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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 2016 bude 
z technických důvodů uzavřeno pracoviště 
registru řidičů a řidičských průkazů. 

(mik)

Město opět přispěje nemocnici 
na provoz dětské pohotovosti
Také v  letošním roce přispěje město Dvůr 
Králové nad Labem částkou 200 tisíc 
korun na zajištění provozu dětské lékařské 
služby první pomoci (dětské pohotovosti) 
v  Městské nemocnici Dvůr Králové nad 
Labem. Smlouvu o závazku veřejné služby 
a  podmínkách poskytnutí vyrovnávací 
platby za  plnění tohoto závazku schválilo  
8. března 2016 zastupitelstvo. Dětskou 
pohotovost tak i nadále budou moci využí-
vat pacienti v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8:00 do 20:00 hod.

(mik)

Chystá se změna územního plánu, 
návrhy podávejte do 31. října 
Město Dvůr Králové nad Labem připravuje 
druhou změnu územního plánu. O  jejím 
pořízení rozhodli zastupitelé na svém zase-
dání 8. března 2016. Občané, fyzické a práv-
nické osoby, které tak mají zájem, mohou 
do 31. října 2016 podat návrh na pořízení 
změny územního plánu. Návrhy by měly 
obsahovat: údaje o  navrhovateli včetně 
jeho vlastnických nebo obdobných práv 
k  pozemku nebo stavbě na  území obce, 
údaje o současném využití ploch a navrho-
vané změny a důvody pro pořízení změny 
územního plánu. Přesné znění požadavků 
je uvedeno v  § 46 stavebního zákona  
č. 183/2006 Sb. Návrhy v písemné podobě 
zasílejte na adresu: Městský úřad Dvůr Krá-
lové nad Labem, odbor výstavby a  územ-
ního plánování, náměstí T. G. Masaryka 38, 
544 17 Dvůr Králové nad Labem. 

(mik)

Změna parkování u nemocnice
V ulici Pod Lesem bylo zřízeno dočasné par-
kování pro potřeby návštěvníků nemocnice 
jako náhrada za  parkovací místa zabraná 
stavební činností v areálu nemocnice. 

Jan Sedláček,  
odbor dopravy a silničního hospodářství

facebook.com/ 
mestodknl

Dvůr Králové nad Labem získal Zlatý 
erb za službu Mapový portál GIS
Město Dvůr Králové nad Labem uspělo ve  Zla-
tém erbu, soutěži, která hodnotí nejlepší webové 
stránky a elektronické služby měst a obcí. S mapo-
vým portálem GIS zvítězilo v krajském kole Králo-
véhradeckého kraje v  kategorii „Nejlepší elektro-
nická služba“ a  postoupilo do  celostátního kola. 
Druhý skončil Hradec Králové se službou „Zveřej-
ňování důvodových zpráv k bodům jednání zastu-
pitelstva města“ a  třetí bylo Vrchlabí se službou 
„Hlášení závad“.

Cenu převzali z  rukou krajského radního Josefa 
Lukáška královédvorský starosta Jan Jarolím, tis-
ková mluvčí Miroslava Kameníková a šéfredaktor 
webových stránek města Jan Skalický. „Do  sou-
těže jsme se přihlásili, protože jsme v  loňském 
roce spustili nové webové stránky města a turis-
tický portál. Nakonec jsme ale uspěli s elektronic-
kou službou, která ve Dvoře Králové nad Labem 
funguje řadu let. Jedná se tedy o ocenění dlouho-
dobé práce, kterou odvádějí pracovníci odboru 
informatiky, především Filip Kraus, který má GIS 
na starosti. Jsem rád, že služba, kterou využívají 
občané města i  obyvatelé celého ORP a  turisté, 
zaujala. V současné době navíc připravujeme její 
další modernizaci a rozšíření,“ uvedl Jan Jarolím.
Služba Mapový portál GIS je součástí geografic-
kého informačního systému města a v provozu je 
7 let. Na jejím základu pracoval především bývalý 
místostarosta Emil Kudrnovský, tehdy ještě jako 
správce GIS. Od září 2009 mapový portál využívají 
také registrovaní uživatelé obecních úřadů správ-
ního obvodu ORP.
Prostřednictvím mapového portálu si mohou 
občané prohlédnout např. turistickou interak-
tivní mapu se zakreslenými památkami a  zají-
mavými místy, mapové aplikace pro vyhledávání 

adres, čísla parcel, letecké snímky, volební okrsky 
a místnosti, dále mapy týkající se životního pro-
středí (záplavová území, významné krajinné 
prvky, ochranná pásma vodních zdrojů, honitby), 
dopravní mapy (přehled mostů, podjezdů nebo 
hlavních silničních tras v  ORP, hustota dopravy 
aj.). Pracovníci městského úřadu a  technických 
služeb zase využívají pasport komunikací, zeleně, 
veřejného osvětlení nebo památek.
„V  současnosti pracujeme na  další modernizaci 
aplikací GIS města Dvůr Králové nad Labem 
včetně nového vzhledu portálu. Zároveň zkon-
trolujeme geografická data a doplníme aktuální 
sady. Mapové aplikace budou nově také přizpů-
sobeny pro zobrazování na  mobilních zaříze-
ních, například na tabletech nebo chytrých tele-
fonech,“ uvedl Ondřej Samek, vedoucí odboru 
informatiky na  královédvorském městském 
úřadě. Všechny novinky si budou moci občané 
vyzkoušet na webu města již letos v létě.
Do 18. ročníku Zlatého erbu se v Královéhradec-
kém kraji přihlásilo 8 měst, 11 obcí a 14 elektro-
nických služeb. Výsledky najdete na  stránkách 
www.zlatyerb.cz.

Miroslava Kameníková
Foto:  M. Friček, Královéhradecký kraj

ZVEME DĚTI A JEJICH RODIČE NA

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

•	 v úterý 26. dubna 2016 od 10:00 do 14:00 hodin
•	 ve středu 27. dubna 2016 od 12:00 do 14:00 hodin

 S sebou si nezapomeňte:  rodný list dítěte

            
občanský průkaz zákonného zástupce

Zápisy se uskuteční na pracovištích mateřských škol zřizených městem Dvůr Králové nad Labem:
MŠ Elišky Krásnohorské 2428, MŠ Slunečná 2792, MŠ Verdek 72

 MŠ Drtinova 1444, MŠ Dvořákova 728, MŠ Roháčova 2191, MŠ Lipnice 64, MŠ Žireč

Více informací na www.mudk.cz



2

NOVINy KráLoVéDVorsKé raDnice 3/2016

www.mudk.cz

Opravy inženýrských sítí 
pokračují, řidiče čekají další 
dopravní omezení 
Řidiči ve Dvoře Králové nad Labem musejí 
kvůli stavebním pracím i  nadále počítat 
s  dopravním omezením na  Benešově ná-
břeží. Nově budou jedním pruhem jezdit 
také ve  Štefánikově ulici, kde pracovníci 
Městských vodovodů a  kanalizací Dvůr 
Králové nad Labem začnou s  opravou 
a  výstavbou inženýrských sítí před pláno-
vanou kompletní rekonstrukcí vozovky.
Benešovo nábřeží bude od  4. dubna do   
30. května 2016 průjezdné pouze jedním 
jízdním pruhem a doprava řízena kyvadlově 
pomocí dopravního značení, případně pra-
covníky stavby. Tak, jak budou stavební 
práce postupovat, budou postupně vždy 
na  jeden den úplně uzavřeny křižovatky 
nábřeží Benešovo – Roháčova ulice a  ná-
břeží Benešovo – ulice Dr. Kramáře. Během 
těchto uzavírek nebude možné do zmíně-
ných ulic odbočit, Benešovo nábřeží však 
zůstane průjezdné.
Od 4. dubna do 13. června bude částečně 
uzavřena komunikace ve  Štefánikově ulici 
ve směru od zoo až po most Jana Palacha, 
a  to postupně po  jednotlivých úsecích 
dlouhých zhruba 50 metrů. Také zde bude 
doprava řízena kyvadlově. 

(mik)

Královédvorské ženy mají 
o dění ve městě zájem

Středa 16. března 2016 patřila v  Hankově 
domě ženám, jež se chtějí zapojit do občan-
ských aktivit ve Dvoře Králové nad Labem. 
Přes dvacet se jich sešlo v salonku na nefor-
málním setkání, které uspořádala místosta-
rostka města Alexandra Jiřičková. Jejím 
cílem bylo mimo jiné představit projekt, 
na  který chce město spolu s  Evropskou 
kontaktní skupinou získat grant z  operač-
ního programu Zaměstnanost. 
Akce se zúčastnila také Silvie Pýchová 
z  neziskové organizace EDUin, zamě-
řené na  vzdělávání, a  Michaela Holi-
šová (na  snímku vlevo), koučka, finanční 
manažerka a  předsedkyně výboru PROFI-
CIO, z. s., provozující mimo jiné v  Novém 
Jičíně Rodinné centrum Provázek. Během 
setkání se hovořilo na  téma uplatnění 
žen na  trhu práce a  v  komunitním životě 
a  došlo i  na  skypovou konferenci s  Evou 
Kavkovou, ředitelkou Evropské kon-
taktní skupiny, která pro nemoc nemohla 
do Dvora Králové nad Labem přijet.
„Jsem ráda, že je o  projekt velký zájem. 
Ženy, které se setkání zúčastnily, dokonce 
ani nechtějí čekat, zda získáme dotaci 
na  příslušný projekt, a  samy se domlu-
vily, že se znovu potkají v květnu. Hovořit 
budou o  svých nápadech, jak se zapojit 
do  veřejného dění ve  městě,“ uvedla mís-
tostarostka Alexandra Jiřičková.

(mik) 

Zastupitelé schválili Program rozvoje 
města na období 2016–2022
Zastupitelé města na  svém 7. zasedání, které se 
uskutečnilo v  úterý 8. března 2016, schválili stra-
tegický dokument Program rozvoje města Dvůr 
Králové nad Labem na období 2016–2022 (PRM). 
Jedná se o  základní plánovací dokument a  záro-
veň nástroj pro řízení rozvoje města.

PRM se skládá z  několika částí. Analytická část 
popisuje stávající situaci ve  městě a  přináší 
základní charakteristiku města – území, obyva-
telstvo, hospodářství, infrastruktura, vybavenost 
města, životní prostředí a  správa města. V  této 
části jsou zhodnoceny také výsledky dotazníko-
vého šetření a veřejných projednávání.
Strategická část obsahuje vize a  cíle v  jednot-
livých klíčových oblastech, konkrétní opatření 
a aktivity směřující k rozvoji města.
Akční plán představuje soubor dvanácti prio-
ritních projektů na období 2016 a 2017, včetně 
bližšího popisu jednotlivých vybraných pro-
jektů, přínosů pro rozvoj města, vytyčených 
zodpovědností, finančních nákladů apod. Mezi 
prioritní projekty města patří: rekonstrukce sil-
nice II/299 v  úseku Dvůr Králové nad Labem – 
Zboží včetně doprovodné infrastruktury, rekon-
strukce Benešova nábřeží a  Štefánikovy ulice 
včetně doprovodné infrastruktury, rekonstrukce 
Heydukovy ulice včetně doprovodné infrastruk-
tury, rekonstrukce mostu Jana Palacha, reali-
zace okružní křižovatky u  ZŠ a  MŠ při léčebně 

zrakových vad, rekonstrukce vybraných prvků 
infrastruktury na  území města, rekonstrukce 
budovy v Komenského ulici čp. 795, vybudování 
cyklostezky v úseku Stanovice – Žireč, vybudo-
vání splaškové kanalizace a  čistírny odpadních 
vod v Žirči, řešení čištění odpadních vod v rámci 
města, výměna chladicího zařízení na  zimním 
stadionu a  zajištění bezbariérových přístupů 
do ZŠ a zbudování odborných učeben na ZŠ.
Implementační část obsahuje informace o  orga-
nizačním zajištění procesu realizace PRM včetně 
nastavení způsobů sledování a vyhodnocení doku-
mentu prostřednictvím monitorovacích indikátorů.
Do příloh jsou zahrnuty dotazníkové šetření a jeho 
výsledky a  především zásobník více než stovky 
projektů, který představuje seznam záměrů k reali-
zaci v dalších letech programového období.
PRM nalezete na  městských webových strán-
kách www.mudk.cz buď v  sekci Rozvoj / Roz-
voj města / Strategie rozvoje 2016–2022, kde 
je dokument rozdělen, nebo v  sekci Radnice / 
Dokumenty, formuláře, kde je kompletní verze.

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem připravuje 
na  letošní jaro umístění dvanácti šedých kon-
tejnerů na  drobný kovový odpad, které budou 
na  vybraných stanovištích kontejnerů na  tří-
děný odpad. Jejich seznam naleznete na úřední 
desce městského úřadu a  na  webových strán-
kách www.mudk.cz. Do  šedých kontejnerů 
bude možné odkládat plechovky od  potravin 
(musí být zhruba omyté, aby nedocházelo 
k  hnití zbytku obsahu), plechovky od  nápojů, 
kovové obaly od  kosmetiky, drobné kovové 
obaly z domácnosti (hliníková víčka od jogurtů 

apod.), nářadí. 
kovové nádobí, 
a  ostatní drobné hli-
níkové nebo železné 
předměty. 
Do  kontejneru naopak nepatří: plechovky 
od  barev a  jiných nebezpečných látek, domácí 
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více 
materiálů, a to ani jejich demontované části. Pozor 
na lesklé obaly, které připomínají kovy, rozhodující 
je značka, která uvádí, z čeho je obal vyroben.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru ŽP

Kontejnery na sběr drobného kovového odpadu
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Město se prezentuje 
na veletrzích cestovního ruchu

Zástupci města Dvůr Králové nad Labem 
se v průběhu března zúčastnili tří veletrhů 
cestovního ruchu. Ve dnech 4. až 6. března 
se jednalo o  veletrh na  výstavišti Černá 
louka v  Ostravě, který nesl název Dovo-
lená a  Region, Lázeňství. O  týden později 
představili turistickou nabídku Dvora 
Králové nad Labem na  veletrhu Infotour  
& cykloturistika v  Hradci Králové spolu 
s  ostatními věnnými městy. Ve  stánku 
města se prezentovala i  ZOO Dvůr Krá-
lové, Tomáš Hajnyš s sebou přivezl agamu 
vousatou a  užovku mandarínskou, které 
si návštěvníci mohli pohladit, pocho-
vat nebo se s  nimi vyfotit. Ve  dnech  
18. a  19. března se město představilo 
na veletrhu Euroregion Tour 2016 v Jablonci 
nad Nisou, a  to pod záštitou Královéhra-
deckého kraje. Zástupci Dvora Králové nad 
Labem prezentovali Královédvorsko i  jeho 
okolí včetně regionálních produktů pivo-
varu Tambor, čokoládovny Carla a  vánoč-
ních ozdob z  Ozdoby CZ. Návštěvníci se 
zajímali nejen o atraktivity a turistická místa 
ve městě a okolí, ale také o ZOO Dvůr Krá-
lové. Mnozí se svěřili, že v  průběhu roku, 
především na  podzim, plánují do  Dvora 
Králové nad Labem cestu či dovolenou, 
a  proto se zajímali o  nabídku možností 
k  ubytování a  tipy na  výlety. Právě zájem 
turistů na  veletrzích potvrdil, že Dvůr Krá-
lové nad Labem patří k oblíbené a vyhledá-
vané destinaci, což je skvělá zpráva.

