem zastupitelům možnost účastnit se 
jednání dozorčí rady či seznámit se s jeho závěry. 
Tato nabídka stále platí. Pro případné pod-
něty jsem k dispozici také občanům města, a to 
osobně i na e-mailové adrese: kriz.jan@mudk.cz.

Ing. Jan Kříž
předseda Dozorčí rady společnosti Městské vodovody 

a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.

Jak funguje Dozorčí rada společnosti MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

Na  prosincovém zasedání zastupitelstva města 
jsem byl delegován jako zástupce města v Asociaci 
měst pro cyklisty. Již před třemi lety jsem inicioval 
vstup našeho města do této prospěšné instituce. 
Několikrát jsem se zúčastnil společného jednání 
zástupců Asociace na půdě Ministerstva dopravy, 
různých seminářích s  tematikou cyklodopravy 
nebo na společenských akcích spojených s vyhlá-
šením nejpřívětivějších měst pro cyklisty. 
Vstup do Asociace znamená pro naše město mož-
nost být stále „u toho“. Tzn. být stále informován 
o  připravovaných nebo již schválených legisla-
tivních změnách právě v  oblasti cyklodopravy. 
Asociace projevila svoji schopnost projednávání 
důležitých změn právě v  legislativě na  půdě 
ministerstva dopravy a poté i na půdě poslanecké 
sněmovny. Proto můžeme plánovat a uskutečňo-
vat záměry města v oblasti zlepšování podmínek 

pro cyklisty v našem městě a jeho okolí, o nichž 
se nám v  minulosti mohlo jenom zdát. Bohužel 
se zatím nemůžeme s  žádnou dodělanou akcí 
přihlásit do každoroční soutěže o nejpřívětivější 
město pro cyklisty pořádané Asociací. Věřím 
tomu, že v následujícím období tomu tak již bude 
a i v našem městě se podaří zrealizovat projekty, 
které splní podmínky soutěže, a budeme se moci 
ucházet o nějaké ocenění. 
Při projednávání problematiky cyklodopravy 
na půdě zastupitelstva města cítím zájem a chuť 
ze strany zastupitelů do  této oblasti investovat 
a  podpořit tak rozvíjející se zdraví prospěšnou 
aktivitu. Všichni jistě sledujete neustálý nárůst 
počtu cyklistů, a  to nejenom aktivních spor-
tovců, ale i těch, kteří každodenně jezdí do svého 
zaměstnání nebo za rekreací. Mým úkolem bude 
ve  spojení s  dopravní komisí rady a  odborem 

Cyklodoprava ve městě a jeho okolí

Na svém prosincovém zasedání zastupitelé 
města pověřili starostu Jana Jarolíma vyjednat 
s vedením Královéhradeckého kraje návrat lékařů 
do sanitek záchranné služby na Královédvorsku. 
Výsledky jednání se velmi rychle dostavují.
Po  nedávném jednání našeho pana starosty 
s  hejtmanem kraje navštívil naše město také 
ředitel Zdravotnické záchranné služby Králové-
hradeckého kraje (ZZS KHK) MUDr. Jiří Mašek.
Společné jednání proběhlo v kanceláři starosty 
i za mé účasti, jako iniciátora dané věci a opozič-
ního zastupitele.
Osobní návštěva pana ředitele Maška a  jeho 
názor na  věc pouze potvrzuje současnou ne-
ochotu vedení kraje řešit nedostatek lékařů 
na záchrance ve Dvoře! Nicméně pan ředitel Ma-
šek chápe naše oprávněné požadavky a  ví moc 
dobře, že s  absencí doktorů u  záchranky je zde 

i další „nedostatek“ ve zdravotním systému, a tím 
je extrémní pracovní přetížení lékařů v  Městské 
nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem. 
Lékaři, kteří slouží přímo na  odděleních, musí 
od záchranářů přebírat do nemocniční péče jimi 
dopravené pacienty přímo v prostorách jednot-
livých oddělení bez ohledu na  to, zda ošetřu-
jící lékař právě ordinuje na  lůžkové části nebo 
v ambulancích?!? Proto je nutno s touto skuteč-
ností opravdu urychleně něco „dělat“. 
Proto přichází pan ředitel Mašek s  nabídkou 
řešení: 
1. Urychleně zřídit (vybudovat) v  Městské 
nemocnici Dvůr Králové nad Labem, a. s., jako 
v  první nemocnici Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje, oddělení Urgentního 
příjmu („v menším“ EMERGENCY), ale se vším, 
co k takovému oddělení patří.

Ředitel záchranky nabídl řešení  2. Přemístit místní středisko ZZS ze současných 
prostor městské polikliniky v  centru města 
do areálu městské nemocnice. 
3. Vytvořit společně s  KHK a  vedením městské 
nemocnice ekonomický a  organizační model, 
který umožní lékařům z  oddělení městské 
nemocnice vyjíždět společně se záchranáři 
k ohroženým pacientům. 
Výše uvedená opatření následně realizovat 
za maximální součinnosti a podpory vedení Krá-
lovéhradeckého kraje, Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje, Městské nemocnice, 
a. s., a ZZS Královéhradecké kraje. 
Závěrem bych rád upozornil, že pan ředitel 
Mašek figuruje na  kandidátní listině jednoho 
nejmenovaného politického hnutí, které bude 
v letošním roce usilovat o výhru v krajských vol-
bách. A proto v takovém případě nepředpoklá-
dám, že jsou jeho návrhy jenom planými před-
volebními sliby.

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši) 

dopravy města pomáhat s  realizací dalších cyk-
lotras a  cyklostezek právě s  využitím nových 
poznatků z  jiných měst, která jsou daleko před 
námi. Nejedná se jen o stavby samotných cyklo-
stezek, ale třeba o tak samozřejmou věc, jako je 
bezpečné odložení kol při návštěvě muzea, zoo, 
koupaliště, školy a třeba restaurace. Pro další roz-
voj cyklistiky musíme připravit podmínky.   
Do  našeho města chceme přilákat co nejvíce 
turistů. A  to je jedna z  možností, jak tomu jít 
naproti. Jestliže půjde vše dobře, tak by do roku 
2020 měla být dokončena cyklostezka z  Kuksu 
na  přehradu Les Království.  V  minulém voleb-
ním období jsem se ve  funkci místostarosty 
tomuto projektu aktivně věnoval. A  tým, který 
na  tom pokračuje, je velmi kvalitní. Proto jsem 
přesvědčen, že se podaří daný termín splnit, 
a chci tomu také pomoci.

Jan Bém, zastupitel (ODS)
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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

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 – 220 Kč / hodina
ÚČETNiCTvÍ, DANĚ, MZDy – www. slovany.cz
Objednávky haly, účetnictví – tel. 605 388 122

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

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

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

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.

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.

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

ordinaci praktického lékaře
MUDr. Dalibor Stoszek

MUDr. Andrea Stoszková
naleznete v nových prostorách na náměstí  

T. G. Masaryka 80 ve Dvoře Králové nad Labem. 
(vchod mezi cestovní kanceláří Invia a ČSOB)  

Opět přijímáme nové klienty a od března  
rozšiřujeme ordinační dobu o další 4 hodiny. 

Více na: www.ordinacedvur.cz nebo 777 656 191

Prodám garáž v Lužánkách. Zájemci,
prosím volejte na tel. číslo: 723976757.

Restaurace U  námořníka přijme servírku/
číšníka. Pracovní doba 16–22 a  16–24 hod. 
Tel.: 605 823 607.

Dny otevřených dveří AUTO INZAT a křest nového MÉGANE Mgr. Ivanou Černou
více informací na www.autoinzat.cz
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Noví občánci města
V  lednu 2016 se ve  Dvoře Králové nad Labem narodilo 21 občánků –  
14 chlapců a 7 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V  lednu 2016 zemřelo ve  Dvoře Králové nad Labem 15 lidí, z  toho bylo  
6 královédvorských občanů, 2 muži a 4 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V lednu uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:
Jan Vojíř a Jana Pánková  – 16. 1. 2016
Údaje jsou poskytnuté na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích 
v  lednu celkem 21 občanů s  gratulací a  kytičkou. V  tomto období oslavily 
čtyři manželské páry stříbrnou svatbu a dva manželské páry zlatou svatbu.  
Gratulujeme.

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Společenská rubrika vzpomínka
Dne 10. března vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana Rudolfa Holiče, který 
zemřel ve věku 104 let a byl nejstarším občanem ve Dvoře Králové nad Labem.

rodina Holičova

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat vedení a  pracovníkům Základní umělecké školy 
ve Dvoře Králové nad Labem za jejich vystoupení dne 17. prosince 2015 v rámci 
setkání generací při příležitosti slavnostního ukončení zimního semestru Uni-
verzity třetího věku, střediska 193 ČZU Praha Suchdol v Hankově domě. 
Zároveň jsme velmi vděčni vedení a  pracovníkům Městské knihovny Sla-
voj ve Dvoře Králové nad Labem za poskytnutí učebny, přípravu studijních 
materiálů, zprostředkování internetových přednášek vysokoškolských lek-
torů, za volný přístup k internetu pro skládání dílčích a závěrečných písem-
ných zkoušek za jednotlivé semestry a za veškerou administraci  zahrnující 
průkazy studentů, školné, hlášení kmenové univerzitě a  spoustu dalších 
činností, které nám umožňují spolkovou činnost.

Ing. Irena Kejzarová, Krkonoše a Podkrkonoší, o. s., Středisko Dvůr Králové nad Labem

Rádi bychom touto cestou poděkovali Cukrárně Vilma ve Dvoře Králové nad 
Labem. Ta věnovala našim klientům zákusky. Přinesly nám je do Domova 
sv. Josefa maškary o  masopustní sobotě 6. února – děti a  učitelé ZUŠ  
F. A. Šporka z Jaroměře. Naši klienti – od ledna jich máme podstatně více – 
děkují a moc jim přišly vhod :-). Děkujeme!