Milena Rejlová
manažerka cestovního ruchu a propagace, odbor ŠKS

Posílejte žádosti, je vypsán 
program na obnovu fasád
Majitelé nemovitostí, které jsou kulturní 
památkou nebo se nacházejí na  území 
Městské památkové zóny ve  Dvoře Krá-
lové nad Labem, mohou i  letos požádat 
o  dotaci na  obnovení vnějšího pláště 
objektů. Žádosti se přijímají od 21. března 
do  25. dubna 2016. Příjemcem dotace 
může být právnická nebo fyzická osoba, 
která je vlastníkem výše specifikované 
nemovitosti. Z  dotace lze hradit částeč-
nou obnovu fasády včetně oken, dveří 
a  vrat, střechy, oplechování, rekonstrukce 
kamenných prvků atd. Žádosti musejí být 
podány na předepsaném formuláři s povin-
nými přílohami poštou na adresu: Městský 
úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor ŠKS, 
náměstí T. G. Masaryka 38, 544  17 Dvůr 
Králové nad Labem, nebo osobně. Zároveň 
musí být originál žádosti naskenován včetně 
podpisu oprávněné osoby a  zaslán na   
e-mailovou adresu dotacemesta@mudk.cz. 
Podrobné informace k  vyhlášení dotace 
najdete na  www.mudk.cz v  sekci Rozvoj/
Granty a dotace/Dotace z rozpočtu města. 

(mik) 

Města vzdělávání pokračují, Dvůr Králové 
nad Labem by mohl být partnerem EDUinu
Dvůr Králové nad Labem je již několik let zapojen 
do  projektu Města vzdělávání, který mu nabídla 
nezisková organizace EDUin. Projektu se účastní 
ještě Svitavy, Kutná Hora a  Žďár nad Sáza-
vou a  EDUin se v  současné době zaměřuje také 
na Chomutov. 

Na  začátku března se v  Praze uskutečnila 
schůzka aktérů Měst vzdělávání a zástupců spo-
lečnosti. Za Dvůr Králové nad Labem se kromě 
místostarostky Alexandry Jiřičkové zúčastnily 
také Petra Zivrová z  odboru školství, kultury 
a  sociálních věcí a  Edita Vaňková, ředitelka  
ZŠ Podharť a bývalá starostka města, za jejíhož 
působení Dvůr Králové nad Labem do projektu 
vstoupil.
 „Poprvé jsem tak měla možnost se s  jednotli-
vými zástupci měst setkat osobně, protože jsem 
se  do projektu zapojila až na podzim roku 2014,“ 
uvedla místostarostka města Alexandra Jiřič-
ková, která je spolu se Sofií Hladíkovou amba-
sadorkou Měst vzdělávání ve Dvoře Králové nad 
Labem. 
V  rámci projektu se již povedlo zrealizovat tři 
akce: šachový stolek na náměstí T. G. Masaryka, 
naučné on-line stezky a  studentské zastupitel-
stvo, které se schází každý první čtvrtek v měsíci 
a  jeho členy jsou zástupci královédvorských 

z á k l a d n í c h 
a středních škol. 
„Máme za sebou 
první úspěch 
– vytvoření 
loga a  motta 
pro program 
rozvoje města, nyní společně pracujeme 
na  projektu dětských hřišť. Čeká nás vyhodno-
cování řady dotazníků a  další práce,“ podotkla 
místostarostka.
Již nyní se však připravuje další akce, na  konci 
letošního června se totiž uskuteční sportovní 
hry. „Zapojit by se měly všechny královédvorské 
základní školy včetně základní praktické školy,“ 
vysvětlila Alexandra Jiřičková.
Protože jsou Města vzdělávání ve  Dvoře Krá-
lové nad Labem na  vysoké úrovni a  bez pro-
blémů proběhlo také předání projektu ze strany 
EDUinu radnici, společnost městu nabídla, aby 
se stalo oficiálním partnerem projektu. „Pro Dvůr 
Králové nad Labem je to velká pocta a zároveň 
závazek. V  současné době tak jednáme o  pod-
mínkách a  čekáme na  návrh ze strany EDUinu, 
který by mělo projednat zastupitelstvo na svém 
červnovém zasedání,“ dodala místostarostka 
Alexandra Jiřičková. 

Miroslava Kameníková

Také v  letošním roce můžete posílat návrhy 
na udělení Ceny města Dvůr Králové nad Labem. 
Může být udělena za  mimořádné aktivity nebo 
mimořádné akce v roce 2015, v tomto případě lze 
nominovat fyzické nebo právnické osoby, nebo 
za  celoživotní dílo, např. u  příležitosti životního 
jubilea. Cena může být udělena také In memoriam.  

Návrhy je nutné doručit v  písemné podobě 
na předepsaném formuláři do 30. dubna 2016 
na  Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, 
odbor školství, kultury a sociálních věcí, náměstí  

T. G. Masaryka 38, 544  17 Dvůr Králové nad 
Labem. 
Formulář je v  elektronické podobě k  dispo-
zici buď na  internetových stránkách města  
www.mudk.cz v  sekci Město / O  městě / Osob-
nost města, nebo v  papírové podobě v  měst-
ském informačním centru. 
Více informací naleznete ve  vnitřním předpise 
města č. 1/2016 Pravidla pro Navrhování a udě-
lování ceny města dostupném na  stránkách 
města v sekci Město / Právní předpisy města. 

Miroslava Kameníková

Posílejte návrhy na cenu města za rok 2015
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Zastupitelé schválili úpravu rozpočtu na rok 2016Město rozdělilo na dotacích 
skoro 6 milionů korun 
Město Dvůr Králové nad Labem vypsalo 
v  roce 2016 dotační programy na  veřejně 
prospěšné aktivity, sport a  tělovýchovu 
a sociální oblast. 
V  dotačním programu na  veřejně pro-
spěšné aktivity si organizace, spolky 
i občané mohli zažádat o finanční podporu 
v celkové výši půl milionu korun na činnost 
a  na  pořádání kulturních akcí na  území 
města i  mimo něj. Odbor školství, kultury 
a sociálních věcí obdržel celkem 39 žádostí, 
rada města na základě doporučení kulturní 
komise nakonec schválila rozdělení finanč-
ních prostředků mezi 21 subjektů.
Na dotacích na podporu sociálních služeb 
a  na  podporu služeb souvisejících město 
rozdělilo téměř 1,4 milionu korun. „Dotace 
jsou určeny na služby poskytované ve pro-
spěch občanů města a přispívající ke zlep-
šení a  zkvalitnění jejich života. Přísluší 
poskytovatelům sociálních služeb zařaze-
ným do Sítě veřejně podporovaných soci-
álních služeb v  Královéhradeckém kraji. 
Prioritu mají služby lokálního charakteru, 
v  terénní formě,“ řekla Kateřina Pištorová, 
vedoucí odboru školství, kultury a  sociál-
ních věcí na  královédvorském městském 
úřadě. Podpořeny byly všechny žádosti.
Na  podporu tělovýchovy a  sportu město 
rozdělilo čtyři miliony korun, a to v oblasti 
dlouhodobé činnosti sportovních oddílů 
na  území města a  podpory sportovních 
akcí pořádaných ve  Dvoře Králové nad 
Labem. Finanční prostředky si nakonec 
rozdělilo celkem 17 žadatelů. 
Seznam příjemců dotací najdete v článcích 
na  www.mudk.cz v  sekci Radnice / Zprávy 
z odborů / Školství, kultura a sociální věci 
nebo v sekci Rozvoj / Granty a dotace. 

(mik)

V  loňském roce hospodařilo město Dvůr Králové 
nad Labem s přebytkem téměř 39 milionů. Vyply-
nulo to z informací o sedmém rozpočtovém opat-
ření, které vzali zastupitelé na  vědomí na  svém 
zasedání 8. března 2016. Po úpravě tedy činily cel-
kové příjmy v rozpočtu na loňský rok 343,2 mil. Kč 
a výdaje 304,5 mil. Kč.  

Zastupitelé zároveň vzali na  vědomí první 
a  schválili druhé rozpočtové opatření, které 
upravuje rozpočet na  letošní rok. Nejvýznam-
nějšími změnami jsou ve  výdajích např. téměř 
půl milionu korun na  zajištění a  tvorbu míst-
ních akčních plánů týkajících se oblasti škol-
ství. „Jedná se však o předfinancování projektu, 
takže až MAS Královédvorsko obdrží na projekt 
dotaci, budou se místní akční plány hradit z ní,“ 
uvedla místostarostka Alexandra Jiřičková.

Ve výdajích je nově také milion korun na rekon-
strukci veřejných toalet v  Revoluční ulici, kde 
se původně počítalo pouze s 80 tisíci korunami 
na tvorbu projektu a nyní byla částka navýšena 
rovněž o vlastní realizaci stavebních prací. Z toho 
důvodu byly o  milion korun sníženy pláno-
vané výdaje na  rekonstrukci budovy v  Komen-
ského ulici čp. 795, a  to konkrétně na  výměnu 
oken. V  rozpočtu však i  nadále zůstává 9 mil. 
Kč na první etapu opravy objektu. V souvislosti 
s  plánovanou rekonstrukcí Benešova nábřeží 
také byly navýšeny výdaje na vyvložkování části 
kanalizačního sběrače z 1 na 4,2 mil. Kč, aby se 
zamezilo největším nátokům balastních vod 
do kanalizace.
Po úpravě tak příjmy na rok 2016 činí 318,2 mil. 
Kč, výdaje 353,2 mil. Kč a financování 35 mil. Kč. 

Miroslava Kameníková

Ředitelé mateřských a základních škol z ORP Dvůr 
Králové nad Labem se ve  středu 9. března 2016 
sešli v Penzionu Za Vodou se zástupci města a MAS 
Královédvorsko, aby začali pracovat na  místním 
akčním plánu vzdělávání (MAP). Jedná se o strate-
gický dokument, který nastíní, jak by mělo vypadat 
školství v regionu do roku 2023, a pomůže při čer-
pání finančních prostředků z dotačních programů. 
Zpracování MAP má na starosti MAS Královédvor-
sko, město Dvůr Králové nad Labem je finančním 
partnerem projektu.

„Zpracovat MAP je povinností každého území 
obce s rozšířenou působností. Dokument bude 
mít několik částí – analytickou, strategickou 
a implementační,“ uvedla místostarostka Dvora 
Králové nad Labem Alexandra Jiřičková a pokra-
čovala: „Měly by zde být nadefinovány například 
potřebné investice do infrastruktury škol. Je tak 
nezbytné, aby zástupci škol řekli, jaké prostory 
školy potřebují, jaké budou využívat, zda něk-
teré nemohou sdílet a tak dále. V rámci měkkých 
aktivit by se zase aktéři vzdělávání – ředitelé 
mateřských a  základních škol nebo představi-
telé neformálního vzdělávání, jako neziskové 
organizace či charita, měli vyjádřit, jaký typ 
vzdělávání je v  regionu potřeba, případně, co 
v  této oblasti na Královédvorsku chybí. Hotový 

dokument bude poslán na ministerstvo školství, 
které by podle MAP vzdělávání mělo vypisovat 
dotační tituly na  projekty přímo šité na  míru 
konkrétním regionům.“
V  současné chvíli jsou do  projektu zapojeny 
všechny mateřské a  základní školy z  ORP Dvůr 
Králové nad Labem, dále DDM Jednička, králo-
védvorská ZUŠ R. A. Dvorského a také Základní 
škola a  Praktická škola ve  Dvoře Králové nad 
Labem a  Základní škola logopedická a  Mateř-
ská škola logopedická v Choustníkově Hradišti. 
Účastní se ho však i experti z oblasti vzdělávání: 
Silvie Pýchová z  neziskové organizace EDUin, 
která se angažuje ve  změnách ve  vzdělávání, 
a  také Martin Šimáček, jenž mimo jiné působí 
jako konzultant Ministerstva práce a  sociálních 
věcí a je odborníkem na inkluzi. Až se vyprofilují 
další potřeby regionu a objeví se problém, který 
bude třeba řešit, bude přizván ještě třetí expert. 
Tvorba MAP totiž bude trvat přibližně dva roky 
a  na  projekt je podaná žádost o  dotaci ve  výši 
2,8 mil. Kč. 
„Na úvodním setkání, kterého se účastnili i oba 
experti, jsme představili sktrukturu projektu, 
ředitelé škol byli rozděleni do pracovních skupin 
a  diskutovali, jak by si představili školu v  roce 
2023, což není až tak vzdálená budoucnost. Mlu-
vilo se o  problémech jako přetíženost učitelů, 

nedostatek peněz na  vzdělávání, mnoho žáků 
ve  třídách, nedostatek asistentů vzdělávání 
a  problémy s  jejich vytížeností a  podobně. 
Na některá vybraná témata budou zástupci škol 
hovořit také s veřejností a očekáváme, že velmi 
diskutovaná bude inkluze,“ podotkla Alexandra 
Jiřičková. Zároveň upozornila, že v plánu je také 
setkání se zřizovateli jednotlivých škol – obcemi, 
městy nebo krajem. 
Předseda MAS Královédvorsko Jan Machek 
k projektu dodal: „V první fázi je třeba zpracovat 
strategii a ukotvit v ní důležité investice v rámci 
školství v  horizontu 10 let. Poté vytvořit doku-
ment, který nastíní, jak by se mělo školství vyví-
jet do roku 2023 a jak bychom chtěli, aby škol-
ství vypadalo s  cílem zlepšit kvalitu vzdělávání 
dětí do  věku 15 let. Dalším přínosem projektu 
pak bude navázání partnerství mezi jednotli-
vými školami a  dalšími vzdělávacími subjekty 
v ORP Dvůr Králové nad Labem.“ 

Miroslava Kameníková

Pracuje se na místním akčním plánu vzdělávání

Nemocnice holdingu mají ombudsmana
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje 
zřizuje pozici veřejného ochránce práv pacientů. 
Tato bezplatná služba je nově k dispozici klientům 
všech nemocnic holdingu – v  Náchodě, Jičíně, 
Trutnově a ve Dvoře Králové nad Labem. Ombuds-
manem se stal MUDr.  Libor Seneta, zdravotnický 
náměstek ředitele ZZS Královéhradeckého kraje 
a zároveň královédvorský radní. 