Jitka Holcová, fundraising a PR, www.domovsvatehojosefa.cz

Velmi děkujeme našim známým i  neznámým, 
kteří si našli chvilku a podpořili nás hlasováním 
v  soutěži IKEA, a  my jsme za  Královéhradecký 
kraj vyhráli!!! 
V  následujících týdnech nám návrháři z  IKEY 
pomohou ještě více zútulnit naši Okamžitou 
pomoc pro děti v tísni. Tato výhra je pro nás veli-
kou podporou v naší činnosti. A velmi si vážíme, 
že na naše prosby o hlasování slyšelo tolik z vás. 
Byl to velmi tvrdý boj, který byl až do posledních 
minut velmi vyrovnaný.
Dále bychom chtěli velmi poděkovat kolektivu 
v  DDM Jednička, který je naší velkou oporou 
při volnočasových aktivitách. V  rámci dotač-
ního programu SEN – sport, estetika a návštěvy, 
mohly „naše“ děti navštívit různé vzdělávací 
a zájmové akce. Těšíme se na další spolupráci. 

Bc. Vladimíra Zilvarová
soc. prac. ZDVOP při Dětské ozdravovně Království

Děkujeme 
za podporu v soutěži

aneb Kam pracovník může  
a nemůže…
Občas se s takovou výčitkou při naší práci setká-
váme, a  to zejména, pokud řešíme problémy 
u  klientů v  domech s  pečovatelskou službou 
(dále jen DPS). 
Ráda bych tedy objasnila pár skutečností. 
V  DPS bydlí senioři a  zdravotně postižení 
občané na  základě nájemní smlouvy se všemi 
právy a povinnostmi, které vyplývají z běžného 
nájemního vztahu podle nového občanského 
zákoníku. Vedle bydlení mohou obyvatelé využít 
pečovatelskou službu pro zajištění svých potřeb, 
pokud je nejsou schopni naplňovat sami nebo 
prostřednictvím své rodiny či dalších zdrojů. 
To znamená, že ne každý obyvatel DPS je klien-
tem pečovatelské služby. Nájem v bytech v DPS 
by neměli získat lidé, kteří nejsou schopni se 
alespoň částečně postarat o  svou domácnost 
a sebe. Vzhledem k tomu, že zde bydlí převážně 
senioři, se dá ale očekávat, že jejich soběstač-
nost se bude, s přibývajícím věkem a pod vlivem 
přicházejících fyzických a  duševních omezení, 
spíše zhoršovat. 
A  vzhledem k  tomu, že mají nájemní smlouvu, 
tak ji nemohu vypovědět jenom proto, že pře-
stali být soběstační a  podle mínění veřejnosti 
patří do domova pro seniory! 
Pokud by bydlel ve svém domku, tak ho z něho 
také nevystěhuji jenom proto, že už není scho-
pen se o  sebe postarat, ani mu nenařídím 
využívat naši či jinou službu proto, že jsem pře-
svědčená, že potřebuje pomoc. S DPS se to má 
stejně. A i kdybych uměla dát takovému člověku 
výpověď z  nájemní smlouvy (pominu-li etický 
aspekt) pro jeho nemožnost postarat se o  své 
základní potřeby, umí si čtenář představit, co by 
se dělo? Kam ho pošlu? Do domova pro seniory, 
kam nechce (tedy proti jeho vůli) a kde ani není 
dostatek míst? Nebo na ulici? 
Zde nastupuje vyjednávání s nájemcem samot-
ným, případně s jeho rodinou, o rozšíření našich 
služeb tak, aby mohl doma dožít (a tedy i v DPS, 
což se většinou děje).  

Ale co se stane v  případě, že si obyvatel DPS 
(ale jak píšu, je to stejný problém, jako kdyby žil 
ve svém bytě či domě) svůj stav neuvědomuje, 
nebo mu vyhovuje způsob jeho života? 
Každý člověk má právo žít po  svém, se všemi 
důsledky s  tím spojenými. Nemohu vstoupit 
do jeho bytu proti jeho vůli, a to ani tehdy, bydlí-
li v  DPS. Bylo by to minimálně narušení jeho 
práva na soukromí! 
Velkým problémem se stává člověk s  demencí 
nebo jiným duševním onemocněním, žije-li sám 
ve své domácnosti. Nemá-li náhled na svůj stav, 
může se stát, že jakoukoliv pomoc bude odmí-
tat. V  případě, že vyhodnotíme nepřiměřené 
riziko s  tímto rozhodnutím spojené, snažíme 
se vyjednávat s rodinou či sociálními terénními 
pracovnicemi městského úřadu a  hledáme 
společně vhodný způsob řešení. Ale je to běh 
na dlouhou trať. 
Někdy se dá zasáhnout až v případě, kdy dojde 
k ohrožení života, a na základě takto vydefino-
vaného stavu můžeme zavolat rychlou záchran-
nou pomoc (někdy bohužel Polici ČR nebo 
Městskou policii Dvůr Králové nad Labem); kli-
ent je hospitalizován a otvírá se tak prostor pro 
další vyjednávání. Ani omezení ve svéprávnosti 
a  opatrovnictví není vždy řešení. Opatrovník 
nesmí zasahovat do  základních práv člověka! 
Ale to už je jiné téma… 
Stáří je velmi náročné období pro toho, kdo se 
v něm nachází. Dochází k bilancování a uzavírání 
životních příběhů. Ubývají fyzické a duševní síly, 
přidávají se různá onemocnění a další omezení. 
Snažíme se podporovat člověka v  jeho samo-
statnosti a  soběstačnosti co nejdéle při maxi-
málním zachování všech jeho práv s  ohledem 
na  jeho důstojnost a  bezpečí. Ale můžeme 
jenom tam, kam nás klient sám pustí.

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

Co jste to za službu, že necháte 
starého člověka v takovém stavu!

Výroční členská 
schůze SPCCh
V  pátek 18. března se ve  velkém sále Hankova 
domu koná od  13:30 hod. výroční členská 
schůze Místní organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami Dvůr Králové nad 
Labem (SPCCh). Na  programu budou hlavně 
termíny rekondičních pobytů, akcí „Rozchodíme 
civilky“ a další.

Miloslav Tykal
předseda MO SPCCh
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Začátkem letošního roku 
uspořádal mezi svými 
zaměstnanci známý krá-
lovédvorský podnik Juta,  
a. s., již podruhé dobro-
volnou finanční sbírku, 
jejíž výtěžek 110.000 Kč 
rozdělil mezi čtyři nezis-
kové organizace půso-
bící ve  Dvoře Králové 
nad Labem a okolí. 
Během neformálního 
setkání ve  středisku Diakonie ČCE předal 
ve čtvrtek 11. února senátor a statutární ředitel 
Juty Ing.  Jiří Hlavatý spolu s  nejštědřejším dár-
cem tento finanční dar ředitelce Farní charity 
Mgr.  Kateřině Hojné, Mgr.  Lence Mazancové 
z  Misericordia, o. p.  s., Janě Štěpánové z  Králo-
védvorské Arniky a  řediteli střediska Diakonie 
ČCE Mgr.  Zdeňku Hojnému. Setkání proběhlo 
v přátelském duchu. Všichni přítomní především 

ocenili, jak vedení Juty a  její zaměstnanci pro-
střednictvím této sbírky podporují činnost orga-
nizací, které působí v  našem městě a  zajišťují 
provoz některých potřebných služeb pro občany 
Dvora Králové nad Labem a  okolí. Senátor  
Ing.  Jiři Hlavatý naopak ocenil náročnou, obě-
tavou práci všech, kteří se o  staré, nemocné 
a občany v nouzi starají.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Zaměstanci JUTY vybrali v dobrovolné sbírce 
pro neziskové organizace přes 100 tisíc korun

Model Braunova Betléma slavil 
úspěch v USA

V  Novinách královédvorské radnice  
č. 11/2015 jsem se zmiňovala o probíhající 
výstavě betlémů ze střední Evropy v muzeu 
Knights of Columbus Museum v  New 
Havenu. Zde byl představen polychromo-
vaný odlitek modelu Betléma, který vychází 
z  dřevěného originálu od  Leoše Pryšin-
gera. Podle informací, jež se mi podařilo 
získat, navštívilo výstavu Radost světu: bet-
lémy střední Evropy (21. listopadu 2015 –  
31. ledna 2016) 12 245 osob. Návštěvníci 
prý často poznamenávali, že náš exponát 
je jeden z nejvýznamnějších. Díky němu se 
seznámili i s vyobrazením originálu, který se 
nachází v našem nejbližším okolí (viz foto). 
Některé z komentářů od návštěvníků: 
 „Děkujeme za  přivezení tohoto mimořád-
ného exponátu do New Havenu.“ 
 „Každý rok nás vaše muzeum bere na výlet 
do jiné části světa.“ 
 „Velice se mi líbí letošní výstava betlémů. 
Zlatým hřebem byl pro mě Braunův Betlém. 
Nedovedu si představit talent toho umělce. 
Velice rád bych navštívil skutečnou sochu.“ 
 „V Braunově Betlémě – všechny oči se upí-
rají na dítě. Jsem zcela zavalen radostí. Jen 
si mohu představit tu lásku, kterou umělec 
měl ke své víře.“ 
„Děkuji za  připomenutí opravdového 
významu Vánoc.“ (volný překlad od Kristiny 
Tomášové)
Opakuji své přání, aby iniciativa k záchraně 
Braunova Betléma byla úspěšná a podařilo 
se získat potřebné finanční prostředky. 
Snad se dožijeme, aby Braunův Betlém byl 
stejně krásný, jako je Hospital Kuks po své 
rekonstrukci.

Mgr. Eva Hloušková

Ohlas z  výstavy v  USA potvrzuje, že 
Braunův Betlém je mimořádná světová 
památka, která mohla vzniknout díky pro-
deji části městského lesa Dvora Králové 
hraběti F. A. Šporkovi dne 26. února 1717 
za 2.900 zlatých. Příští rok tomu bude 300 
let. Právem máme být nač hrdí! Betlémáři 
po celém světě znají Braunův Betlém!