Ombudsman bude provádět vlastní nestranná 
šetření a bude napomáhat zlepšení komunikace 
a vztahů mezi pacienty a poskytovatelem zdra-
votní péče v  rámci zdravotnického holdingu. 
Klienti krajských zdravotnických zařízení u něho 
také budou moci získat informace o svých prá-
vech zakotvených v  platné české legislativě 
a v Etickém kodexu „Práva pacientů“.
V roli holdingového ombudsmana bude působit 
MUDr.  Libor Seneta (na  snímku), zkušený lékař 

s  dvacetiletou praxí. 
„Pro práci zdravotnic-
kého ombudsmana jsou 
podle mne podstatné 
nejen medicínské zna-
losti, ale i znalosti právní 
úpravy práv pacientů 
ve vztahu k poskytování 
zdravotních služeb,“ 
podotýká MUDr. Seneta a pokračuje: „Věřím, že 
jsem i v této oblasti díky své pestré praxi dobře 
připraven. Navíc se už pět let v rámci své práce 
u ZZS KHK zabývám i stížnostní agendou a své 
znalosti zdravotnického práva si průběžně rozši-
řuji na řadě seminářů a kurzů.“
Kontaktní údaje ombudsmana najdete na strán-
kách holdingu www.zhkhk.cz/ombudsman.

Ing. Veronika Svobodová, PR manažerka
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a. s.
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Technické služby informují
V únoru, kdy nás překvapilo teplé počasí a zimní 
údržba byla jen okrajovou náplní práce, mohli 
pracovníci komunikací začít kontrolovat a čistit 
dešťové vpusti ve městě i v okrajových částech, 
jako je Žireč a  Zboží. Rovněž byla opravena 
propadlá dešťová vpusť na příjezdové komuni-
kaci k Jutě 01 v Heydukově ulici (viz foto).  Prů-
běžně také probíhaly drobné opravy výtluků 
na  nezpevněných komunikacích. Po  dopravní 
nehodě jsme opravili a dali do původního stavu 
část chodníku ze zámkové dlažby na Hradecké 
ulici. Dále zmínění pracovníci instalovali pla-
kátovací plochu v  Lipnici poničenou dopravní 
nehodou a  vyměnili starou plochu za  novou 
v Žirči.
Pracovníci veřejně prospěšných prací a  úklidu 
prováděli ruční úklid města, chodníků, přídlažeb 
a parkovišť od listí a větví na sídlištích. Částečně 
také prováděli ruční posyp chodníků a  mostů 
solí nebo drtí na  místech nepřístupných pro 
techniku. 
Další větší akcí, která započala v  uplynulém 
měsíci, je oprava plotu, nátěry a čištění branek 
na asfaltovém hřišti v ulici Karolíny Světlé.
Ve  větší míře se zvýšila frekvence úklidu 
odpadků na  zimním stadionu po  hokejových 
utkáních. Tímto stojí za  zmínku uspořádání 
mezinárodního turnaje 4 zemí dívek do  15 let 

v  ledním hokeji, který proběhl na  zimním sta-
dionu ve  Dvoře Králové nad Labem ve  dnech  
12. až 14. února 2016. 
Pracovníci střediska zeleně se věnovali péči 
o stromy a keře. V ulici 28. října využili teplého 
počasí a  dosadili chybějící keře. Na  Slovanech 
a na hřbitově ve Dvoře Králové nad Labem snížili 
živý plot. 
U  mladých stromů vysazených v  několika 

posledních letech se 
vyplely výsadbové mísy. 
Zahradníci prováděli prů-
klest keřů po celém městě. 
Veškerou dřevní hmotu 
z  průklestu keřů drtíme 
na  štěpku, kterou zasypá-
váme vypleté výsadbové mísy a  záhony keřů. 
Dřevní štěpka u stromů a keřů zlepší podmínky 
pro růst stromů a  zabrání růstu trávy v  tomto 
prostoru. Díky tomu nebude nutno sekat trávu 
v  těsné blízkosti stromů a keřů a sníží se riziko 
poškození dřevin technikou. 
Pokračujeme v kontrole stromů. Z této kontroly 
vycházejí návrhy na  ošetření nebo i  na  odstra-
nění stromů, které by představovaly zdravotní či 
bezpečností riziko.
Pracovníci údržby zeleně musejí také na  jaře 
vykonávat další práci, jako vyhrabat trávníky 
a  pak je pravidelně sekat a  začišťovat křovino-
řezem. Proto žádáme občany o  úklid po  svých 
psích mazlíčcích, sáčky na  psí exkrementy pra-
videlně rozmisťujeme. 
Více informací o  činnosti naleznete na  inter-
netových stránkách technických služeb města 
www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem

MěVaK informuje o činnosti
Pracovníci MěVaKu mají k dispozici 
nový pásový bagr a traktorbagr 
Společnost Městské vodovody a  kanalizace 
Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., zahájila obnovu 
techniky v rámci svého vozového a technického 
parku. V  březnu společnost pořídila dva nové 
stroje – traktorbagr a pásový bagr.
„Jedná se o  stroje určené především k  opra-
vám vodovodní a  kanalizační sítě, lze je využít 
také pro investiční akce,“ uvedl jednatel MěVaK 
Petr Mrázek a pokračoval: „Stávající technika je 
již značně zastaralá s  průměrným stářím dva-
náct let. Pro účely zemních prací disponujeme 
pouze jedním traktorbagrem s nájezdem 13 tisíc 
motohodin. Důsledkem jsou vysoké náklady 
na  opravy a  údržbu a  současně nedostatečná 
kapacita na  pokrytí všech potřebných oprav 
a  investičních akcí. Proto jsme byli také nuceni 
si dosud chybějící techniku pronajímat a  platit 
půjčovné. Teď konečně máme k dispozici odpo-
vídající technické zázemí, které tu doposud 
chybělo.“ 
Pracovníci MěVaKu nyní budou moci podle Petra 
Mrázka efektivněji pracovat v  terénu a  budou 

schopní ope-
rativně zasa-
hovat v  pří-
padě poruch. 
Zároveň se 
minimalizují náklady na  pronajímání techniky 
a  náklady související s  údržbou staré techniky.  
„Na nákup strojů jsme spěchali, protože v sou-
časné době realizujeme několik akcí. Paralelně 
se pracuje na  více místech Benešova nábřeží 
a  ve  Zboží a  do  toho je třeba opravovat poru-
chy, takže oba stroje ihned využijeme v terénu,“ 
podotkl jednatel. 
Novou techniku pořídil MěVaK na leasing. „Kupní 
cena je rozpočítána na dobu pěti let a oba stroje 
dohromady stály včetně DPH 4 miliony korun,“ 
sdělil Petr Mrázek. 
MěVaK při obnově technického parku postupuje 
podle plánu, který byl předložen dozorčí radě 
společnosti. V  dalším období bude nutná čás-
tečná obnova vozového parku včetně pořízení 
nákladního vozu s  nosností minimálně deset 
tun.

Miroslava Kameníková

Opravené poruchy 
2. 2.: porucha hydrantu Žireč; 
3. 2.: porucha vodovodu Pod Slévárnou; 
4. 2.: úseková výměna vodovodu Pod Slévárnou;
8. 2.: porucha vodovodu Riegrova; 
8. 2.: porucha kanalizace Slunečná; 
9. 2.: porucha vodovodu Slunečná; 
11. 2.: porucha vodovodu Husitská; 
12. 2.: porucha vodovodu Na Vyhlídce; 
15. 2.: porucha podzemního hydrantu Vojanova; 
17. 2.: porucha čerpací šachty Lipnice; 
19. 2.: porucha vodovodu Eklova; 
26. 2.: porucha nadzemního hydrantu Do Lánů; 
27. 2.: porucha vodovodu Žireč. 

Ivo Antonov
odpovědný zástupce MěVaK 

K užívání městských pozemků 
je nutný souhlas i povolení
Blíží se jaro a s tím i přípravy prací na pláno-
vaných rekonstrukcích nebo stavbách a  je 
tedy třeba připomenout nutnost souhlasu 
k případnému užívání pozemků ve vlastnic-
tví města Dvůr Králové nad Labem. Souhlas 
je nutný v  případě umístění lešení, kontej-
neru, provedení rekonstrukcí přípojek atd. 
Uvedený souhlas je v případě umístění nebo 
zásahu do místních komunikací podkladem 
pro příslušná rozhodnutí odboru dopravy 
a  silničního hospodářství, bez nichž nelze 
umísťovat lešení a  kontejner a  provádět 
výkopové práce na místních komunikacích.
Dále jsou vydávány souhlasy pro pří-
slušná rozhodnutí stavebního úřadu, a  to 
i  z  pozice vlastníka sousedních pozemků. 
V  případě souhlasu se stavbou uloženou 
v  pozemcích města Dvůr Králové nad 
Labem je v  některých případech nutné 
uzavřít smlouvy o umístění a právu provést 
stavbu, budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti. Uvedené smlouvy 
podléhají schválení radou města.
K podání žádosti o udělení souhlasu města 
Dvůr Králové nad Labem je možné využít 
příslušný formulář na internetových strán-
kách města www.mudk.cz v  sekci Radnice 
/ Dokumenty, formuláře / Odbor ekono-
miky a  majetku města. Žádost se podává 
na podatelnu městského úřadu v dostateč-
ném časovém předstihu, protože žádosti, 
vzhledem k  nutnosti konzultace s  ostat-
ními odbory městského úřadu, není možné 
řešit ze dne na den.
Žádosti vyřizuje odbor ekonomiky 
a  majetku města královédvorského měst-
ského úřadu, jeho pracovníci odpoví 
na případné dotazy občanů.

Marie Kadrmasová
odbor ekonomiky a majetku města



6

NOVINy KráLoVéDVorsKé raDnice – NÁZORy 3/2016

www.mudk.cz

Bude loutková scéna v roce 2017?
V našem městě má amatérské loutkářství mnohaletou úspěšnou historii a tra-
dici. Řada z nás si jistě pamatuje pravidelné pozvánky na pohádky a divadelní 
představení do Loutkového divadla Kliček. Pamatuji si dobře, že obecně platilo 
„Loutkové divadlo patří k městu a město patří k loutkovému divadlu“. Nejedno 
město v  okolí nám tento spolek oprávněně závidělo. Bohužel od  doby, kdy 
byl společností ČEZ objekt Teplárny v  ulici 28. října pro veřejnost uzavřen, 
nepostrádá naše město jen kvalitní hudební klub, jakým jistě byla Barakuda, 
ale i  stálou divadelní loutkovou scénu. A  to je z  mého pohledu zastupitele 
velká škoda pro nás všechny. V minulosti přijaté rozhodnutí provizorně umístit 
loutkovou scénu do prostor divadla v Hankově domě dostatečně jasně pro-
kázalo, že to byl ze strany města z dlouhodobého hlediska organizační krok 
velmi krátkozraký a kontraproduktivní. V podstatě nic nepřinesl, jen vytvořil 
prostor pro nekonečné čekání na konečné řešení. Ostatně, nebyl to první ani 
poslední organizační přehmat v  našem městě. Všichni dobře víme z  minu-
losti, že jich bylo na úkor nás všech nepočítaně. Naši spoluobčané, kteří jsou 
nedílnou součástí divadelního ansámblu, mnoho let trpělivě čekají na  jasné 
a hlavně konečné rozhodnutí ze strany vedení města k výše uvedené proble-
matice. Bohužel, zatím marně! Obracím se proto veřejně na všechny kolegy 
a  kolegyně v  Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem, nenechme už 
naše amatérské loutkáře bez tolik potřebného zázemí, nenechme diváky čekat 
na pravidelný program divadla Klíček a hlavně nenechme doslova vymřít ama-
térské loutkářství v našem městě. POZOR, čekáme marně více jak deset let!!!
Můj návrh spočívá v tom, že zastupitelstvo města odsouhlasí v letošním roce 
realizaci nové loutkové scény jako prioritní investiční akci, a  ta se následně 
stane nedílnou součástí rozpočtu na rok 2017. Faktická poznámka na závěr: 
Na  úřadě „prý“ existuje projektová dokumentace „Nové loutkové scény“: 
1) do  domu čp. 2 na  Masarykově náměstí – informační centrum města?,  
2) do prostor KINA Svět – balkon, 3) do prostor knihovny Slavoj – na půdě.

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši) 

Bylo nebylo
Každý má rád pohádky, hlavně ty s dobrým koncem. Například ta o Zařa-
zení do 1. třídy silnici Dvůr Králové nad Labem – Hořice. Ale stát má zájem 
překvalifikovat, a tudíž vlastnit jen silnice propojující ČR s okolními zeměmi. 
Nebo ta o ČOVce – NOVÁ NEBUDE – obava s prohrání sporu s vlastníky. Ale 
nikdo se tím nezabývá a přesunutí pozornosti na havarijní stav kanalizací 
a vodovodů? V jak špatném stavu jsou, všichni víme, je to stejné v celé zemi. 
Ale na  novou ČOVku bychom čerpali evropské dotace, které by pokryly 
i opravu přivaděče, do kterého vtéká největší množství balastních vod, ale 
sítě musíme za vlastní. Podle toho, kolik na to máme ročně, to bude akce 
na  200 let. Ale cena vody už nám vzrostla skoro na  80 Kč. Jaroměř 50 Kč, 
Opočno 62,56 Kč, Trutnov 71,70 Kč a  Náchod 73 Kč. A  to se vlastníci staré 
čističky ještě nevzpamatovali. Až zjistí, že jsou naše jediná spása – to se 
budeme divit! Ještě, že nám sedí na strážnici 16 strážníků plus 5 pomocníků. 
Mají naše město rozdělené do  rajonů a  pravidelně své úseky kontrolují. 
Dbají o naše bezpečí a pořádek ve městě. Ale jsou asi neviditelní! Už znáte 
svého strážníka? Zato na žádost ZOO budou dbát o pořádek i tam. Proč ne? 
ZOO je krajský subjekt, tak když se budu večer na prázdném parkovišti učit 
na in-line bruslích nebo na prkně, tak mě možná i zastřelí. A co parkoviště 
Penny, Billa, Tesco? Asi se zúčastním kursu prevence, je to zadarmo (kdo to 
platí?) a možná se i ubráním. A teď to nejlepší. Letos se bude opravovat ná-
břeží E. Beneše, silnice Zboží, Choustníkovo Hradiště – to za krajské peníze. 
Ale sítě pod nimi za  naše. Ještě před týdnem se nevědělo, kolik to bude 
město stát? A  to se vloni nestihlo proinvestovat skoro 10 milionů. Chod-
níky, osvětlení, komunikace atd. Přesto rozpočet roku 2016 už nestačí! Plány 
na příjmy v některých kapitolách se nepodařilo splnit, a přesto na  letošní 
rok jsou plánovány příjmy vyšší!  Například výběr pokut. Co nám ještě zdraží 
kromě daně z nemovitosti a vody? A to je konec pohádky.    

                                                                                     Libuše Vonková                         

Stále je nám opozičním zastupitelům vyčítáno, 
že kritizujeme vedení města a  jejich práci. Že 
nepodáváme konstruktivní protinávrhy. Pak je 
ovšem smutné, že konstruktivním a  pro město 
prospěšným návrhům není ze strany součas-
ného vedení města nasloucháno. Tak jako při 
předložení mého návrhu usnesení na  zasedání 
zastupitelstva města dne 8. března 2016. 
Město má připravenou projektovou dokumen-
taci na stavbu nové čistírny odpadních vod (ČOV) 
a  na  rekonstrukci kanalizačních stok. Stavbu 
vlastní městské ČOV současné vedení města už 
asi odpískalo a  město o  dotaci ve  výši 155 mil. 
Kč přišlo. Mělo by se ale začít s  rekonstrukcí 
kanalizačních sběračů dle platné projektové 
dokumentace. Jeden úsek v délce cca 150 m se 
bude opravovat v letošním roce při rekonstrukci 
komunikace na  Benešově nábřeží. Bohužel se 
letos nezačne opravovat kanalizační stoka A. 

Touto rekonstrukcí by se mělo snížit množství 
balastních vod o  40 % v  rámci celého města, 
a tím i snížit cena stočného pro obyvatele. To je 
hlavní důvod, proč jsem tento návrh předložil. 
Současné vedení města kritizuje bývalá vedení 
města za to, že neudržovala vodovodní a kanali-
zační síť v řádném stavu. Proto jsem na prosinco-
vém zasedání zastupitelstva města před schvále-
ním rozpočtu na rok 2016 ústně navrhl, abychom 
z návrhu rozpočtu vyškrtli nějaké investiční akce 
v  řádu 25–30 mil. Kč a  místo nich do  rozpočtu 
zařadili opravu kanalizační stoky A. Návrh nepadl 
na úrodnou půdu a nebyl přijat.
Nyní jsem tento návrh na  usnesení podal 
písemně: 
1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
ukládá radě města připravit projektovou doku-
mentaci na  akci omezení nátoku povrchových 
vod – vyvložkování kanalizačního sběrače stoky 

Za  devatero horami a  devatero řekami, bylo 
nebylo. Obvyklý začátek klasických pohádek zná 
nejspíš každý. Stejně tak každý má nebo měl rád 
pohádkové příběhy ať už vyprávěné, čtené nebo 
hrané. A právě hranými pohádkami malé diváky 
okouzluje již několik desetiletí místní loutkové 
divadlo Klíček.
Víte, že v roce 2014 bylo české loutkářství Minis-
trem kultury Danielem Hermanem zařazeno 
do  Národního seznamu nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury? Tento seznam obsahuje 
takové tradice, které jsou pokládány za  kulturní 
dědictví a  které chceme předat dalším genera-
cím. V našem městě loutkové divadlo Klíček hraje 
přes veškeré překážky od roku 1972. Jak dlouho 
budou loutkáři ještě hrát, záleží převážně na tom, 
zda budou mít stálou loutkovou scénu, kterou 
hledají už 23 let. Bez té nejen, že nemají možnost 
nahrávat nové hry a zkoušet ty staré, ale hlavně 

nemají možnost obohatit svou základnu o nové 
herce, a tak předat dalším generacím své umění.
Počátky loutkového divadla obecně mají v našem 
městě kořeny od roku 1840, kdy loutkáři Paulus 
a  Zelenka hráli vlastenecké hry. O  dalších lout-
kových scénách existují zprávy až z období první 
republiky. V této době vzniklo Skautské loutkové 
divadlo, scéna církve československé Kašpárek, 
divadlo Volné školy a  tělocvičné jednoty Sokol. 
Nejdéle, do  roku 1952, fungovalo divadlo Kaš-
párek. Po 2. světové válce vzniklo loutkové diva-
dlo školy 5. května a divadlo stolové společnosti 
Cvrndorf v Podharti. Spojením těchto loutkových 
scén v  roce 1972 vznikl současný Klíček. Scéna 
byla umístěna do  kulturního domu Teplárny, 
kde ochotníci hráli až do roku 1993. Od té doby 
mohou hrát loutkáři marionetové divadlo jed-
nou za dva měsíce v Hankově domě.  Maňáskové 
divadlo, které není tak náročné na  prostor, hrají 

ODS chce věci skutečně řešit
A  od  lokality Vorlech k  bývalému Holubovu 
zahradnictví. Doporučuje ke  splnění tohoto 
úkolu použít projektovou dokumentaci vypra-
covanou firmou PROVOD z  roku 2014 „Čistírna 
odpadních vod ve  Dvoře Králové nad Labem 
a rekonstrukce kanalizace“.
2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
ukládá radě města, aby předložila zastupitelstvu 
města ke  schválení finanční částku na  realizaci 
investiční akce uvedenou v tomto usnesení pod 
bodem č. 1 do rozpočtu města na rok 2017. 
Starosta města před hlasováním vyhlásil pře-
stávku na  poradu se svými koaličními partery. 
Při následném hlasování nebyl můj návrh přijat. 
Po hlasování padl návrh na uspořádání pracov-
ního setkání zastupitelů k tomuto bodu za účasti 
projektantů a  odborníků na  danou problema-
tiku. Snad poté dají zastupitelé na  červnovém 
zasedání zastupitelstva mému návrhu zelenou.   

Jan Bém, zastupitel (ODS)

Odemkne si Klíček někdy svou stálou scénu? loutkáři každý měsíc v sálku knihovny.
V  rozpočtu města na  rok 2015 byla vyčleněna 
částka na projekt stálé scény umístěné v půdních 
prostorách knihovny, které při rekonstrukci v roce 
1996 zůstaly z finančních důvodů nedokončené. 
Zadání projektu však nebylo místostarostou 
Ing. Helbichem schváleno z důvodu, že knihovna 
není bezbariérová – nemá výtah ani přilehlé par-
koviště. V  současnosti probíhají jednání o  mož-
nostech využívání sousedního pozemku, díky 
kterému by knihovna mohla mít vlastní parko-
viště, díky parkovišti výtah, díky výtahu by mohly 
být schváleny projektové práce. Nezní to tro-
chu jako jedna známá pohádka? Věřím, že jestli 
pohádka, tak s  dobrým koncem. Věřím, že pan 
místostarosta dostojí svému slovu, budeme mít 
knihovnu bez bariér a loutkáři co nejdříve dosta-
nou klíček od své stálé scény, kde bude místo pro 
marionety, maňásky a  také pro plno dětských 
a dospělých diváků. Važme si toho, co máme.

Mgr. Marta Staníková
ředitelka MěK Slavoj, zastupitelka (ČSSD)
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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

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

inzerce:

Máte zájem 
inzerovat v NKR?  

Kontaktujte nás na: 
noviny@mudk.cz, 
Tel.: 734 178 517

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

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

BRIGÁDA PRO VITÁLNÍ DŮCHODKyNĚ
úklidy domácností, 70 – 80 Kč/h,
auto a ŘP podmínkou, 608 318 151,
www.hodinove-manzelky.cz

Vybrané zásahy městských 
strážníků – únor 2015 a 2016
Druh zásahu 2016 (2015) 
BESIP přestupky  104 (58)
Dopravní nehody  2 (1)
Veřejný pořádek (přestupek) 22 (11)
Součinnost s PČR, MěÚ,... 17 (17)
Ob. závazná vyhláška (přestupek) 3 (2)
OZV o volném pohybu psů  16 (1)
Občanské soužití (přestupek)  3 (12)
Majetek (přestupek) 5 (15)
Ztráty a nálezy  4 (8)
Trestný čin  3 (3)
Prevence (opatření a úkony) 24 (17)
Pomoc v nouzi  3 (2)
Doručení písmemnosti (opatření) 7 (7)
Odchyt zvířete (opatření) 8 (13)
Stížnosti  6 (5) 
Celkem přestupků a trestných činů:   
 244 (190)
Pokuty v blokovém řízení:  28 (14)
Na místě nezaplacených bl. pokut: 0 (5)
Předáno Policii ČR:  8 (7) 
Předáno na správní odbor MěÚ:  9 (8) 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Výstavba laboratoří omezí 
dopravu v areálu nemocnice
Městská nemocnice, a. s., ve  Dvoře Krá-
lové nad Labem vyhlásila až do konce roku 
omezení vjezdu do  nemocničního areálu 
pro veřejnost a  absolutní zákaz parkování 
uvnitř areálu. Opatření souvisí se zahájením 
budování nové dvorní přístavby pro provoz 
oddělení klinické biochemie a hematologie. 
Výjimku mají vozy zdravotní služby, záso-
bování, vozidla označená vjezdovou povo-
lenkou a přepravující imobilní osoby s ozna-
čením ZTP. Výjimečně smí do  areálu vjet 
i  vozidlo přepravující pacienta k  poskytnutí 
lékařské péče, po  jeho vyložení však musí 
vyjet a zaparkovat mimo něj. Městská nemoc-
nice děkuje za pochopení a dodržování. 

Ing. Veronika Svobodová, PR manažerka
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a. s. 

Již půl roku pomáhají strážníkům Městské poli-
cie Dvůr Králové nad Labem asistenti prevence 
kriminality. „Stále jich je pět, přestože jeden asi-
stent našel zaměstnání jako strážný. I to je však 
jeden z  cílů tohoto dlouhodobého projektu 
úřadu práce – získat kvalifikaci, praxi a poté se 
uplatnit na  trhu práce. Na  volné místo vybral 
úřad práce dva kandidáty, z nichž jeden nastou-
pil v březnu,“ řekl Jan Štípek, zastupitel pověřený 
řízením MPDK a zároveň manažer prevence kri-
minality na královédvorském městském úřadě. 
Asistenti prevence kriminality působí jako pěší 
hlídky v katastru celého města a jejich výhodou 
je, že se dostanou i do odlehlejších částí, a  tím 
doplňují hlídky strážníků. V  běžném dni jejich 
úkoly stanovuje určený strážník Jindřich Hauke 
tak, aby efektivně doplňovali práci strážníků. 
Za šest měsíců svého působení si asistenti pre-
vence kriminality podle Jana Štípka již získali 
důvěru občanů, kteří se na  ně obracejí s  růz-
nými podněty. „Upozornili například na  hrozící 

nebezpečí pádu části poškozené budovy v Bez-
ručově ulici, na výskyt a přemnožení hlodavců, 
poškození dopravních značek na Benešově ná-
břeží a v Alešově ulici, znečistění lamp veřejného 
osvětlení v  parku Schulzovy sady či na  nález 
injekční stříkačky v parku tzv. Berlínek,“ podotkl.
V  současnosti se zaměřují na  monitoring 
majetku poškozeného graffity, zajišťují ostrahu 
veřejných prostor úřadu práce a  jeho okolí 
a  provádějí dlouhodobý monitoring dopravy 
v klidu. „Cílem projektu je ve vytipovaných loka-
litách zmapovat aktuální údaje o  parkujících 
vozidlech. Výsledky by měly sloužit k  efektiv-
nímu návrhu a následně řešení dopravy v klidu 
ve Dvoře Králové nad Labem,“ dodal Jan Štípek. 

Miroslava Kameníková

Asistenti prevence kriminality pomáhají půl roku

Usilují o snazší volání na městskou policii
Občané města by si v budoucnu nemuseli při volání 
na  linku Městské policie Dvůr Králové nad Labem 
(MPDK) pamatovat složité devítimístné číslo. 
Vedení města spolu s manažerem prevence krimi-
nality Janem Štípkem mají totiž zájem, aby se tele-
fonování na městskou policii zjednodušilo, ideálně 
linkou 156. V současnosti však platí, že když na toto 
číslo občan ze Dvora Králové nad Labem zatelefo-
nuje, dovolá se na Městskou policii v Trutnově. 