 Leoš Pryšinger, předseda spolku Braunův Betlém

Ve  čtvrtek 4. února jsme 
v  Domově důchodců 
v  Roháčově ulici uspořá-
dali tradiční maškarní bál 
pro obyvatele domova, 
jejich rodinné přísluš-
níky, přátele a  známé. 
Zaměstnanci nazdobili 
společnou jídelnu pest-
robarevnými girlandami, 
balónky, papírovými 
řetězy a motivy z tradiční 
venkovské zabijačky. 
Obrázky a  škrabošky pro 
uživatele nám vyrobili žáci Základní školy Bílá 
Třemešná. Pod vedením učitelky Mgr.  Rejlové 
nám děti také předvedly polku, mazurku a zazpí-
valy několik lidových písní. Zabijačkové hody 
byly pro obyvatele připraveny i ve skutečnosti, 
takže nechyběly jitrnice, tlačenka, jelita a  ovar, 
které mohli všichni zapít pivem (pro řidiče 
samozřejmě nealkoholickým). Kuchařky upekly 
výborné štrůdly, které se podávaly ke kávě. 
Ve  14:00 hod. začala hrát hudební sku-
pina Sešlost pod vedením pana Stříbrného 
a s malými přestávkami nás k tanci doprovázela 
až do podvečerních hodin. Zaměstnanci se pře-
vlékli do nejrůznějších kostýmů, a tak nechyběli 
piráti, kovbojové, mušketýrka, myška Minnie, 
upíři, tanečnice hula hula, indiánka, cikánská 

tanečnice, vodník, čarodějnice, Mexičan a  další 
originální masky. Do masek se tentokrát obléklo 
i mnoho obyvatel domova, zapojili se i  rodinní 
příslušníci.
Akce se zúčastnili i  zástupci z  dalších zařízení 
poskytujících sociální služby, a  to z  Lampertic, 
Tmavého Dolu a z Albrechtic nad Orlicí. Někteří 
z nich přijeli i v maskách. Podívat se přišly i pra-
covnice z městského úřadu. 
Akce se jako vždy vydařila a odměnou nám byly 
usměvavé a  spokojené tváře obyvatel našeho 
domova. Moc děkujeme všem zaměstnancům, 
kteří se podíleli na organizaci maškarního bálu, 
někteří přišli i ve svém volném čase.

Mgr. Linda Mocová, sociální pracovnice 
Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Maškarní bál v Domově důchodců 

Soutěž Čtenář roku hledá čtenářskou třídu – projekt Čtení pomáhá
Svaz knihovníků a  infor-
mačních pracovníků ČR 
vyhlašuje další ročník 
soutěže Čtenář roku.
V  tomto roce hledáme 
nejlepší čtenářskou 
třídu. Nejdůležitějším kritériem pro hodnocení  
je zapojení třídy do  projektu Čtení pomáhá. 
Ten podporuje každoročně až sto charitativních 
projektů, např. vyškolení dobrovolníků pro práci 
se seniory, výcvik asistenčního psa, cvičební 
pomůcky pro vozíčkáře atd. Prosíme školní třídy, 
které jsou do  projektu zapojeny a  chtěly by se 

pokusit získat titul Čtenář roku 2016, aby napsaly 
na  e-mail knihovna@slavoj.cz. Vítěz celostátního 
kola získá věcné ceny z  nakladatelství Albatros 
a  dva dny plné překvapení v  Praze. Neváhejte 
a přiznejte se. Uzávěrka je 8. března 2016.
Patříte k těm, kdo neví, jak tento charitativní pro-
jekt funguje? Děti od 1. třídy ZŠ až po studenty 
SŠ se v  případě zájmu registrují na  stránkách 
www.ctenipomaha.cz. Zde si vyberou z nabídky 
pro jejich věkovou kategorii knihy, které chtějí 
číst. Po  jejich přečtení na  stejných webových 
stránkách vyplní test s  otázkami, které se váží 
ke  čteným knihám. Pokud správně odpoví 

na všechny otázky, dostanou tzv. kredit ve výši 
50 Kč za  1 přečtenou knihu. Ten poté věnují 
na jakoukoliv charitu uvedenou na portále Čtení 
pomáhá. Každý rok je tak rozděleno 10 mil. Kč 
na dobročinné účely. Děti a studenti svým čte-
ním pomáhají dobré věci. Do projektu se mohou 
zapojit nejen děti ve škole, ale i doma, individu-
álně. Cílem projektu je spojit potěšení ze čtení 
s radostí z pomoci druhým. Pokud se na stránky 
projektu podíváte, zjistíte, že takových čtenářů 
není právě málo, ale může jich být i více. Přidáte 
se se svými žáky, dětmi nebo vnoučaty?

Mgr. Marta Staníková, ředitelka MěK Slavoj 
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Gymnázium zve na druhý  
den otevřených dveří
Termín odevzdání přihlášek na  střední 
školy, 15. březen, se blíží. Uchazeči o  stu-
dium na našem gymnáziu i ostatní zájemci 
mají před tímto termínem ještě jednu pří-
ležitost k návštěvě naší školy, a to v sobotu 
5. března v době od 9:00 do 12:00 hod. 
V  10:30 hod. poskytneme v  aule ve  dru-
hém poschodí podrobné informace o  při-
jímacím řízení a o průběhu studia.
Před přijímacími zkouškami nabízíme také 
již tradiční přípravné konzultace. Letos pro-
běhnou ve středu 23. a 30. března vždy 
od 14:30 hod. V prvním termínu to bude 
konzultace z  českého jazyka a  literatury 
pro zájemce o čtyřleté studium, tedy žáky 
9. tříd základních škol, a z matematiky pro 
uchazeče o šestileté studium ze 7. tříd ZŠ. 
Ve druhém termínu se předměty vymění.

RNDr. Vladimír Hušek

Na podzim loňského roku byla na gymnáziu zpro-
vozněna meteorologická stanice ME13, pořízená 
z prostředků dotačního programu Královéhradec-
kého kraje. Provoz meteostanice je zcela automa-
tický: veškeré naměřené hodnoty ukládá do vnitř-
ního datového úložiště, je připojena k  internetu 
a údaje z ní jsou v přehledné podobě prezento-
vány nejen na  webových stránkách naší školy  
(www.gym-dk.cz), ale například též na  strán-
kách Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem  
(www.mudk.cz) nebo na  turistickém informač-
ním portálu www.dvurkralove.cz. Po  rozkliknutí 
odkazu lze zobrazit podrobnější režim, který 
podává informace o  všech sledovaných meteo-
rologických jevech nejen v  aktuálním čase, 
ale i  v  libovolném vybraném časovém úseku 
v  zaznamenané minulosti. V  administrátorském 
režimu pak navíc stanice umožňuje stažení veš-
kerých uložených údajů do  databázového sou-
boru a jeho následné zpracování např. pro účely 
porovnání průběhu počasí v jednotlivých letech.
Stanice je vybavena senzory pro měření teploty 

vzduchu, relativní vlh-
kosti, atmosférického 
tlaku, rychlosti a směru 
větru, množství dešťových srážek a  intenzity 
dopadajícího přímého nebo rozptýleného slu-
nečního záření. Pro instalaci bylo zvoleno umís-
tění na ploché části střechy hned vedle kopule 
školní astronomické pozorovatelny, které sice 
není z meteorologického hlediska zcela korektní 
(většina klimatických jevů, zejména teplota 
a  tlak vzduchu, by měla být měřena ve  stan-
dardní výšce 2 metry nad zemským povrchem), 
ale bylo nejlépe vyhovující z  dispozičního hle-
diska a  údaje měřené stanicí tím nejsou nijak 
„znehodnoceny“.
Meteostanice je nejen užitečným informativním 
nástrojem pro zjištění aktuálního stavu počasí 
v  našem městě, ale stala se i  vhodnou učební 
pomůckou pro výukové aktivity napříč různými 
předměty vyučovanými na naší škole.

Mgr. Jiří Erlebach 
učitel fyziky a ICT

Meteostanice na Gymnáziu 
Dvůr Králové nad Labem

V sobotu 16. ledna by si náhodný kolemjdoucí 
mohl myslet, že na Gymnáziu Dvůr Králové nad 
Labem probíhá normální školní den. Budovu 
školy totiž v ranních hodinách obsadila skupina 
asi 80 studentů a jejich pedagogů středních škol 
nejen z  Královéhradeckého kraje (jmenovitě 
z Jablonce nad Nisou, Pardubic, Hradce Králové, 
Jaroměře, Náchoda, Jičína, Dobrušky, Ústí nad 
Orlicí, Trutnova, Kostelce nad Orlicí, Rychnova, 
Nové Paky a konečně i z královédvorského gym-
názia). Důvodem tohoto shromáždění byl již tra-
diční přípravný seminář pro zájemce o  biologii 
a především o Biologickou olympiádu kategorie 
A a B.
Seminář, pro jehož účastníky byla otevřena aula 
školy, se skládal z  přednášek pěti lektorů z  řad 
autorů studijního textu pro biologickou olym-
piádu kategorie A, B. Jak již název ,,Život je jen 
náhoda‘‘ napovídá, letošní ročník se zaměřuje 
na  téma evoluce organismů. A  tak se příchozí 
například dozvěděli nejnovější informace ze 
světa antropologie a  vývoje člověka, ale také 
pronikli do tajů taxonomie a pro laiky tajemných 
termínů typu parafyletické nebo monofyletické 
taxony.
O rozsahu celého semináře vypovídá již fakt, že 
trval od  devíti hodin ráno do  půl čtvrté odpo-
ledne. Nikdo tak ani v  koutku duše nemohl 
pochybovat o tom, že by se mezi studenty našel 
jediný, který by neodjížděl s hlavou plnou nově 
nabytých vědomostí. Svou účastí navíc všichni 
ukázali, že o podobně kvalitní akce mají zájem, 
a těší se i na příští rok.