O  možném modelu, který momentálně využí-
vají například v bývalém okrese Náchod, jednal 
v  polovině března královédvorský starosta Jan 
Jarolím se svým trutnovským protějškem Iva-
nem Adamcem. Když by tedy osoba z kterého-
koliv místa v okrese zavolala na linku 156, ozvala 
by se automatická hláška s nabídkou na přesmě-
rování na  trutnovskou nebo královédvorskou 
městskou policii. K  tomu je ale třeba souhlas 

právě bývalého okresního města, které již linku 
156 využívá. 
Trutnovský starosta a  poslanec Ivan Adamec 
však nesouhlasí. „Nelíbí se mi technické řešení. 
Městská policie Trutnov pokrývá území od Rtyně 
v Podkrkonoší až po Pec pod Sněžkou. Linka 156 
má fungovat jako krizová a  když musí občan 
čekat na  přesměrování, tak se o  krizovou linku 
podle mě již nejedná,“ vysvětluje své stanovisko 
Ivan Adamec a pokračuje: „Jsem tedy pro to, aby 
operátor navrhl jiné řešení, které by vyhovovalo 
jak Trutnovu, tak Dvoru Králové nad Labem.“ 
„Ačkoliv jsme při prvním jednání shodu nenašli, 
starosta Adamec nabídl ze své pozice poslance 
Dvoru Králové nad Labem pomoc při budoucích 
jednáních o  zkrácené lince pro naši městskou 
policii. Věřím tedy, že řešení najdeme,“ dodal 
královédvorský starosta Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková
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Společnost TMW, a. s., se sídlem ve Dvoře Králové n. L.,
hledá pro další rozšiřování výroby kandidáty na tyto pozice:

•	SVÁŘEČ CO2
 Požadavky: platný svářečský průkaz, min. ZK 135

•	OPERÁTOR CNC FRÉZOVACÍHO CENTRA
 Požadavky: vyučen v oboru strojírenství, praxe vítána 

•	OBSLUHA OHRAňOVACÍHO LISU
 Požadavky: vyučen v oboru strojírenství, praxe vítána

•	ZÁMEČNÍK
 Požadavky: vyučen v oboru, platné oprávnění na VZV

Bližší informace na:
 e-mail: info@tmw.cz nebo tel.: 499 320 540–1

Nabízíme: 
– odpovídající ohodnocení – zaměstnanecké benefity 
– zajímavou a tvořivou práci – další vzdělávání v oboru

... užitek a tradice
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Noví občánci města
V únoru se narodilo v našem městě 11 občánků – 8 chlapců a 3 děvčata.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V únoru zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 18 lidí, z toho bylo 11 králo-
védvorských občanů, 6 mužů a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V únoru uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:
Aleš Petera a Kateřina Dufková  – 20. 2. 2016
V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:
Martin Janíček a Kateřina Kuncová  – 6. 2. 2016
Údaje jsou poskytnuté na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v únoru 
19 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 3 manželské páry stříbr-
nou svatbu, 2 manželské páry zlatou svatbu a 1 pár svatbu diamantovou. 

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Blahopřání
Dne 21. dubna 2016 oslaví 
významné životní jubileum – 80 let 
paní Dagmar Odvárková, dlouholetá 
pracovnice Léčebny zrakových vad 
ve Dvoře Králové nad Labem.
Přejeme jí do  dalších let hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

 Rodina a přátelé

Vzpomínka
Dne 16. dubna 2016 si připomínáme 5. výročí odchodu pana Miloše Mikeše, 
čestného člověka, který chtěl věřit v lidi. Je mi moc smutno.

Manželka

Dne 19. dubna uplyne smutné 10. výročí od  úmrtí paní Marie Luštinové. 
Vzpomeňte si s námi.

Dcery Renáta a Jana s rodinami

Společenská rubrika
Vítání občánků
Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 7 novorozených občánků města.

Zleva: Václav Ehrlich, Julie Řehořová, Jakub Klička, Beáta Náhůnková, Laura Hloušková.

Zleva: Vojtěch Rosík, Nina Doubicová.

Kontaktní centrum RIAPS 
Trutnov je nízkoprahová 
zdravotní a  sociální 
služba určená uživate-
lům návykových látek 
a jejich blízkým osobám.  
Od  roku 1997 zajišťuje 
služby pro severní část 
K r á l o v é h r a d e c k é h o 
kraje. Poskytuje ambulantní služby v  Trutnově 
a  terénní služby na  území okresu Trutnov (cca 
120 tisíc obyvatel) – Trutnov, Hostinné, Vrch-
labí, Dvůr Králové nad Labem a Úpice. „Vloni to 
bylo 248 uživatelů návykových látek a 28 rodičů. 
Stěžejními uživateli služby zůstávají problémoví 
uživatelé nelegálních drog, na  území okresu 
Trutnov se převážně jedná o uživatele pervitinu, 
kteří tvoří 78 % klientely. Významným faktorem 
se v tomto ohledu zdá blízkost hranic s Polskem, 
kde je snazší získávat prekurzory k výrobě per-
vitinu.  Uživatelům nelegálních drog bylo vymě-
něno více než 91 tisíc kusů injekčních stříkaček, 
z toho více než 26 tisíc kusů v terénu. Nalezeno 
a  bezpečně zlikvidováno bylo 148 kusů stříka-
ček,“ informuje vedoucí služby Ondřej Čalovka. 
Druhou nejpočetnější skupinou v K centru jsou 
uživatelé alkoholu. 

Mgr. Ondřej Čalovka
RIAPS – Kontaktní centrum a terénní služby

Kontaktní centrum 
RIAPS v roce 2015Služby Domácího hospice Duha, který má své 

sídlo v  Hořicích v  Podkrkonoší, v  roce 2015 
využilo 5 občanů Dvora Králové nad Labem, 
konkrétně 3 muži a 2 ženy.
Dost často lidé pokládají otázku: Proč se hospi-
cové péči říká doprovázení? Odpověď by nám 
mohla poskytnout Cecily Saundersová, zakla-
datelka Hospice sv. Kryštofa v  Londýně, která 
jednou řekla pacientovi: „Jsi důležitý do poslední 
chvíle tvého života a  my uděláme vše, co je 
v našich silách, nejen abychom ti pomohli zemřít 
v pokoji, ale abychom ti pomohli žít, než zemřeš.” 
Hospicový tým doprovází nemocného v  jeho 
posledním období života. Doprovází také 
všechny jeho blízké i po pacientově smrti. Proto 
není složen pouze ze zdravotních sester, které 
poskytují ošetření a podávají léky proti bolesti. 
Své místo v  něm má i  sociální pracovník, který 
pacientovi a jeho rodině pomáhá, aby se s celou 
situací vyrovnal. Jedině tak získá toto poslední 
období pacientova života smysl. Umožní mu, 
aby si mohl dát do  pořádku všechny svoje 
záležitosti a  uskutečnil třeba i  něco, co celý 
život odkládal. Paradoxně se tak pro mnohé 
stalo období nemoci obdobím nejnaplněněj-
šího života. V hospicovém týmu je také zařazen 
duchovní – hospicový kaplan. Jeho cílem není 
obracet lidi na víru, ale vyjít vstříc potřebě paci-
enta po naději. 
Nyní již alespoň tušíme, co je to doprovázení. 
Není to péče, která má dovést člověka ke smrti. 

Je to pomoc, která má pacientovi umožnit plno-
hodnotný způsob života i  v  jeho samotném 
závěru. V  našem regionu má domácí hospi-
cová péče svoje sídlo v Hořicích v Podkrkonoší. 
Domácí hospic Duha však – za  téměř sedmile-
tou existenci – doprovázel pacienty z  více jak  
40 obcí včetně Dvora Králové nad Labem.
Rok 2016 měl pro hospicový tým svůj počátek 
už během vánočního období, kdy o  pomoc 
požádali noví pacienti, nové rodiny. Vážná 
nemoc se totiž nikdy neptá, zda se nám to hodí 
nebo nehodí, kolik nám je let, komu jsme dali 
hlas ve volbách nebo kolik vyděláváme. 
S obdobným přístupem jde za pacientem i hos-
picový tým. Ke  každému přistupuje stejně. 
Ovšem v  pozitivním slova smyslu. Přistupuje 
k  pacientovi jako k  jedinečné lidské osobnosti, 
jejíž důstojnost zachovává během pacientova 
života i  po  jeho smrti. Každá cesta za  určitým 
pacientem, bez ohledu na to jak dlouhá je a koli-
krát se opakuje, je tak určitou cestou vzájem-
ného vztahu. Je to nejenom vztah ošetřujícího 
a  pacienta. Je to vztah maximální důvěry, kte-
rou pacienti a jejich rodiny darují hospicovému 
týmu. Vztah, na který lze odpovědět jenom hlu-
bokou pokorou, má-li být po celou dobu nemoci 
zdravě naplňován. Je to stálá cesta poznávání 
skutečných hodnot života. Cesta, na které chce 
Domácí hospic Duha stále nabízet pomoc všem, 
kteří ji potřebují.

Mgr. Jakub Holman, za tým Domácího hospice Duha

Jsi důležitý do poslední chvíle tvého života
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Ve dnech 10.–11. března 2016 jsme se zúčastnili 
soutěže Expo Science Amavet, probíhající pod 
záštitou předsedy Akademie věd České repub-
liky prof. Jiřího Drahoše, jejíž regionální kolo se 
konalo v Pardubicích.
První den nás po příjezdu čekalo sestavení pos-
teru, který reprezentoval náš projekt Demon-
strační přístroj pro hodiny fyziky a  chemie. 
Poté následovalo hodnocení od  poroty, která 
byla složena z  mnoha významných osobností 
od učitelů na základních školách až po děkany 
jednotlivých vysokých škol jak z  Pardubic, tak 
z Prahy. Po několikahodinovém hodnocení jsme 
se dozvěděli mnoho užitečných informací, které 
nám pomohou v další obhajobě. 
Druhý den dopoledne jsme představovali náš 
projekt veřejnosti a odpoledne už přišlo očeká-
vané vyhodnocení. Bohužel jsme nepostoupili, 
ale zkušeností si odvážíme mnoho.

Karolina Bergelová a Filip Nácovský, 4. C

Expo Science Amavet 

V  úterý 8. března se vydala tříčlenná skupina 
žákyň z  2. C společně s  třídním profesorem 
PhDr.  Ivem Rejchrtem do  Prahy na  konferenci 
k  projektu Extra třída. I  přesto, že jsme museli 
brzy vstávat, měli jsme od rána dobrou náladu. 
Na  konferenci účastníci nejprve zhlédli videa 
projektů z  minulého roku a  diskutovali o  nich 
s  jejich autory. Bylo zajímavé slyšet, jak velmi 
jejich třídy účast na projektu stmelila a kolik cen-
ných zkušeností pro život v nich získali.
Protože jsme obdrželi finanční prostředky 
na výrobu informační tabule k bývalému židov-
skému hřbitovu ve  Dvoře Králové nad Labem, 
požádala nás redaktorka Českého rozhlasu 
o menší rozhovor pro pořad zabývající se židov-
skou tematikou.

 

Také na  nás čekal oběd, při kterém jsme se 
seznamovali s žáky z jiných škol a jejich projekty.
Odpoledne jsme se zúčastnili předem vybra-
ných seminářů na téma Projektový management 

aneb jak si projekt správně naplánovat a  řídit 
(Michaela Janebová), Fundraising – získávání 
financí na projekt (Ráchel Šírková) a Propagace 
projektu do médií a veřejnosti (Zuzana Crhová). 
Dozvěděli jsme se, jak člověka nejlépe zaujmout 
během několika sekund, jak správně pracovat 
v kolektivu, jak projekt propagovat nebo jakými 
způsoby získat finance. Rovněž pan profesor 
Rejchrt se zúčastnil zajímavého workshopu, 
který byl určen pro pedagogy. 
Všem se nám to velmi líbilo a  odnesli jsme si 
plno zajímavých informací, inspiraci a  povzbu-
zení do další práce. Těšíme se, až poznatky zís-
kané na  Extra konferenci budeme moci využít 
v praxi.

Ráchel Šírková, 2. C

Studentky gymnázia se zúčastnily Extra konference

Ke  gymnaziálnímu 
dění neodlučně patří 
dva plesy, významná 
součást kulturního 
života našich stu-
dentů, absolventů 
i jejich rodin. 
Pěkný a  dynamický 
maturitní ples v pátek 
5. února 2016 roz-
tančil Zábavní cent-
rum Zálabí. Nápadité 
nástupy a symbolické 
šerpování zahájilo 
hrdinům večera lou-
čení se školou, jež 
vyvrcholí květno-
vými zkouškami dospělosti. Tato akce je (velmi 
rušným) společenským vrcholem pro nejstarší 
studenty i  čerstvé absolventy, kteří se dostaví 
povzbudit své mladší přátele a  zavzpomínat 
na vlastní nástup.
Kdo u  nás maturoval dříve, na  výše zmíněném 
plese se objeví jen vzácně. A  právě pro něj, ale 
také pro všechny ostatní, kdo jsou spojeni s naší 
školou, je tu ples absolventů, který gymnázium 
pořádá ve  spolupráci s  Klubem NATURA v  čele 
s  RNDr.  Janou Dobrorukovou. Jubilejní XX. ples 
absolventů našeho gymnázia se konal v sobotu 
20. února 2016 v Hankově domě. Vyznačoval se 
svou tradiční společenskou noblesou, taneční 
ladností, družností bývalých spolužáků (a leckdy 
i jejich někdejších profesorů) a špetkou příjemné 

nostalgie. Protože se tu jako organizátoři i taneč-
níci uplatňují též naši současní studenti, jde 
tak trochu o pravidelné „výročí školy“ v malém, 
propojující minulost a  současnost, vzpomínky 
i  plány do  budoucna, rozhovory o  aktuálním 
školním životě i bezstarostné veselí. Nechybí ani 
přátelské zápolení o  nejpočetněji zastoupenou 
absolventskou třídu, jež letos těsně vyhrála 6. C 
2014 před 4. A 2014. Prestižní vítězství a odměnu 
obě třídy oslavily společnou fotografií.
Škoda jen, že tentokráte dorazilo méně účast-
níků než posledně. Snad se jich příští únor 
na  tento idylicky "rodinný" ples dostaví více, 
aby mohl být trvale zachován bez jinak nutné 
komercializace.

PhDr. Ivo Rejchrt

Ples absolventů Gymnázia 
Dvůr Králové nad Labem

Mnohostranná činnost Gymnázia Dvůr Králové 
nad Labem přinesla i  v  uplynulých měsících 
řadu úspěchů. 
Jedním z  nich byly dva hojně navštívené dny 
otevřených dveří (ve středu 13. ledna a v sobotu 
5. března), jež umožnily zájemcům o  studium 
i  jejich rodičům lépe nás poznat. Jistě také 
díky nim – ale i  zásluhou dalších propagač-
ních akcí (např. návštěv veletrhů vzdělávání 
a místních základních škol, programů pro jejich 
vybrané třídy přímo na  gymnáziu, billboardů, 
inzerce) – jsme dosáhli vysokého počtu přihlá-
šek (45 do  šestiletého a  71 do  čtyřletého stu-
dia). O tom, kdo nakonec bude moci usednout 

v  našich lavicích, rozhodnou přijímací zkoušky  
15. dubna (pro čtyřleté studium) a  18. dubna 
(pro šestileté studium). 
Radost nám udělala též řada reprezentantů 
v  postupně probíhajících odborných soutěžích 
a  olympiádách. Postup do  krajského kola si 
již vybojoval Ondřej Vaněk z  2. C v  olympiádě 
v  českém jazyce (1. v  okresním kole) a  v  che-
mii, v  olympiádě v  anglickém jazyce v  různých 
kategoriích Vít Černý z 2. A (2. v okresním kole), 
Daniel Linda z 2. C, Tomáš Lev ze 4. C a Jan Rutrle 
z  5. C, v  zeměpisné olympiádě Tomáš Dufek  
z  2. A  (2. v  okresním kole), v  dějepisné olym-
piádě Lucie Petráčková a  Martin Kazmirowski 

z  1. C. V  němčině 
a  ruštině již proběhla 
krajská kola a tradičně 
jsme tam zazářili: Eva 
Horáková z  3. A  kon-
verzační soutěž v ruském jazyce vyhrála a postu-
puje do  celostátního kola, Klára Kazmirowská 
z 6. C v ní obsadila 2. místo. V němčině Martin 
Kazmirowski z 1. C obsadil 1. místo s postupem 
do celorepublikového kola. 
Gratulujeme reprezentantům naší školy i města 
a přejeme jim hodně úspěchů v dalších kolech!

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

Zimní úspěchy na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem
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V  pátek 18. března 2016 
získal titul v  anketě o  nej-
oblíbenějšího učitele České 
republiky Zlatý Ámos náš 
pan učitel přírodopisu 
a  chemie Mgr.  Jan Flídr. 
Jeho sedmáci ho před 
nedávnem velmi překva-
pili, když mu oznámili, že 
ho nominovali do  této 
soutěže. Ve  finále Honza 
zaujal porotce už při netra-
dičním představování školy 
a  sebe samého, jeho rapo-
vání nemělo konkurenci. 
Ve volné disciplíně nacvičil 
se svými žáky scénku, při 
které došel k nebeské bráně, u které předstou-
pil k  hodnocení udělovanému vstupní komisí. 
V čele seděla Marie Terezie a Jan Amos Komen-
ský. Bývalá panovnice se přiznala k  faktu, že 
školní docházku zavedla proto, aby měla ale-
spoň na  chvíli klid od  svých 16 dětí. Se slovy: 
„Kam já se ještě kvůli nim nedostanu?“ se učitel 
probouzí ze sna v kabinetě.
Děkujeme všem, kteří našeho kolegu podpořili 
v  hlasování. Honzovi přejeme mnoho dalších 
profesních úspěchů a žákům neutuchající nad-
šení v rámci školních výsledků.

kolegové a kolegyně ze ZŠ 5. května

Ohlédnutí za školním plesem
V pátek 11. března se konal již XI. ročník školního 
plesu, který tradičně zahajovali žáci deváté třídy. 

Třídní učitelku jistě potěšili dojemným proslo-
vem a velmi neobvyklým dárkem. Let balonem 
byl pro všechny přítomné velkým překvape-
ním. Zhlédli jsme vystoupení břišních tanečnic 
a  ukázky standardních i  latinskoamerických 
tanců v  podání našich dětí. K  poslechu a  tanci 
nám celý večer hrála příjemná hudba J. K. Band 
Ohnišov. Věříme, že si ples všichni užili, a už nyní 
se těšíme na přípravu dalšího.  

Mgr. Markéta Haasová
vyučující ZŠ 5. května

Konec zimy na ZŠ 5. května
Týden před jarními prázdninami se účastnili žáci 
7. třídy lyžařského výcviku v Peci pod Sněžkou 
v  malebné roubence Hájenka pod Hrnčířskými 
boudami. První kroky na  lyžích je zavedly 

na  místní vlek, který v  odpoledních hodinách 
vystřídaly běžky. Uprostřed týdne vyrazili 
všichni na  velké vleky do  Pece pod Sněžkou, 
pokračovali zdokonalováním oblouku a výletem 
na Černou horu. V závěru týdne čekaly na žáky 
soutěže v lyžařských disciplínách. Všichni se vrá-
tili v pořádku se spoustou zážitků.

Mgr. Markéta Haasová
vyučující ZŠ 5. května

Krása Krkonoš očima lyžníků z páťáku
Na lyžáku je nám skvěle, máme dobré učitele.
Lyžovat nás velmi baví, ani zlé počasí nás nezastaví.
Hájenka je krásná chata, přesto nefungují data.
Jídlo nám tu vaří Michal, 
správné ingredience do omáčky přidal.
Standa do příkopu skočí, nakonec to dobře skončí.
Chodíme i na běžky, potom jdeme pěšky!
Před večeří přednáška, nehne se ani podrážka.
Těšíme se na další den, doufáme, že si ho užijem.

Denisa Dufková, Kristýna Balážová,  
Kristýna Jahnátková, Karolína Orlíková, 

Natálie Šebová (žákyně 7. třídy)

Jan Flídr ze ZŠ 5. května je novým Zlatým Ámosem

Novinky ze ZŠ Podharť
Večerní akce dopravního kroužku
Ve  středu 2. března se sešli žáci dopravního 
kroužku na  nocování v  podharťské škole. Při-
dali se i  kamarádi, kteří pomáhali s  organizací 
dopravní soutěže. Na  všechny čekal zajímavý 
program. V  první části se uskutečnila beseda 
s panem nadporučíkem Zárubou, který pracuje 
jako psovod u Policie České republiky, a panem 
Antonínem – majitelem psího útulku ve  Dvoře 
Králové nad Labem. Děti si vyzkoušely vybavení 
policisty – přilby, vesty, dozvěděly se hodně 
zajímavostí o práci policie. O způsobech zásahu 
a o pomáhání lidem v nebezpečí.
Po  besedě proběhla praktická ukázka výcviku 
psů. Děti byly nadšené ze všech tří psů, které 
nám pan Záruba ukázal. Obdivovaly práci 
policisty a  měly spoustu dotazů, na  které jim 
pan Záruba i  pan Antonín trpělivě odpovídali. 
Nechyběl ani zásah proti pachateli, při němž byl 
figurantem pan Antonín. Tato část programu 
byla velmi zajímavá a poučná. Rozloučili jsme se 
a po večeři následovala další akce.
Vypravili jsme se na  prohlídku hasičské zbroj-
nice. Čekal zde na nás pan Šedivka s kolegy, kteří 
nám vyprávěli o historii hasičů ve Dvoře Králové. 
nad Labem. Seznámili jsme se s  prací hasičů, 
prohlédli si vybavení jednotlivých vozů a dozvě-
děli se, k čemu se jednotlivé předměty používají. 
Auta jsme si mohli prohlédnout i zevnitř.
Nejsou to jenom požáry, u  kterých hasiči zasa-
hují, ale např. dopravní nehody, živelné pohromy, 
zachraňování zvířat, pomoc záchranné službě.
Druhá část programu skončila a  my jsme se 
vrátili do  školy. Plni zážitků jsme ještě povídali 
a  ochutnávali dobroty, které nám maminky 

připravily – moc jim děkujeme. Přiblížila se  
23. hodina, připravili jsme karimatky, spacáky 
a šlo se spát.
Program, který se nám všem moc líbil, jsme 
ještě doplnili o hry, které nám půjčil z klubu pan 
vychovatel Frieda.
Moc děkujeme panu Zárubovi, panu Antonínovi 
i všem hasičům, kteří se nám po celý večer věno-
vali. Těšíme se na  další – tentokrát denní spo-
lečné akce s dětmi z dopravního kroužku i jejich 
kamarády.

Mgr. Ivana Pešťáková, vedoucí kroužku

Čtvrťáci v Archeoparku
V pátek 11. března 2016 jsme se i přes nepřízeň 
počasí vypravili z  Podhartě do  Archeoparku  
Všestary. Byli jsme rádi, že nesněží, protože nás 
čekal slíbený program venku i  uvnitř. Vnitřek 
budovy byl rozdělen na tři části: „Podsvětí, Svět 
a  Nebe.“ Prohlídku jsme začali podsvětím, kde 
jsme mohli vidět kostry pravěkých lidí, mamutí 
kly, jeskynní malby a  hliněné nádoby. V  pro-
středním patře přišla na  řadu prohlídka galerie 
s  pravěkými nástroji, nádobami a  zbraněmi 
a  také jsme měli možnost vidět model života 
pravěkých lidí. Z třetího patra byl pěkný pohled 
na celou vesnici i galerii.
V druhé části programu jsme si mohli vyzkoušet 
lovení oštěpem a  lukem, rozdrtit obilná zrna, 
nabrousit nástroje, tesat sekerou, vrtat díru 
do mušle a řezat kůži. Za odměnu jsme dostali 
obilné placky pečené na kameni a mohli si kou-
pit zajímavé suvenýry. 
Těšíme se na příští návštěvu v létě.
Nela Šedivá, Jakub  a Standa Serbouskovi, žáci 4. třídy

Studentští zastupitelé 
na návštěvě krajského úřadu 
v Hradci Králové
Dne 3. března 2016 jsme se se studentským 
zastupitelstvem vydali na  Krajský úřad Krá-
lovéhradeckého kraje v Hradci Králové. Tam 
jsme zjistili, že místo plánované schůzky 
s hejtmanem se v zasedací místnosti setkáme 
s krajskou radní pro zdravotnictví Janou Třeš-
ňákovou. Zprvu nás to zklamalo, ale dozvě-
děli jsme se něco zajímavého o naší nemoc-
nici a o problémech v celém kraji. Potom nás 
provedli po úřadě. Byli jsme v místnosti, kde 
probíhají významné schůzky, jako je jed-
nání s  představiteli naší vlády nebo setkání 
se zahraničními vyslanci. Nakonec jsme se 
podívali do  kanceláře hejtmana Lubomíra 
France.
Prohlídku jsme si velice užili, a i když jsme se 
nesetkali s hejtmanem, tak se nám to líbilo.

Petra Šotolová
studentské zastupitelstvo Dvůr Králové nad Labem

MŠ Drtinova zve rodiče s dětmi 
na Den otevřených dveří
Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, 
Drtinova 1444 pořádá na všech svých pra-
covištích (Drtinova 1444, Dvořákova 728, 
Lipnice 64, Roháčova 2191 a Žireč 26) Den 
otevřených dveří. 
Akce se koná ve  středu 13. dubna 
od 14:00 do 16:00 hod. Rodiče a děti jsou 
srdečně zváni.

Věra Havelková
ředitelka MŠ
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V Základní škole a Praktické 
škole vědí, jak přivolat jaro
Zima byla sice 
mírná, ale dlouhá. 
Už aby tu bylo 
jaro! V  prvním 
březnovém týdnu 
„rozkvetla“  dříve 
zasněžená okna ZŠ a  PrŠ v  Přemyslově 
ulici pestrobarevnými papírovými květy. 
V  úterý 15. března se žáci, učitelé, rodiče 
a  přátelé školy sešli na  tradičních veliko-
nočních dílnách. 

Celé odpoledne bylo věnováno vyrábění 
symbolů jara z  různých materiálů, růz-
nými technikami. Každá třída měla připra-
vený svůj originální program, včetně pro-
střené velikonoční tabule s  ochutnávkou 
pomazánek.
Po  příjemně stráveném čase v  přátelské 
tvůrčí atmosféře si účastníci odnášeli 
domů vajíčka, beránky, slepičky, kuřátka, 
pomlázky i zaseté osení.
Za  celý kolektiv pedagogů děkuji všem 
zúčastněným a  těším se na  naše další 
setkání. To bude věnované oslavě Dne dětí.

Mgr. Lucie Marková
ZŠ a PrŠ, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Okresní kolo konverzace 
v anglickém jazyce
Této soutěže se zúčastnili dva žáci – Jakub Háze 
ze 7. A  a  Adéla Šleisová z  9. A. Každým rokem 
roste úroveň znalostí všech účastníků, proto je 
velmi těžké vybojovat dobré umístění. Ale jde 
mimo jiné i  o  to, porovnat si znalosti s  vrstev-
níky, poznat nové kamarády. O to více nás těší, 
že Jakub Háze se sice neumístil na  předních 
místech, ale uvědomil si, co ještě může zlepšo-
vat v  anglickém jazyce. Adéla Šleisová naopak 
zúročila svůj přístup k angličtině, získala cenné  
1. místo a postupuje do krajského kola. Oběma 
žákům blahopřejeme a věříme, že si z onoho sou-
těžního dne odnáší jen ty nejlepší vzpomínky. 

Ing. Alena Čiháková 

Florbalové žně na ZŠ Strž

V  tělocvičně ZŠ Strž se tradičně konají okrsková, 
okresní a krajská kola soutěží pro základní školy. Co 
se týče florbalu, naši kluci letos okrsek, okres i kraj 
vyhráli a vybojovali si tak právo startu v kvalifikaci 
na  republikové finále. Kvalifikace se uskutečnila  
1. března v Liberci za účasti vítěze Královéhradec-
kého, Libereckého a  Středočeského kraje. Hrálo 
se systémem každý s  každým a  pouze vítěz se 
kvalifikoval na  republiku. Narazili jsme na  velmi 
silné a kvalitní soupeře z Mladé Boleslavi a Liberce 
a  republiku si bohužel nevybojovali. Avšak i  třetí 
místo ze všech základních škol ze tří krajů České 
republiky je pro nás velkým úspěchem a pro kluky 
motivací do dalších turnajů. 