Vojtěch Hojný, 4. C

Evoluční sobota 
na GDK

Začátkem školního roku 2015/2016 se nám 
donesla zpráva o  projektu Extra třída, který 
dopřává společnost EDUin a  který umožňuje 
studentům alespoň částečně oplatit městu 
všechny laskavosti a podílet se na zlepšení míst-
ního života. Přináší šanci ukázat, že studentskou 
parketou nejsou jen odříkávání naučené látky 
a  domácí úkoly a  že se studenti za  roky učení 
naučili něco, s  čím mohou samostatně praco-
vat a projevit tak svůj zájem proměněný úsilím 
na  doušek vody pro mlýn společnosti. Studen-
tům ve 2. C Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 
se tato představa zalíbila a  rozhodli se pod 
dohledem třídního profesora a patrona třídních 
projektů PhDr. Iva Rejchrta této šance využít.
Jasnou volbou byl odkaz židovské komunity 
ve  Dvoře Králové nad Labem. Po  holocaustu 
za  druhé světové války a  po  stržení pověstné 
synagogy minulým režimem zlomek židovských 
obyvatel v  tomto městě skomíral, chřadl a  roz-
plýval se až do nedávna, kdy zmizel téměř úplně. 
Zasloužil by si nějakou památku, to bylo jisté. Ona 
tu vlastně památka je, ale bohužel jen málokdo 
o ní ví. Právě snaha připomenout starý židovský 
hřbitov a tak i celou židovskou komunitu se stala 
hlavním důvodem, proč se třída 2. C začala činit 
jako málokdy předtím. Pod taktovkou studentky 

Zuzany Crhové jsme hledali, jaké rysy by měla při-
pomínka místa židovských spirituálních pohřeb-
ních tradic mít. Jako nejlepší řešení byla vyhod-
nocena informační tabule vsazená do  země. 
Na estetickém vzhledu se pilně pracuje také díky 
komunikaci se Židovskou obcí v  Praze, za  jejíž 
zprostředkování patří velký dík PharmDr.  Vítovi 
Hojnému. Těší nás též podpora ze strany města.
Studentům se díky činorodému kolektivu poda-
řilo vytvořit fotografie, připravit animované 
video, ve  kterém ukazují svůj cíl a  jeho důvod, 
stanovit přibližný rozpočet výstavby tabule 
a  seznámit se (zásluhou studentky Ráchel 
Šírkové) s  městským pohledem na  věc. Toto 
všechno dohromady způsobilo, že plán stu-
dentů z 2. C byl obhájen, obdrželi jsme potřebné 
prostředky a  stavba informační tabule bude 
v  rámci projektu uskutečněna v  následujících 
měsících. Práce ale neustává, neboť je potřeba 
ještě rozhodnout spoustu věcí. Např. v minulých 
dnech jsme na místě určili přesnou polohu pro 
umístění tabule. 
Snad se třídě 2. C bude dařit i nadále takto spo-
lupracovat a šířit jméno své školy. Také se snad 
brzy dočkáme další kulturně historické zajíma-
vosti ve Dvoře Králové nad Labem.

Ondřej Vaněk, 2. C

Gymnázium a projekt Extra třída aneb kterak Dvůr 
Králové k ceduli na židovském hřbitově přišel

Kromě jiných aktivit i letos žije Gymnázium Dvůr 
Králové nad Labem kulturou, zejména divadlem. 
Vše začalo už v prvních školních dnech, kdy se 
část žáků aktivně zapojila do  příprav akade-
mie, jež byla součástí oslav 125. výročí založení 
naší školy. Sehráli scénky v  rodném jazyce, 
ale i v cizích, tančili, recitovali. Ke spolupráci byla 
přizvána i  místní ZUŠ, která akademii ozdobila 
svou hrou Na nebíčku, v níž excelovali i někteří 
naši studenti. Skvělý herecký výkon podala 
i moderátorská dvojice Hornychová – Vágner.
Další letošní kulturní aktivitou je účast v  kraj-
ském kole recitační soutěže Wolkrův Prostějov 

v Hradci Králové. Pokračují i studentská abonent-
ská představení v  Klicperově divadle v  Hradci 
Králové, o  která je mezi studenty již tradičně 
velký zájem. Letošní nabídku tvoří samé novinky 
hradeckého divadla.
Také kultura v místním Hankově domě nás jako 
v předchozích letech láká k návštěvě večerních 
představení. Uměleckou náročnost našich stu-
dentů dokládá i to, že si pečlivě vybírají předsta-
vení, kterým chtějí věnovat svůj vzácný čas. 
Kdo má rád kulturu, přesněji divadlo, určitě si 
na naší škole přijde na své.

Mgr. Yveta Šecová  

Nejen studiem žije královédvorské gymnázium
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Kdo bude rytířem krásného slova?
Letos si připomínáme 700 let od narození 
českého krále a  zároveň císaře Svaté říše 
římské Karla IV. Na  jeho počest vyhlásil 
Klub dětských knihoven Svazu knihov-
níků a  informačních pracovníků v  rámci  
10. ročníku projektu „Kde končí svět?“ 
literární a  ilustrátorskou soutěž na  téma 
„Jak je to s  králem...“. Literární část skon-
čila 31. prosince a zúčastnili se jí žáci ze ZŠ 
Schulzovy sady. Knihovnická porota oce-
nila prvním místem práci Veroniky Mertlí-
kové, druhé místo obsadila Petra Šotolová 
a na třetím místě skončil Michal Fejk. Hed-
vice Bláhové bylo uděleno čestné uznání. 
Vítězka se zamýšlela nad dětstvím Karla IV. 
očima současného školáka a  usoudila, že 
by s  ním rozhodně neměnila. Všechny tři 
práce poputují do  krajského kola. Hlavní 
vítěz bude v  červnu na  Pražském hradě 
pasován na „Rytíře krásného slova“. Záštitu 
nad touto prestižní soutěží převzala naše 
první dáma Ivana Zemanová.
Uzávěrka výtvarné soutěže je 31. března. 
Touto cestou bych ráda připomněla všem, 
kteří nám přislíbili účast, aby své výkresy 
odevzdali do  konce března v  dětském 
oddělení knihovny Slavoj. Slavnostní 
vyhodnocení výtvarné části proběhne 
v  dubnu v  Městské knihovně Nová Paka. 
Všem výhercům blahopřejeme a  držíme 
palce v  krajském kole. Velké poděko-
vání patří i  paní  učitelce Baudischové 
(ZŠ Schulzovy sady), která žáky o  soutěži 
informovala.

Martina Voňková, MěK Slavoj

výroční valná hromada SDH
V  sobotu 16. ledna se v  restauraci Han-
kova domu sešli členové Sboru dobrovol-
ných hasičů Dvora Králové nad Labem na  
143. výroční valné hromadě, na které hod-
notili uplynulý rok. Hostem valné hromady 
byl mimo jiné starosta města Ing.  Jan 
Jarolím, dále starosta 4. okrsku OSH Jiří 
Beran, který je zároveň starostou Kuksu, 
velitel dvorské stanice HZS Bc. Zd. Šedivka, 
zástupci SDH Verdek Vr. David a  R. Klíma 
a kronikář města Václav Bartoška. 
Při vysokém věkovém průměru našich 
členů se nezúčastňujeme hasičských sou-
těží, ale orientujeme se hlavně na preven-
tivně-výchovnou činnost. V  minulém roce 
bylo provedeno 166 požárních preventiv-
ních kontrol hlavně pro Stavební bytové 
družstvo. Navštívili jsme všechny základní 
a  mateřské školy ve  městě a  seznámili je 
s  podmínkami soutěže „Požární ochrana 
očima dětí“. Výsledek: 100% účast škol 
a dvě první místa v rámci okresu.
Výbor podal návrh na udělení ceny „Osob-
nost města Dvora Králové nad Labem za rok 
2014“ pro Bc. Jaromíra Brdičku a Jaroslava 
Tomance. Naše návrhy byly akceptovány 
a  oba naši členové toto ocenění převzali 
na  slavnostním večeru v  předvečer stát-
ního svátku 27. října 2015.
V letošním roce  chceme pomáhat kroužku 
mladých hasičů, který vznikl při Domu dětí 
a mládeže Jednička ve spolupráci SDH Ver-
dek. Městu chceme pomoci při zakládání 
požární jednotky města. 

Miloslav Tykal
starosta SDH Dvůr Králové nad Labem 

Začátek února jsme zahájili netradiční jazykovou 
výukou. ZŠ 5. května se v období od 1.–5. února 
zúčastnila projektu EDISON, který organizuje 
mezinárodní studentská organizace AIESEC. Pět 
zahraničních univerzitních studentů původem  
z Gruzie, Íránu, Indonésie, Číny a Taiwanu zahájilo 
svou stáž právě u nás. Ubytování přijali v hostitel-
ských rodinách našich žáků. Rona, Amir, Double, 
Sisi a  Gina vedli celý týden výuku v  5.–9. třídě. 
Jediným komunikačním jazykem byla anglič-
tina. Žáci tak měli jedinečnou příležitost otes-
tovat svoje jazykové schopnosti. Ve  výukových 
blocích se seznámili se základními informacemi 
o  dané zemi, hráli hry, tancovali tradiční tance 
a  diskutovali. Výjimečným dnem byla středa, 
kdy se v tělocvičně naší školy konala tzv. Global 
Village – akce, při které mohli žáci navštívit jed-
notlivá stanoviště stážistů a dozvědět se o jejich 
zemi, životě a kultuře ještě více. Tuto akci navští-
vili i mladší žáci, kteří nebyli do projektu zapojeni, 
a podle reakcí si dopoledne náležitě užili. Zapo-
jené třídy si na oplátku pro naše hosty připravily 

četná vystoupení a  drobné dárky na  památku. 
Nezapomínali jsme však ani na  odpolední pro-
gram, jehož cílem bylo ukázat cizincům město 
a jeho okolí. Navštívili jsme s nimi zoo, věž kostela 
či zdejší bowlingovou dráhu. K odpoledním akti-
vitám se rády přidávaly i hostitelské rodiny. Týden 
to byl velmi náročný, ale pro děti velmi přínosný, 
proto bychom rádi tuto akci zopakovali i v příš-
tích letech. 