Mgr. Stanislav Ježek

Zprávy ze ZŠ Strž Ve Strži se kromě žáků toulá plno 
sněhuláků
Letošní zima byla na  sněhovou nadílku hodně 
skoupá. Trochu napadlo, ale brzy zase roztálo. 
A pokud si děti z té trošky sněhu stihly postavit 
sněhuláka, tak jim dlouho nevydržel. Využili jsme 
tedy příležitosti, kterou nabídl DDM Jednička 
vyhlášením soutěže ,,Sněhulák stokrát jinak". Mezi 
těmi, kdo se zapojil do výtvarného a rukodělného 
klání na 1. stupni, byli žáci třídy 3. A, 4. A a kolek-
tiv dětí z výtvarného kroužku. Třeťáci přistoupili 
k  práci s  humorem a  své papírové sněhuláky 
netradičně vyzdobili. Bílí panáčci tak měli dešt-
níky, sluchátka, mobily, kravaty, motýlky, kabelky, 
pouštěli draka, nebo vedli na vodítku psa. Puto-
vali po dlouhé silnici ve směru ukazatelů k zámku 
Lednice a do Pece pod Sněžkou. Jejich putování 
bylo přece jen úspěšné, protože si doklopýtali 
pro velmi pěkné 1. místo v kategorii kolektivů MŠ 
a ZŠ (jiné techniky). Mladší výtvarníci z 1. a 2. třídy 
pracovali pod vedením paní asistentky A. Erbe-
nové. Vytvořili obrovského sněhuláka a posázeli 
ho tvary, které žádného sněhového elegána 
neurazí. Prostě samými kruhy a kroužky různých 
barev a velikostí. Dostal jméno Sněhuláček Puntí-
káček, a kdyby měl krk, mohl by si na něj pověsit 
další kroužek – zlatou medaili. Děti z výtvarného 
kroužku dosáhly ve  své kategorii také úspěchu 
nejvyššího. Ve třídě 4. A použili na výrobu sněhu-
láků kartonové plato od  vajíček. Tato originální 
metoda přinesla nejvíce štěstí Filipu Furmánkovi. 
Ve své kategorii jednotlivců ZŠ (výrobky) obsadil, 
stejně jako oba kolektivy, zasloužené 1. místo. Tři 
první místa – to stojí za to chvilku postát a přitom 
neroztát. Vítězní sněhoví kamarádi teď zdobí 
naše třídy. Díky tomu, že jsou z papíru, se neroz-
tečou a doufáme, že ani neutečou. 

Učitelky 1. stupně 

Ze života školní družiny
Cirkus „HURÁ“, který letos pracuje ve  školní 
družině při ZŠ Strž v  rámci eTwinningového 
projektu „Račte vstoupit“, pokračuje i  v  druhém 
pololetí ve  svých aktivitách. Děti se seznamují 
s  novými technikami – malovaly např. šapitó 
pomocí vody a  útržků krepového papíru, který 

vykouzlil na  čtvrtce zajímavé barvy, vyrobily si 
zápisníčky s cvičenými zvířátky z pěnové hmoty, 
masku klauna, lvy apod. Seznamují se i s přírod-
ními zákonitostmi. Na  akrobatovi „Vrtulníčkovi“ 
si ukázaly zákon gravitace a odpor vzduchu, při 
svých pokusech pozorovaly vybuchující kapky 
barvy ve  vodě s  olejem. Vymýšlely pohádky 
na  společné téma, luští osmisměrky a  křížovky 
s cirkusovou tematikou.

Období jarních prázdnin umožňuje podnikat 
cesty do vzdálených míst, a tak měly děti mož-
nost popovídat si s dětmi z cirkusu „TWINGRING“ 
ze Stráže u  Tachova, které nás přišly navštívit 
a strávily s námi celé odpoledne. Ukázaly jim, co 
všechno tu děláme, provedly je po škole a popo-
vídaly si o společném projektu.
O životě ostatních cirkusů se dovídáme i z dopisů, 
které si mezi sebou posíláme, nebo z  interneto-
vých stránek, kde můžeme zhlédnout fotografie 
i videa z jejich nejzajímavějších činností.
Nyní se zástupci družiny připravují na společné 
setkání aktérů projektu, které proběhne v dubnu 
v  malebné vesničce Těšovice poblíž Domažlic. 
Všichni se už těšíme na jaro, kdy budeme moci 
trénovat své dovednosti na školní zahradě.

Vychovatelky ŠD 

Výběr povolání je jedno z nejdůležitějších rozhod-
nutí v životě. Je to tíživé téma nejen vycházejících 
žáků základních škol, ale také jejich rodičů. Tento 
nelehký úkol snad nikoho z  nás nemine. Výběr 
určí profesní dráhu na dlouhé roky dopředu, a má 
proto smysl k této volbě přistupovat zodpovědně. 
Daleko jednodušší je si na povolání zatím „jen tak 
hrát“, jak tomu bývá u malých dětí. A právě toto 
téma se často začleňuje už do vzdělávacích pro-
gramů mateřských škol. Stejně tomu tak je i v té 
naší. Cílem je seznámit děti s  některými druhy 
povolání, s náplní dané profese, vysvětlit pojmy, 
jež se k  ní vztahují. Vše probíhá zábavnou for-
mou pomocí námětových her a hraček, tanečků, 
básniček, písniček, hádanek atd. Demonstrační 
obrázky napomáhají dětem částečně přiblížit 
danou skutečnost. Není ale nadto, podívat se 
na některou profesi doopravdy a hezky zblízka.
V rámci třídního vzdělávacího programu „Kdo, co, 
čím“ tak navštívila třída Kočiček z MŠ Elišky Krás-
nohorské nedalekou Střední školu informatiky 
a služeb. Děti si mohly prohlédnout velmi pěkné 
prostory, ve kterých se připravují na své povolání 
například žáci oborů Kosmetické služby, Kadeř-
ník nebo Hotelnictví – gastronomie. Celým are-
álem nás provázela vedoucí učitelka odborného 

výcviku. Žáci přijali děti jako opravdové zákazníky. 
Kosmetičky nalakovaly děvčatům nehtíky, kadeř-
nice načesaly zájemcům vlásky a ve školní jídelně 
bylo předvedeno, jak se správně prostírá a obslu-
huje. I nám bylo nabídnuto lehké osvěžení.
Dětem se ve  „veliké“ škole velmi líbilo a  roz-
hodně se zde nestihly nudit. Své dojmy sdělovaly 
doslova na  potkání. A  kdo ví, třeba jim jednou 
tento zážitek pomůže při jejich vlastní životní 
volbě. Tímto děkuji vedení školy za povolení náv-
štěvy a učitelům odborného výcviku jednotlivých 
oborů i paní vedoucí školní jídelny za milé a las-
kavé přijetí a za poskytnutí možnosti přiměřeně 
seznámit malé zvědavce s  výkonem zmiňova-
ných profesí v praxi.

Jiřina Nápravníková, učitelka MŠ Elišky Krásnohorské                                                           

Spolupráce MŠ Elišky Krásnohorské se SŠIS
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Plasty jsou nedílnou součástí historie 20. sto-
letí. A budou nás jistě ještě dlouho provázet. Je 
možné z nich vyrobit mnoho užitečných věcí – 
od srdečních chlopní po předměty zcela proza-
ické denní potřeby. O významu plastů tedy dnes 
již nikdo nepochybuje. Se značným rozmachem 
využití těchto polymerních materiálů ve spotře-
bitelském průmyslu, automobilovém průmyslu, 
stavebnictví, zdravotnictví a  dalších oborech 
vzrůstá i potřeba kvalifikovaných pracovníků.
Střední škola informatiky a  služeb zareagovala 
již před 4 lety na potřeby trhu koncepcí nového 
zaměření oboru Aplikovaná chemie, zaměřením 
– Výroba a  zpracování polymerů. Na  přípravě 
studijního zaměření a  výukových materiálů se 
podílel tým prof. Ing. Jana Rody, CSc., a následně 
prof.  Ing.  Jiřího Brožka, CSc. Žáci se stejně jako 
v předchozích letech v únoru účastnili odborné 
stáže v Ústavu polymerů VŠCHT Praha. 
Odborný tým připravil pro žáky zajímavý pro-
gram, včetně předání informací o  studijních 
programech bakalářského, magisterského 
i  doktorandského studia. Následně žáky čekala 
prohlídka laboratoří ústavu, kde zhlédli labora-
torní přípravu polyamidu 6, metodu kapalinové 

chromatografie, kterou zde využívají pro identi-
fikaci polymerních materiálů. Po teoretické části 
se žáci účastnili ukázkových výrob a mechanic-
kých zkoušek pryže v  poloprovozech ústavu. 
Odměnou byl každému žákovi produkt – 
pryžový „hopík“, který si odnesli jako vzpomínku 
na  velmi zajímavou návštěvu výzkumného 
pracoviště.
Žáci získali také informace o  nových technolo-
giích výroby polymerů na bázi polyimidů, které 
jsou dnes řazeny do  skupiny speciálních poly-
merů, a  to vzhledem k  výjimečným vlastnos-
tem a vysoké odolnosti vůči vysokým teplotám. 
Právě tato vlastnost předurčuje tyto materiály 
k  využití pro letecké účely a  elektrotechniku. 
Pracoviště VŠCHT je jediným pracovištěm, které 
se v  ČR zabývá výzkumem těchto speciálních 
látek.
V provázanosti teorie s praxí škola pokračovala 
v  rámci exkurze, tentokrát do  firmy Rubena,  
a. s., Náchod, která je tradičním českým výrob-
cem pryžových, pryžokovových a  pryžotextil-
ních výrobků.
A  jak se exkurze líbila? Na  odpověď jsem se 
zeptala žákyně 4. B Kristyny Hejdukové: „Zaujalo 

nás zpracování neskutečně velkého množství 
masy pryžové hmoty na  velkých strojních zaří-
zeních, výroba veloplášťů a  velmi zajímavý 
a  srozumitelný výklad mistra válcovny. Nyní si 
také uvědomuji důležitost nabídky SŠIS, a  to 
získání certifikátu z odborné anglické chemické 
terminologie, kterou nabízí škola v rámci spolu-
práce s firmou Open Agency. Plnění certifikátu 
je poměrně zábavné a  jednou by se certifikát 
mohl stát naší obrovskou výhodou v následném 
studiu či v budoucím zaměstnání.“
Žáci zaměřující se na  polymerní materiály mají 
již třetí rok přístup k certifikátu s názvem Plastic 
Production and Processing, žáci farmaceutic-
kého oboru pak plnili certifikát Pharmaceutical 
Production. Od  roku 2015 získalo certifikát již  
23 žáků oboru Aplikovaná chemie.
Znalosti odborného anglického jazyka spo-
lečně s  teoretickými a  praktickými znalostmi 
zvýší uplatnění absolventů na trhu práce. Proto 
v  odborných exkurzích a  stážích do  plastikář-
ských firem regionu bude Střední škola informa-
tiky a služeb i nadále pokračovat.

Ing. Monika Štodtová
zástupce ředitele SŠIS

Budoucnost plastů, SŠIS vyučuje zaměření Výroba a zpracování polymerů

Bruslařská tradice 

Když kalendář ukazuje první březnový týden, 
pro žáky z naší školy to znamená, že bude kar-
neval na  ledě. Je vždy vyvrcholením bruslař-
ské sezony. S  kolegyněmi se snažíme zapojit 
do  výcviku základů bruslení všechny žáky. 
Na  karnevalu se potom ukáže, kdo dostatečně 
trénoval. Letos opět nezůstali pozadu ani 
prvňáčci. 
Přehlídka karnevalových masek začíná již 
ráno na  chodbách školy, kde se chystají žáci 
k  odchodu na  stadion. Mnohdy jsou převleky 
tak dokonalé, že ani třídní učitelka svého žáka 
nepozná. Děti jsou obdivovány nejen svými 
spolužáky, středem pozornosti jsou i pro občany 
města, které po cestě na led potkávají. 
Někteří žáci čekají na  stadionu se svými rodiči, 
ti pomohou se zavazováním bruslí a  rej masek 
může začít. Pro porotu nastává velice těžký oka-
mžik, a  to je vyhodnocení nejlepších masek. 
Nervozita a napětí končí, mohou začít soutěže. 
Ti rychlejší získávají pamlsek, poražení musí 
více trénovat. Zdravě vymrzlí a  plni dojmů 
odcházejí děti na  oběd do  školní jídelny, tam 
si ještě chvilku užívají pozornosti, které se jim 
tento den dostalo. Že se bylo na co dívat, za to 
můžeme poděkovat rodičům, kteří masky pro 
děti opatřili. 

Mgr. Helena Seitlová, foto: Mgr. Pavlína Špatenková

Chemická olympiáda
To, že výborné výsledky v chemické olympiádě 
se staly na naší škole tradicí, se v letošním roce 

Zajímavosti ze ZŠ Schulzovy sady
opět potvrdilo. Čtyři žákyně devátého ročníku, 
které nejlépe absolvovaly náročné školní kolo, se 
8. března zúčastnily okresního kola této soutěže 
v Trutnově, kde nedaly svým soupeřům z  více-
letých gymnázií a základních škol z okresu moc 
šancí. Po sečtení výsledků testu a praktické části 
se všechny umístily v první polovině výsledkové 
listiny. Z celkového vítězství se radovala Kateřina 
Seitlová, Tereza Dederová obsadila čtvrté místo, 
Alžběta Darvašová šesté a Adéla Fejková sedmé 
místo. Káťa s  Terezou si navíc svými výsledky 
vybojovaly účast v  krajském kole chemické 
olympiády, které se uskuteční začátkem dubna 
v Hradci Králové.  