Mgr. Markéta Čáslavská
koordinátorka projektu

Projekt Edison na ZŠ 5. května

Události na ZŠ Schulzovy sady
Zápis se vydařil

Ve  dvou únorových dnech probíhal zápis do 
1. tříd pro školní rok 2016/2017. Do  ZŠ Schul-
zovy sady přišlo se svými rodiči 107 dětí z města 
i  okolních obcí. Budoucí prvňáčci hrou před-
váděli své dovednosti a  připravenost na  školní 
docházku. A opravdu se jim dařilo. Děti odchá-
zely nejen s  příjemným zážitkem, ale hrdě 
si odnášely i  pamětní list a  kouzelný balíček 
moudré sovy plný drobných překvapení. Těší 
nás, že 1. září nastoupí do  4 prvních tříd více 
než 90 nových žáků. Jejich třídními učitelkami 
budou: Mgr. Lenka Chaloupková, Mgr. Kateřina 
Novotná, Mgr. Ivana Kwiecienová a Mgr. Zuzana 
Růžičková.

Úspěchy v olympiádách a soutěžích
Žáci, kteří úspěšně prošli sítem školních kol 
předmětových olympiád a  dalších soutěží, se 
zúčastnili klání na okresní nebo oblastní úrovni. 
Naši reprezentanti se ani zde neztratili a získali 
svými výkony výborná umístění.
V  okresním kole Matematické olympiády 
v kategorii Z5 uspěl náš nový žák Ondřej Palan  
(2.–3. místo). Zde patří uznání za  dobrou pří-
pravu i pedagogům ZŠ Kocbeře. V kategorii Z9 
se umístil na  děleném 1.–3. místě Lukáš Jirka, 
mezi úspěšné řešitele patřili i Jan Janeček a Klára 
Fialová (4.–6.) a Lucie Fišerová (8.–10. místo).
Velkou radost nám udělaly dívky, které se pro-
bojovaly do  okresního kola Soutěže v  němec-
kém jazyce, který se učí jako další cizí jazyk vedle 
angličtiny. V kategorii IIA obsadila Sára Kvačková 
zlatou a Klaudie Prázová stříbrnou příčku. 
Součástí výuky informatiky je na  naší škole 
i  psaní všemi deseti na  klávesnici počítače. 
V  dovednostní soutěži pořádané OA Trutnov 

se Lucie Fléglová a  Matěj Voves propsali na   
8. a 9. místo v konkurenci 41 soutěžících.
Při hodinách hudební výchovy, ale i  v  zájmo-
vých kroužcích a  individuální přípravou se 
učitelé snaží rozvíjet nadání svých svěřenců. 
V  oblastním kole talentové soutěže Karlovar-
ský skřivánek si vyzpívala Veronika Mertlíková  
2. a Vanessa Prázová 3. místo.
V  obtížném krajském kole Logické olympiády 
se nejlépe umístily Petra Šotolová (20.) a Adéla 
Fejková (22.).
Do soutěže Bobřík informatiky se ve škole zapo-
jilo 121 soutěžících z 6. a 7. ročníků. Úspěšnými 
řešiteli s více než 150 body se stalo 18 žáků, nej-
lepšího výsledku dosáhli: Veronika Mertlíková 
(208), Filip Mostecký (204) a Dajana Macháčková 
(192 bodů). 
Dvě hlídky mladých zdravotníků se zúčastnily 
soutěže v předlékařské první pomoci pořádané 
VOŠZ a  SZŠ Trutnov. Členové našeho zdravot-
ního kroužku Ondřej Balcar, Daniel Vojtíšek 
a Jana Marie Senetová obsadili pěkné 3. místo, 
družstvo starších žáků skončilo sedmé.
Ve sportovních soutěžích se dařilo našim florba-
listům z 1. stupně, v turnaji Think Blue Cup vybo-
jovali bronzovou příčku.
Všem úspěšným reprezentantům blahopřejeme 
a těšíme se na výsledky z dalších soutěží.

Nabídka studia
ZŠ Schulzovy sady nabízí žákům budoucího  
6. ročníku ve školním roce 2016/2017 možnost 
vzdělávání ve  třídě s  rozšířeným vyučováním 
matematiky a přírodovědných předmětů, dopl-
něným nadstandardní výukou informatiky. 
Tento typ vzdělávání je příležitostí pro žáky, 
kteří se chtějí více věnovat studiu a  hlouběji 
proniknout do  tajů matematiky, fyziky nebo 
chemie. Uvedené předměty mají vyšší časovou 
dotaci, rozsah i  hloubku osvojovaného učiva. 
Zařazení žáci jsou pravidelně úspěšní v olympi-
ádách a soutěžích, dosahují výborných výsledků 
ve  srovnávacích testech. Vyplněné přihlášky, 
které jsou rovněž k dispozici na webových strán-
kách školy, přijímáme do 1. dubna 2016. Více info 
na www.zsschsady.cz nebo na tel.: 499 320 901.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy
Foto: PaedDr. Zuzana Mertlíková
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Každým rokem se 
děti z  královédvor-
ské ZŠ Speciální 
a  praktické školy 
Diakonie ČCE Vrchlabí účastní zimního ozdrav-
ného pobytu na horách. Již tradičně bývá cílem 
zimních radovánek právě Benecko, a  tak tomu 
bylo i  letos. Vyjeli jsme v  pátek 15. ledna ráno 
a  na  oběd jsme již byli na  místě. Přivítalo nás 
nádherné počasí jako z  pohádky. Všude bylo 
bílo a svítilo sluníčko. Po vydatném obědě jsme 
hned běželi vyzkoušet sáňky, boby, lžíce i běžky.
Druhý den po  obědě jsme se  
vydali na  procházku na  Výšinku. 
Cesta byla celkem dlouhá, a  tak 
nás velmi potěšilo, že na  konci 
byla chata s  občerstvením. Horká 
čokoláda se šlehačkou nám přišla 
opravdu vhod. Cestu jsme všichni 
zvládli, i  když nám dala pořádně 
zabrat. Další den jsme opět bobo-
vali a  prošli se po  blízkém okolí. 
V  podvečer jsme si krátili čekání 
na večeři soutěží ve zpěvu. Někteří 
přidali i  hru na  nástroj. V  pondělí 

jsme pořádali velkou soutěž v  jízdě na  lopatě, 
které se zúčastnili i učitelé. Odměnou nám byly 
krásné diplomy a  palačinky ke  svačině. Odpo-
ledne jsme se vypravili na výlet, tentokrát k roz-
hledně Žalý. Navečer nás čekal maškarní bál, 
kterým jsme se s pobytem na horách rozloučili. 
Zpívali jsme a  tančili a  dobře se bavili. Letošní 
pobyt na horách se nám všem moc líbil a už se 
těšíme na příští rok!

 Učitelé
 ZŠ Speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí

Pro vysvědčení do věže

Předávání vysvědčení patří u dětí k významným 
dnům v  jejich životě. Na  žáky 2. A  ze Základní 
školy Podharť čekalo tradičně netradiční roz-
dávání pololetního vysvědčení. V  loňském roce 
dostávali své první vysvědčení v pyžamu. Tento-
krát bylo předávání ještě více dobrodružné.
Ve  středu 27. ledna vpodvečer jsme vyrazili 
do  věže kostela sv. Jana Křtitele. Tam nás vzal 
na  prohlídku večerního města Josef Langfel-
ner, za  což mu tímto velice děkujeme. Dětem 
poutavě přiblížil historii našeho města a zmínil 
se i o lidech, kteří ve věži bydleli. Po zajímavém 
vyprávění přišlo to nejdůležitější – netradiční 
předávání vysvědčení ve  věži kostela. Kromě 
věže jsme si také prohlédli interiér kostela 
s  dominantním oltářem. K  vidění byl i  betlém, 
který zůstal v  kostele až do  konce ledna. Pak 
už jsme se všichni vydali zpět do  Podhartě. 
Společný večer ještě nekončil, čekala nás noc 
ve  škole. Připravené řízky nám všem opravdu 
přišly vhod. Ještě jsme si trochu zadováděli 
a prošli stezku odvahy noční školou. Po zábav-
ném večeru a  dobré večeři jsme postupně 
zalehli do  připravených spacáků. Celý večer 
se všem moc líbil a  už teď se společně těšíme 
na další netradiční předávání vysvědčení. 

Mgr. Miroslava Kubicová, třídní učitelka 2. A

Druhá návštěva hasičů
V  rámci projektu Hasík se v  prvním únoro-
vém týdnu zúčastnily děti již druhého setkání 

s hasiči. Žáci druhých, sedmých a šestých tříd si 
tak opět měli možnost popovídat s  příslušníky 
hasičského sboru a zeptat se jich na dotazy spo-
jené s požáry. Dozvěděli se, jak postupovat v pří-
padě, když začne v  budově hořet, jak na  sebe 
upozornit a  ochránit sebe i  své okolí. Beseda 
byla zakončena několika ukázkami, které dané 
téma shrnovaly. Nyní se všichni už napjatě těší 
na třetí a zároveň poslední setkání s hasiči, které 
proběhne v  hasičských zbrojnicích a  v  němž 
uvidí všechny pomůcky a  praktické ukázky 
práce hasičů.

Mgr. Pavla Řezníčková, třídní učitelka 7. A

Lyžák 2016
Dne 7. února jsme se sešli před školou v  Pod-
harti a  mířili autobusem do  Špindlerova Mlýna 
na  chatu Juty. Když jsme dorazili, čekal nás 
kopec, a tak nezbylo než vynosit všechen náklad. 
Pak jsme si mohli odpočívat v  našich poko-
jích. Následující ráno začalo rozcvičkou a  hned 
jsme vyrazili lyžovat. Byli jsme rozděleni do  tří 
skupin. Po  výtečném obědě jsme zvládli i  výlet 
na běžkách. Většina z nás na nich stála poprvé, ale 
i tak jsme měli skvělé dojmy a užili si při legračních 
pádech spousty srandy. Večer jsme hráli spoustu 
her a  měli přednášku o  voskování lyží a  běžek. 
V  úterý byl sníh úžasný. Odpoledne jsme opět 
běžkovali, ale tentokrát delší trasu. Zkoušeli jsme 
si i  zastřílet jako Gabriela Soukalová na  biatlo-
nové střelnici na Mísečkách. Odvážnější se vydali 
dál po trase, ostatní se vrátili k chatě. Večer přišel 
čas na  smích a  hry. Další 
den jsme po celodenním 
lyžařském výkonu večer 
navštívili obchod, aby-
chom dokoupili zásoby. 
Předposlední den jsme 
trénovali slalom a  odpo-
ledne byly závody. Všem 
se podařily. Umístění se 
lišila často jen o  vteřinu. 
K  večeru následovala 
procházka na  přehradu. 

Zajímavosti ze ZŠ Podharť Poslední den jsme mohli pod ostrým dohledem 
učitelů jezdit samostatně. Pak už jen uklidit, sbalit 
a po obědě hurá domů. I když jsme se domů těšili, 
chtěli bychom na horách zůstat déle. Děkujeme 
Davidovi, učitelům Novotnému a Hulíkovi za to, 
jak nás perfektně naučili lyžovat. Víťovi za skvělá 
jídla. Jsme rádi, že jste to s  námi vydrželi až 
do konce.

Za třídu 7. A napsaly Kája Hošková a Káťa Demlová

Jubilejní masopust v Podharti
Akce se letos obzvláště vydařila. Hrůzostrašně 
vypadající noční vítr s  deštěm se během dopo-
ledne vyjasnil do  slunečného počasí, teplota 
se přiblížila jaru, a  tak už nic nemohlo pokazit 
náš masopustní průvod masek. Ve  výročním  
10. průvodu se bylo opravdu na co dívat! Deváťáci, 
kteří byli letošními pořadateli, se zhostili svého 
úkolu velice zodpovědně. Už po  sedmé hodině 
zasedali se škrabkou k  plným kbelíkům bram-
bor. Pak hurá pro koláčky, které děti den předem 
napekly, a  kvapně převléknout do  masek, aby 
mohli své mladší spolužáky začít svolávat hlasi-
tým bubnováním. Ženich, nevěsta i další postavy 
se už tyčily nad hlavami, ani selátko nesmělo 
chybět, a celá škola se dala  do pohybu.  Nejenže 
náš průvod v ulicích nikdo nepřehlédl, ale určitě 
ani nepřeslechl. Zpívalo se, bubnovalo a  pevně 
věříme, že jsme pomohli k rychlejšímu uzdravení 
i pacientům místní nemocnice, kteří masopustní 
družině z  oken mávali na  pozdrav. Ještěže paní 
kuchařky místo průvodu usilovně smažily řízky, 
protože dětem po zážitkově nabitém dopoledni 
notně vyhládlo.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Zimní ozdravný pobyt – Benecko 2016 Studentští zastupitelé 
diskutovali o hřištích ve městě
Již popáté se na Městském úřadu Dvůr Krá-
lové nad Labem sešli studentští zastupitelé, 
aby jednali o aktuálních tématech, tentokrát 
o  dětských hřištích ve  městě. „Zamýšleli se 
nad kvalitou veřejných hřišť, prohlíželi si 
jejich fotografie a  sestavili dotazník, který 
po dohodě s vedením jednotlivých škol před-
loží k  vyplnění svým spolužákům,“ uvedla 
místostarostka Alexandra Jiřičková. V dotaz-
níku jsou otázky týkající se kvality, vybavení, 
typu (dětské, speciální sportovní, parkurové, 
workoutové,…) či umístění aktuálních nebo 
nových hřišť. „Doufáme, že při vyhodnoco-
vání dotazníků dostaneme odpověď na  to, 
o  jaké hřiště a  kde mají školáci a  studenti 
zájem. Navíc mohou dotazník doplnit návr-
hem, jak by mohlo hřiště vypadat,“ dodala 
Alexandra Jiřičková. Šesté, výjezdní, zasedání 
studentského zastupitelstva, se uskuteční 
na začátku března na Krajském úřadě Králo-
véhradeckého kraje v Hradci Králové. Po pro-
hlídce úřadu by se studentští zastupitelé měli 
sejít i s hejtmanem Lubomírem Francem.

(mik)
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Vzhledem k  celkově se snižujícímu počtu před-
školáků a tlaku rodičovské veřejnosti dětí ve věku 
2 až 3 roky, jsme pro školní rok 2015/2016 dohodli 
se zřizovatelem, že mateřská škola zajistí před-
školní výchovu a vzdělávání i dětem mladším tří 
let. Protože organizace provozu i samotné vzdě-
lávání takto malých dětí je náročná záležitost, 
máme posílen provozní i pedagogický personál.  
Finanční zabezpečení nám pomáhá řešit zřizova-
tel, město Dvůr Králové nad Labem. Nejvíc mlad-
ších dětí je soustředěno v  MŠ Elišky Krásnohor-
ské, kde máme celkem 11 dětí. Na ostatních třech 
pracovištích máme celkem 6 dětí včleněných 
do jednotlivých oddělení mezi děti tří až čtyřleté.
Samotné vzdělávání takto malých dětí uskuteč-
ňujeme podle tematických bloků ŠVP PV. Témata 
přizpůsobujeme ve  formách i  metodách věku 
jednotlivých dětí, případně celé skupině. Obsah 

témat máme zredukován, zjednodušený, obo-
hacený o  prvky blízké dvou až tříletým dětem. 
Důraz klademe na práci v menší skupině, stálost 
prostředí a lidí, pravidelný denní režim s dostat-
kem odpočinku, přiměřenost vybavení a hlavně 
na  naplňování aktuálních potřeb dítěte jako je 
teplo, sucho, jídlo, pohodlí, láska. Děti zapoju-
jeme postupně do dění v mateřské škole, účastní 
se divadel, besídek, karnevalu, výletu, akcí 
na školní zahradě, v interiéru i exteriéru školy. 
Více spolupracujeme s rodinou, hlavně v oblasti 
hygieny, stravování, sebeobsluhy a  rozvoje 
samostatnosti. Umožňujeme ve  spolupráci 
s  rodinou dítěti jeho postupné začleňování, 
adaptaci na nové prostředí a režim školy. 
Uvědomujeme si, že počty dětí ve  věku dva až 
tři roky budou stoupat ve  smyslu požadavku 
na  jejich umístění k  předškolnímu vzdělávání. 

Snažíme se již nyní reagovat na potřeby společ-
nosti a postupně budovat organizační, technické, 
materiální a  personální podmínky pro pobyt 
těchto dětí v  mateřské škole, i  přesto, že dosud 
neexistují žádné zákonné normy pro vzdělá-
vání dětí pod 3 roky věku. Informace, poznatky 
a  zkušenosti pro práci získáváme prostřednic-
tvím internetu, seminářů, čtením odborné lite-
ratury, účastí na  různých workshopech, vzájem-
nou diskuzí na  pedagogických radách. Získané 
vědomosti, poznatky a  zkušenosti přenášíme 
do  praxe, seznamujeme s  nimi ostatní pracov-
níky, vedení školy, rodinu, veřejnost a  naopak. 
I v nadcházejícím školním roce chceme tuto třídu 
dále provozovat a umožnit tak maminkám klidný 
nástup po  dvouleté mateřské dovolené zpět 
do zaměstnání. 

Bc. Jaroslava Dlabolová, ředitelka MŠ E. Krásnohorské

Dvouleté děti v Mateřské škole Elišky Krásnohorské

První únorové úterý bylo ve  Dvoře Králové 
nad Labem živo. Setkalo se zde 50 studentů 
nizozemské školy Landstede Zwolle, studij-
ního oboru Rekreace a hotelnictví, se studenty 
1. ročníků Střední školy informatiky a  služeb 
Dvůr Králové nad Labem, oborů Cestovní ruch 
a Hotelnictví.
Studenti cestovního ruchu připravili pro své 
hosty bohatý program. Ráno jsme se všichni 
společně potkali v aule školy, seznámili se s pro-
gramem a  domluvili se, že budeme celý den 
mluvit jen anglicky. Pro některé to byl těžký 
úkol, a  tak pokud nevěděli to správné slovo, 
pomáhali si rukama nohama a všichni se nako-
nec bez problémů domluvili.
Rozdělili jsme se do skupin, v každé skupince byly 
zastoupeny obě školy. Hotelníci odešli do cvičné 
kuchyně, kde společně se svými učiteli Lubošem 
Martinkou, Veronikou Kyselovou a  Stefanem 
Breuerem připravili menu o  čtyřech chodech, 
na které všech 110 studentů netrpělivě čekalo. 
Ostatní, společně se mnou a  učitelkou Paolou 
Schot, navštívili naše krásné město Dvůr Krá-
lové nad Labem. Byli jsme se podívat na stálou 

výstavu vánočních ozdob v  městském muzeu, 
kde jsme poznali, jak se vánoční ozdoby vyrábí, 
a  vyšplhali jsme také až úplně nahoru na  kos-
telní věž. Průvodci výletu po městě byli moji žáci 
cestovního ruchu, kteří své spolužáky a  hosty 
seznámili jako profesionální průvodci se vším, 
co naše město a okolí může turistům nabídnout.
Samozřejmě byl také čas na  kávu nebo čaj 
s dobrým zákuskem, které pro nás připravili stu-
denti hotelnictví. Po několika hodinách chození 
nám všem moc chutnalo! 
Teď nastal čas ukázat se i  ve  sportu. Připravili 

jsme mezinárodní fotbalový turnaj v tělocvičně, 
každá škola měla čtyři týmy. Hlavním cílem 
bylo zúčastnit se a  užít si legraci, ale vyhrát 
jsme chtěli všichni. Konečným výsledkem bylo  
2. a 3. místo pro Nizozemí, zvítězili domácí.
Pak jsme se všichni sešli v jídelně, kde už hotel-
níci připravili nádherně prostřené stoly s jídlem.  
Mohli jsme ochutnat typický holandský předkrm 
– meloun s  parmskou šunkou, českou polévku 
– krkonošskou cibulačku, hlavní chod byl zase 
z  Nizozemí, a  to „Boerenkool“, to je kapusta se 
šťouchanými brambory, a nakonec český dezert 
– žemlovka. Všechno to bylo výborné!
Po  večeři nás ještě čekala společná zábava, 
stezka odvahy v městském parku, kde nejdříve 
Češi strašili Holanďany a  pak obráceně. Moc 
jsme si to užili!   
Celý den byl moc fajn a  zajímavý pro všechny 
zúčastněné. Nejlepší je, že jsme opravdu vydrželi 
celý den mluvit anglicky, studenti i  učitelé si 
vyměnili kontakty a  slíbili si, že obě školy se 
budou snažit příští rok vydařenou akci opakovat.

Ing. Nancy Engelen a žáci 1. C
SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Setkání královédvorských a nizozemských studentů

Přesně tak burácelo hlediště v  kině Svět den 
před pololetním vysvědčením. Ozývalo se ale 
i „Dračí pětka jede!“, nebo „Podharťáci vyhrajou!“, 
či ,,Liščata, do toho!“. O atmosféru plnou napětí 
a emocí se postarali žáci všech královédvorských 
základních škol, kteří přišli povzbudit své sou-
těžící spolužáky.
Asi správně tušíte, že je řeč o  tradiční soutěži 
„Klání malých školáků“, kde měří své síly pěti-
členná družstva složená vždy z  žáků 3.–5. roč-
níků. Každý tým reprezentuje svoji ,,základku“ 
a  během dopoledne se pořádně zapotí. Zápo-
lení je to dlouhé, střídavě náročné i  lehké, ale 
hlavně napínavé a zábavné. Náš letošní tým tvo-
řily samé chytré hlavičky, protože dovedly svůj 
trochu rozpačitý začátek do vítězného konce.
A komu bystré hlavičky patří? Anežce Humlové 
ze 3. A, Báře Dobré a  Vojtovi Merhulíkovi ze  
4. ročníků a páťákům Elišce Jansové a Adamovi 
Horáčkovi.
Cesta k  výhře nebyla vůbec jednoduchá. 
Družstvo se muselo „prokousat“ třemi soutěž-
ními koly a  dvěma mezihrami. Jednotlivá kola 

byla zaměřená na  jazykové dovednosti, spo-
lečensko-vědní rozhled a  hlavolamové hrátky. 
Mezihry měly praktický charakter a  prověřily 
vedle znalostí i  obratnost. Je zbytečné psát 
více, když nám mohou své dojmy sdělit přímo 
soutěžící. Jak tedy vypadalo klání očima našeho 
vítězného družstva?
Adam: „Prvního místa si velice vážíme, v  tak 
veliké konkurenci pro nás bylo překvapením. 
Jsem rád, že jsem si tento pocit zažil a že jsme 
pohár opět vrátili do Strže. Jako kapitán děkuji 
celému družstvu a velký dík patří rovněž našim 

fanouškům.“
Eliška: „Když jsme vyhráli, tak jsem byla velmi 
překvapená, protože jsme zpočátku byli 
poslední. Ale potom jsme se začali zlepšovat, 
bylo třeba se jenom trochu rozjet. Vyhlášení, 
že jsme na prvním místě, to byla prostě paráda. 
Moc jsem si to užila.“
Vojta: ,,Soutěž se mi líbila. Nejvíc mě bavilo 
´Hádej, kdo jsem?´, nejtěžší podle mě byla pří-
sloví. Tým byl šikovný, chytrý a hodný. Doufám, 
že ´Klání malých školáků´ bude i příští rok.“
Bára: „Byla to velmi zábavná soutěž. Nejvíc mě 
zaujala hra, kde jsme hádali loga různých firem. 
Už se těším, až se bude soutěžit zase.“
Anežka: „Tato soutěž pro mě byla docela lehká. 
Nejvíc mě bavila hra Logománie. S  družstvem 
jsem byla spokojená a  jsem moc ráda, že jsme 
skončili první.“
Nám nezbývá nic jiného, než vítěznému týmu 
pogratulovat a tajně si přát, aby putovní pohár 
nemusel za rok nikam putovat.

Mgr. Jana Hronešová
učitelka ZŠ Strž

Hej, hej, hej, Stržánci jsou nej! Jak dopadlo „Klání malých školáků“
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Ústřední královédvorské rytebně na Zálabí by bylo 65 let
Dovolte mi, abych zde vzpomněl krásného, 
i  když nedožitého výročí naší ústřední rytebny 
na  Zálabí ve  Dvoře Králové nad Labem, která 
patřila pod podnikové ředitelství TIBY a  které 
by letos bylo 65 let. Dlouhý, činorodý život byl 
ukončen po dlouhodobé finanční nemoci a vrá-
tit jej již nelze.
Nejstarší známý způsob potiskování tkanin 
je ruční tisk dřevěnými formami. Používali jej 
již Egypťané a  ve  speciálních dílnách přežil až 
do století  dvacátého. Jeho výrobou se zabývali 
formštechři neboli vzorkorytci.
Potiskovací formy se skládaly z  několika slepe-
ných vrstev. Vrchní vrstva, do níž se ryl vzor, byla 
z  vyzrálého, hruškového dřeva. Spodní vrstvy 
byly z  dřeva olšového nebo smrkového. Pro 
uchopení formy byly do  zadní strany vyhlou-
beny otvory. Každá forma měla raportní pika, 
kterými se tiskař řídil při tisku.
Ve  čtyřicátých letech přicházely do  módy stále 
složitější vzory s  drobnější kresbou. Tehdy se 
začaly potiskovací formy pro černé kontury 
odlévat z  kompozice, tj. z  vizmutu, antimonu, 
cínu a olova. Vzor se přesně vypálil do lipového 
špalku přibližně do hloubky 4 mm. Kolem vzoru 

zhotovil potom formíř lepenkovou ohrádku. 
Po přiložení kovové desky se připraveným otvo-
rem začala lít kompozice a  současně se špalek 
s nalitým vzorem ponořoval do vody. Po ochla-
zení se odlitek dřevěnou palicí odklepal, při-
bil na  dřevěnou desku a  zbrousil, aby reliéfní 
vzor měl stejnou výšku. Muselo se velmi dbát 
na  raport, aby otisk na  látku byl krásně stejno-
měrný. Troufám si říci, že každý Královédvorák, 

tedy obyvatel města s  textilní tradicí, ví, co to 
raport je.
Nejvýkonnějším tiskacím strojem, který posléze 
zatlačil nejen ruční tisk, ale i perotiny, byl válcový 
tiskací stroj vynalezený v roce 1785 pány Bellem 
a  Elssasanem Oberkampfem. U  tohoto stroje 
se látka potiskne měděnými válci, do  nichž je 
moletou vytlačen na  moletovacím stroji pří-
slušný vzor. Existuje více technik na  přenášení 
vzoru na  tiskací válce, například rytí volnou 
rukou, pantografem, moletou, fotogravurou. 
Každá technika má svůj speciální technologický 
postup výroby. Tiskací válce byly po  zhotovení 
vzoru pochromovány, aby se zpevnil jejich 
povrch.
Tiskací stroje mívaly až 12 válců, mohly tedy 
rychle potiskovat i  mnohobarevné vzory. Pro-
duktivita válcového stroje byla tedy až stoná-
sobně vyšší než produktivita ručního tiskaře. Je 
jasné, kdo byl vítěz. 
Ruční tisk ale zůstal v  paměti lidí, kteří tímto 
vývojem prošli a  znají technologii potiskování 
tkanin. Ti nezapomněli na  krásu rukodělné 
práce.

Milan Bartoš

Úspěšné akce DDM Jednička
Klání malých školáků

Již tradiční soutěž školáků se konala i  letos 
den před pololetním vysvědčením v  Kině Svět 
ve Dvoře Králové nad Labem. Zahájit již 5. ročník 
klání dětí z 3.–5. tříd královédvorských škol při-
šel starosta Ing. Jan Jarolím. 
Skvělá atmosféra, kterou navodili fanoušci jed-
notlivých týmů, doprovázela snažení čtyř pěti-
členných družstev. Ta se utkala v  jazykovém, 
společensko-vědním a  „hlavolamovém“ kole. 
Nechyběly ani praktické úkoly a klání publika.
Loňským vítězům se letos prvenství obhájit 
nepodařilo, a  tak putovní pohár na  další rok 
změnil držitele. Radovat se z  něj a  z  prvního 
místa mohou letos žáci ze ZŠ Strž – družstvo 
Stržánků, místo druhé získala Dračí pětka ze  
ZŠ 5. května a  bronzovou příčku obsadil tým 
Podharťáků ze ZŠ Podharť. Také týmu Liščat ze 
ZŠ Schulzovy sady, který se umístil na místě čtvr-
tém, patří veliké ocenění, neboť po celou dobu 
soutěže podával skvělé výkony a perfektně spo-
lupracoval. Konečné pořadí bylo velmi těsné, 
neboť o  výsledném umístění rozhodoval mezi 
jednotlivými týmy vždy pouze jeden bod. 
Všem zúčastněným velmi děkujeme za  přízeň, 
pedagogům za  spolupráci i  zajímavé podněty 
a  se všemi se těšíme na  příští ročník. Rádi by-
chom poděkovali také městu Dvůr Králové nad 
Labem za  podporu akce a  dárky pro soutěžící. 
Dík patří také všem pomocníkům, kteří se 
na organizaci soutěže podíleli. 

Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička

Zahraniční návštěva ve včelařském 
kroužku Jedničky
V pátek 22. ledna se včelařský kroužek Včeličky 
z  Jedničky stal na  chvíli kroužkem multikultur-
ním. Zavítala k  nám totiž delegace pracovníků 
se včelařskou mládeží ze sedmi zemí (Sloven-
sko, Polsko, Německo, Litva, Wales, Kazachstán 
a Nizozemsko), aby se podívali, jak takový vče-
lařský kroužek v České republice probíhá. 
Tato návštěva se uskutečnila v  rámci projektu 
Swarming (Rojení), jehož je náš kroužek part-
nerem. Tento projekt se snaží dostat na  výši 
práci se včelařskou mládeží v  partnerských 
zemích a  podpořit v  této oblasti mezinárodní 
spolupráci. 
Zahraniční hosté měli možnost prohlédnout si 
výukové materiály používané pro práci s dětmi 
na  včelařských kroužcích a  seznámili se se 
základními principy práce se včelařskou mlá-
deží v České republice, jak s fungováním včelař-
ských kroužků, tak se soutěží Zlatá včela a dal-
šími akcemi pro mladé včelaře. Viděli také, jak 
děti v  kroužku skutečně pracují, jelikož s  námi 
absolvovali celou schůzku kroužku, na  níž se 
děti zábavnou a hravou formou učily o anatomii 
včely medonosné. Podle ohlasů a  reakcí členů 
zahraniční delegace pro ně byla návštěva velmi 
přínosná a odnesli si z ní spoustu nápadů a myš-
lenek, jež budou moci využít při práci s včelaříky 
ve své zemi. Jsem velmi ráda, že se nám toto pří-
jemné setkání povedlo uskutečnit, a proto bych 
chtěla poděkovat nejen zakladatelům projektu 
Swarming, Jiřímu Cafourkovi a Jiřímu Pízovi, ale 
velký dík patří především DDM Jednička, které 
nám poskytlo úžasné zázemí a  zajistilo hladký 
průběh celé akce.

Veronika Šebková
vedoucí včelařského kroužku Včeličky z Jedničky

víkend v pohybu
V DDM Jednička se 23. a 24. ledna sešly tři sku-
pinky dětí od 7 do 14 let, celkem 29 dětí, které 
mají radost z pohybu a zaručeně si ho tento den 
užily až dost.

Jedna skupinka byla pro veřejnost, která se ori-
entovala více na sport. Během dne jsme třikrát 
došli do  tělocvičny na  Slovanech, kde se hrála 
vybíjená „Všichni proti všem“, naučili jsme se 
základy florbalu, zahráli si fotbal a  vyzkoušeli 
přehazovanou. Program jsme měli zpestřený 
tanečním workshopem, hraním šipek, stolního 
fotbálku a na závěr jsme si vyzkoušeli i kuželky 
v královédvorské kuželně.
Druhá a  třetí skupina byla pojata jako taneční 
soustředění našeho kroužku Street Dance 
a  Twistr, kde účastníci pilovali sestavy, hráli 
pohybové hry, vyzkoušeli si roztleskávání, 
zahráli si Mölkky a také se podívali do tělocvičny 
na Slovanech a do královédvorské kuželny. 

Všechny skupinky čekal taneční hip hopový 
workshop od  profesionální tanečnice z  Hradce 
Králové Veroniky Petráňové, na kterou se přišly  
podívat i tanečnice z místní skupiny TS Attitude.
V  rámci tohoto víkendu jsme se snažili zapojit 
i zdravý jídelníček v podobě rizota, celozrnných 
sušenek, ovoce a  cereálií, ovšem nechtěli jsme 
být tak přísní, a tak večer byla za odměnu pizza.
Věřím, že si tento víkend všichni naplno užili, 
skupinky se různě míchaly, takže vznikla i nová 
přátelství, a snad jsme se neviděli naposledy.
Ráda bych poděkovala za  finanční pomoc Krá-
lovéhradeckému kraji. Dále mé díky patří Domi-
nice Odlové, vedoucí tanečního kroužku Twistr, 
Kristýně Zubové a Natálii Palounkové, vedoucím 
tanečního kroužku Street Dance, Veronice Mál-
kové a  Lukášovi Blažejovi, kteří mi s  celou akcí 
pomohli.

Bc. Lucie Pospíšilová
DDM Jednička

Rytecké nářadí, které má Milan Bartoš ve své rytecké dílně, 
mu zapůjčil Karel Valášek.  Foto: Václav Bartoška
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Stomatologická pohotovost 
březen 2016
5. a 6. 3.: MUDr. Ludmila Tomášková, zubní 
ordinace čp. 55, Mostek, tel.: 499 691 320.
12. a  13. 3.: MUDr.  Miriam Valentová, 
Riegrova 328, Dvůr Králové nad Labem,  
tel.: 499 622 533.
19. a  20. 3.: MUDr.  Miroslava Landová, 
Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 
Labem, tel.: 499 321 931.
26. a  27. 3.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 
1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 
499 321 028.
28. 3: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 
Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499 321 028.
Ordinační hodiny jsou během pohotovostí  
8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Evangelická církev ve Dvoře 
Králové nad Labem
Na  konci měsíce března oslavíme nej-
významnější a  nejdůležitější křesťanské 
svátky v  celém roce, totiž Velikonoce. 
Jedná se o  „dvoudílné“ svátky připomí-
nající nejprve utrpení, ukřižování a  smrt 
Ježíše Krista. A ve své druhé polovině pak 
jeho vzkříšení z mrtvých k novému životu. 
Pokud byste měli zájem prožít sváteční dny 
ve  společenství, které si připomíná tento 
duchovní obsah, neostýchejte se přijít. 
Zveme vás k  slavnostním bohoslužbám, 
při kterých budou mít velikonoční události 
hlavní slovo.
Letos půjde o tato shromáždění:
•	 Na Zelený čtvrtek 24. března od 17:00 

hod. ve společenské místnosti střediska 
Diakonie ČCE na Benešově nábřeží. Pů-
jde o  bohoslužby se čtením pašijního 
příběhu, jak je zapsán v  některém 
z evangelií.

•	 Na  velký pátek 25. března od  18:00 
hod. v  kostele Českobratrské církve 
evangelické na  náměstí Odboje (vedle 
gymnázia). Při bohoslužbách bude 
vysluhována Večeře Páně.

•	 V  neděli velikonoční 27. března 
od  9:00 hod. v  kostele Českobratrské 
církve evangelické na  náměstí Odboje 
(vedle gymnázia). Při bohoslužbách 
bude též vysluhována Večeře Páně. 
Pozor! Ze soboty na  neděli se mění 
čas ze zimního na  letní, noc tak bude 
o hodinu kratší.

V  každém případě vám přejeme, abyste 
sváteční dny prožili v  pokoji a  počínajíc 
nedělí velikonoční naplněni radostí, která 
převyšuje každé naše lidské pomyšlení.

Mgr. Aleš Mostecký
farář

V  útulku jsou psi, kteří čekají na  nový domov 
i  několik let. Nyní bych pod heslem „mládí 
vpřed“ ráda představila psy mladé, plné energie, 
dobré nálady, vděku a lásky k lidem. Ne, že by to 
starší psi měli jinak, ale tito psi dokáží zvednout 
člověka z gauče a přímo vybízejí k dlouhým toul-
kám probouzející se přírodou. 

Majký – dlou-
hosrstá mod-
rooká fešanda 
s  velmi kon-
taktní a  milou 
p o v a h o u 
ke  známým 
lidem.

Správňák – milý 
a přátelský pes, je 
rád ve společnosti 
člověka. Pozor-
nost si vyžaduje 
hlasitým štěko-
tem, bude tak 
vhodný k  lidem, 
kteří s ním budou trávit všechen svůj čas nebo ho 
naučí, že čekání se dá zvládnout i potichu.

Bertík – velmi 
živý a stále dobře 
naladěný pes 
vhodný k  lidem 
s  dostatkem vol-
ného času, který 
věnují společ-
ným aktivním 
činnostem. 

Honzík – pes 
v h o d n ě j š í 
do  zkušenějších 
rukou, které si 
poradí s  jeho 
přemírou ener-
gie a  prozatím 
neusměrňova-
ným temperamentním chováním.

Všechny u  nás umístěné psy můžete vidět 
na  stránkách www.utulek-dknl.estranky.cz nebo 
ještě lépe osobně přímo v  útulku. Otevírací 
dobu najdete na  uvedených stránkách, stejně 
jako další informace o dění v útulku.

Daniela Hoblová
Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Psi umístění v královédvorském útulku

Skautské středisko hlásí
V  sobotu 13. února 
skautské středisko Zvi-
čina uspořádalo tra-
diční závody pro skauty, 
skautky, vlčata, svět-
lušky i  nejmenší ben-
jamínky v  Kimově hře, 
Setonově hře, šifrování 
a morseovce. 
Po  slavnostním zahájení 
byli soutěžící rozděleni do kategorií podle svého 
věku. Pro mladší světlušky a vlčata byla připra-
vena Kimova hra, Setonova hra, pro starší svět-
lušky a vlčata přibylo ještě šifrování. 
Úkolem soutěžících v  Setonově hře je rozmís-
tit co nejpřesněji 10 terčíků do  čtvercové sítě  
5 krát 5 podle předem připraveného vzoru, který 
je odhalen soutěžícím po  několik 
sekund. Vítězem je soutěžící, který  
umístí přesně do sítě nejvíce terčíků. 
V Kimově hře je soutěžícím v časo-
vém limitu ukázáno 24 předmětů. 
Vítězem je ten, kdo si zapamatuje 
nejvíce předmětů. Druhou částí 
závodů je šifrování, kdy soutěžící 
daný text zašifrují a rozšifrují pomocí 
jednoduchých šifrovacích metod. 
Pro skautky a  skauty byla při-
pravena navíc morseovka. A  to 

příjem znaků, jak písmen, tak číslic, a  přepis 
textu do morseovky. Vítězem je ten, kdo přijme 
a přepíše správně nejvíce znaků za nejkratší čas. 
A zde jsou nejlepší: v kategorii mladších světlu-
šek a  vlčat byl na  1. místě Tomáš Hora a  Matěj 
Hora, na 2. místě Tereza Novotná a Štěpán Pete-
ráč a na 3. místě Lia Mostecká. V kategorii svět-
lušek a vlčat v Kimovce a Setonovce byla na 1. až  
2. místě Martina Stránská a  Max Mühlstein, 
druhá byla Marie Neumannová a  třetí Iva Krej-
carová. V  šifrování vyhrála Anna Puhlovská, 
druhá byla Anna Bělohoubková a  třetí Martina 
Stránská. Kategorii skautek a skautů v Kimovce 
a Setonovce vyhrál Filip Mostecký, druhý skon-
čil Antonín Mostecký. V  morseovce zvítězila 
Alžběta Langfelnerová a druhý byl Vojtěch Karel.

 Ing. Martin Stránský