Mgr. Alena Zlámalová

Nezapomenutelný týden 
v Krkonoších
Ve  druhém březnovém týdnu vyjelo nás,  
48 spolužáků ze třídy 7. A  a  7. B, na  lyžařský 
kurz do Janských Lázní. Každý den jsme tréno-
vali na  různých sjezdovkách ski areálu Černá 
hora – Pec. V  hotelu Siréna jsme se u  snídaně 
všichni těšili na  nový den na  lyžích, v  poledne 
jsme doplňovali energii a  u  večeře se nenašel 
nikdo, kdo by si nestěžoval – na  bolavé nohy. 
Taky jsme se vydali na výlet na lyžích a sněžnou 
rolbou do Pece pod Sněžkou a někteří si vyzkou-
šeli i výpravu na běžkách. Vyvrcholením našeho 
lyžařského výcviku byl závod ve  slalomu. Celý 
týden nám učitelé zpestřovali soutěžemi, před-
náškou Horské služby, povídáním o  technice 
lyžování nebo filmem Hrdinové hor. Báječně 
jsme si užili karneval a  závěrečnou diskotéku, 
po které se nám nechtělo vůbec spát a ráno se 
rozloučit s horami.

žáci 7. A a 7. B

Žáci ZŠ Schulzovy sady postupují 
do krajského kola recitační soutěže
Také letos se žáci ZŠ Schulzovy sady zúčast-
nili recitační soutěže Dětská scéna 2016. Škol-
ního kola se zúčastnilo 45 dětí 1.–5. ročníku  
a  30 dětí 6.–9. ročníku. Děti přišli v  jejich 

recitačním umění podpořit učitelé, rodiče 
i  kamarádi. Nezávislá porota vybrala a  ohod-
notila vždy tři nejlepší výkony v  každé kate-
gorii. Do  okresního kola, které se konalo  
14. a  15. března v Trutnově, poslala za  1. kate-
gorii Adélu Hoňkovou a Annu Bělohoubkovou,  
2. kategorii reprezentoval Tomáš Mertlík a Natá-
lie Paříková, 3. kategorii zastupovala Veronika 
Brdlíková, Michaela Hrnčířová a Andrea Somme-
rová, za 4. kategorii soutěžila Timea Tremerová, 
Anna Tauchmanová a Veronika Kamenická. Pří-
jemné dopoledne strávené společně s ostatními 
dětmi a  organizátory soutěže ještě umocnil 
postup tří našich žáků (Adély Hoňkové, Natá-
lie Paříkové, Anny Tauchmanové) do  krajského 
kola této soutěže, které se bude konat v dubnu 
v Hradci Králové.  To, že obstáli ve velké konku-
renci ostatních škol, je pro nás motivací do další 
práce. Přejeme jim hodně úspěchů a chuti v roz-
víjení této umělecké zájmové činnosti.

Mgr. Iva Pelíšková, Mgr. Jitka Baudischová

Němčináři úspěšní v okrese i kraji
Po  získání zlaté a  stříbrné medaile v  okres-
ním kole soutěže v  německém jazyce postou-
pily naše dvě žákyně třídy cestovního ruchu  
9. C do krajského kola, které se konalo v příjem-
ném prostředí Prvního soukromého jazykového 
gymnázia v  Hradci Králové ve  středu 9. března 
2016.
Dívky absolvovaly poslech s  porozuměním 
a  ústní část obsahující krátký úvod – předsta-
vení sebe a  svých zájmů, rozhovor s  porotou 
na vylosované téma, řešení situace bez přípravy 
a  rozhovor na  základě obrázku. Hodnotila se 
jazyková pohotovost, kreativita, bohatost slovní 
zásoby, výslovnost i gramatická správnost.
Sára Kvačková uspěla na  krásném 2. místě 
a Klaudie Prázová na bronzovém 3. místě. Děvča-
tům moc gratulujeme a přejeme další úspěchy 
na střední škole nejen v jazykových soutěžích.
Na  podporu výuky němčiny škola plánuje 
s agenturou Tandem animační program určený 
pro žáky, kteří si budou volit druhý cizí jazyk, 
a  pro získání potřebné jazykové praxe připra-
vuje zájezd do Vídně. 

Mgr. Lenka Plecháčová
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Knihy do ucha
Vyměnil kla-
sickou knihu 
za  audioknihu. 
Možná proto, že 
nerad čistí brýle, 
nebo nemá dosta-
tečně ostrý zrak, ale našel v  audioknize 
nejen příjemného společníka, nýbrž relax se 
zavřenýma očima, jen se sluchátky na uších. 
Knihovna, kterou Ing.  Kolář pravidelně 
navštěvuje, mu poskytuje velké množství 
titulů různých žánrů. „Pravidelně jednou 
za dva týdny ve čtvrtek je mojí denní náplní 
vskutku specifický program, na  který se 
celou tu dobu těším. Je to návštěva místní 
knihovny, která mi zaručuje zábavu na  již 
zmíněných čtrnáct dní. Zrovna nedávno 
jsem ´jedním dechem přečetl´ knihu Sto-
letý Stařík, který vylezl z  okna a  zmizel od  
J. Jonnassona a  předtím trilogii Milé-
nium od  Stiego Larssona. Stopáž takové 
audioknihy může být až několik desítek 
hodin, což, uznejte, pána v důchodu zvedne 
na  nějakou dobu, tak říkajíc, ze židle, aby 
si u toho mohl pohodlně lehnout na gauč. 
Dvorskou knihovnu rád navštěvuji i  pro 
ochotu zdejších knihovnic, které mi vždy 
rády, s  úsměvem na  rtech a  dobře poradí 
ve výběru a mou pravidelnou čtvrteční náv-
štěvu knihovny obohatí příjemnou konver-
zací,“ říká Ing. Kolář. Audioknihy jsou ideál-
ním řešením pro každého, pro koho je četba 
knihy již náročnějším oříškem, nicméně film 
stále jen pouhou atrapou, která nerozvíjí 
vaši představivost a  nikdy neodkáže dia-
logy, situace ani prostředí vylíčit tak bar-
vitě, jako písmenka v knize. To by potvrdili 
zaměstnanci knihovny i samotný pan Kolář.

Kateřina Hadincová

Výlet SPCCH a pozvánka na akci
Dne 19. února 2016 naše ZO Svazu 
postižených civilizačními chorobami pořá-
dala výlet do Hradce Králové. Prvním cílem 
byla Hvězdárna s  planetáriem. U  pouta-
vého výkladu při projekci si člověk uvědo-
muje svoji „nicotnost“ v souvislosti s vesmí-
rem. Poté jsme odjeli na oběd v restauraci 
„U dvora“, kde bylo všechno super (obsluha, 
jídlo, ceny). Následovala prohlídka „Obřího 
akvária“ a cesta domů. Výlet se velmi vyda-
řil ke spokojenosti všech účastníků a podě-
kování patří za  výtečnou organizaci Květě 
Perunové a Jarče Pelíškové.
Tímto chci pozvat členy na  přátelské 
posezení s  hudbou, které se koná v  Lip-
nici v  restauraci „U  Antonína“ ve  čtvrtek 
21. dubna od  17:00 hod. Autobus pro 
účastníky odjíždí v 15:45 hod. od prodejny 
u  oční školy, v  16:00 hod. od  gymnázia, 
po cestě ještě bude zastávka u ZŠ 5. května. 
Návrat opět autobusem okolo 20. hodiny. 

Zdenka Škopová, členka výboru ZO SPCCH

Sraz bývalých zaměstnanců 
TIBy Vorlech 
V pátek 15. dubna 2016 se koná od 15:00 
hod. další sraz bývalých zaměstnanců 
závodu TIBA Vorlech v  restauraci Fiedor 
(bývalá jídelna závodu Vorlech). Zváni jsou 
všichni, kdo mají chuť se setkat s bývalými 
spolupracovníky.  

J.V.

Stalo se již tradicí, že s  nástupem jara přichází 
do  Dvora Králové nad Labem také řada mla-
dých i  dospělých amatérských filmařů, aby se 
zde setkali a „utkali“ ve  dvoudenním filmovém 
klání. Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše orga-
nizoval DDM Jednička již po dvaadvacáté, Zlaté 
Slunce královédvorské proběhlo v  kině Svět 
letos popáté. Zlaté Slunce je postupová soutěž 
amatérských filmů, kde se autoři dělí do  dvou 
věkových kategorií: do 15 a od 15 do 18 let. Jed-
notlivé filmy se hodnotí v podkategoriích – ani-
mované, hrané, reportáž a  dokument. Možná, 
že i vaše děti byly v pátek dopoledne na pásmu 
animovaných filmů nebo na  projekci 31 sou-
těžních snímků. Kino bylo plné malých diváků, 
které přivítal starosta Ing. Jan Jarolím i tajemný 
kouzelník, který s  dětmi Zlaté slunce přičaro-
val. Ještě v  pátek odpoledne vybrala porota 
17 snímků, které odměnila cenou či čestným 
uznáním a umožnila jim postup do celorepubli-
kového kola, konaného 9.–10. června v Blansku. 
Filmový pátek však nekončil vyhlášením vítězů 
soutěže Zlaté Slunce. Organizátoři z  DDM Jed-
nička se znovu nadechli a  spustili další soutěž: 
Juniorfilm. Do  té se letos přihlásilo rekordních 
61 snímků. A přijel také rekordní počet autorů. 
Samotný Juniorfilm je rozdělen do  5 věkových 
kategorií a soutěží se ve všech žánrech. Autory 
bývají jednotlivci, ale i celé skupiny. 
Odměnou přítomným autorům byly nejen 
krásné ceny, ale také osobní konzultace jejich 
snímku s  členy poroty. Ačkoli se jedná o  sou-
těže amatérských filmů, porota je profesionální. 
A  poznáte to nejen podle známých jmen (Bed-
řich Ludvík, Lenka Poláková, Tomáš Magnusek 
aj.), ale také podle jejich chování – k rozhodování 

přistupovali velmi svědomitě. Práce členů poroty 
obou festivalů je skutečně obdivuhodná. Je však 
nezbytné připomenout, že na paty jim již několik 
let šlape dětská porota Juniorfilmu.
Po  oba dny mohli diváci zhlédnout amatérské 
filmy zdarma. Herci se sice neprocházeli po čer-
veném koberci, ale na  autogramiádu došlo. 
Známý youtuber DenisTV z nedalekého Trutnova 
byl v  pátek odpoledne přítomen zahájení Juni-
orfilmu a  jeho vystoupení ocenili jak teenageři, 
tak i mnozí dospělí, jež současné trendy sledují. 
Ochuzeni nebyli ani přítomní autoři soutěžních 
snímků – měli jako každým rokem možnost 
zúčastnit se některého z nabízených workshopů. 
Výsledky soutěží jsou na www.ddm1.cz. 
Svátek amatérského filmu by ve  Dvoře Králové 
nad Labem ani letos nemohl proběhnout bez 
finanční podpory Ministerstva kultury a  Krá-
lovéhradeckého kraje. V  každé ze soutěží byla 
předána navíc cena, která nesla název místních 
partnerů: města Dvůr Králové nad Labem – Cena 
starosty a ZOO Dvůr Králové, a. s. – Cena hlavního 
partnera. Tradiční putovní trofej – Cenu Jiřího 
Beneše za nejhumornější snímek si pro tento rok 
odvezla Helena Smetanová z Ústí nad Labem.

kolektiv DDM Jednička
Ing. Kateřina Sekyrková, Královédvorsko.cz

Filmový svátek proběhl na Jedničku 

Činnost dobrovolníků má v Domově důchodců, 
Roháčova 2968, nezastupitelné místo. Dlou-
hodobě spolupracujeme s  dobrovolnickou 
organizací Královédvorskou Arnikou, se kterou 
máme výborné zkušenosti. Dobrovolníci pomá-
hají našim uživatelům při nejrůznějších akcích, 
doprovázejí je na výletech, učí je práci s počíta-
čem, internetem, připravují zajímavá vyprávění. 
Výborně se daří i spolupráce se ZŠ Bílá Třemešná, 
ze které nám děti společně s učitelkami vyrobily 
vánoční výzdobu Domova, namalovaly pod-
zimní a jarní obrázky pro zkrášlení našich prostor, 
vystupovaly na maškarním bále, předvedly pre-
zentaci školy, připravily dějepisnou přednášku.
Koncem loňského roku jsme oslovili naše zaměst-
nance s myšlenkou věnovat kousek svého volného 
času dobrovolnické činnosti v  naší organizaci. 
Vyhlásili jsme předvánoční akci Den s  úsměvem. 
Jednalo se o vánoční dílny, při kterých jsme si spo-
lečně s našimi uživateli vyrobili vánoční výzdobu 
pro náš Domov. Přišla více než polovina všech 
zaměstnanců, za což jim patří ještě jednou velký 
dík. Sami jsme si tak vyzkoušeli, že jsou mezi námi 
lidé, kteří jsou ochotni udělat něco pro druhé 
a nečekají za to finanční odměnu. 
Tato zkušenost nás dovedla k  myšlence firem-
ního dobrovolnictví, tj. zaměstnanci jiných firem 
či organizací v  rámci své pracovní doby přijdou 
v  určený den do  našeho Domova a  pomohou 
nám s předem danou činností. V projektu nazva-
ném Rok s  úsměvem jsme vytipovali několik 
okruhů činností, ve kterých by nám zaměstnanci 
dalších organizací mohli být prospěšní. Jedná se 

o úpravu zahrady, výsadbu ovocných keřů, vytvo-
ření bylinkové zahrádky, přestěhování zahrad-
ního altánu na lépe přístupné místo na zahradě, 
pomoc při organizaci miniolympiády pro obyva-
tele nebo výroba vánoční výzdoby. Spolupráci 
nám již přislíbilo vedení Komerční banky, a. s., 
České spořitelny, a. s., firmy JUTA, a. s., starosta 
města Dvůr Králové nad Labem a Eliška Provaz-
níková, majitelka kosmetického salonu Babor  
v Hradci Králové se svými klientkami. 
Chtěli bychom oslovit i  jiné firmy sídlící ve městě 
a  blízkém okolí, aby měly možnost připojit se 
k nám a dát tak najevo svou společenskou sociální 
odpovědnost. Důležité je pro nás navázat spolu-
práci na místní úrovni, která bude založena na ote-
vřené komunikaci, partnerství, vzájemné důvěře 
a společném cíli, ke kterému bychom směřovali.
Pokud vás naše myšlenka zaujala, rádi vás při-
vítáme na některé z našich akcí. Více informací 
o  firemním dobrovolnictví poskytneme na: 
soc3@domovdknl.cz, tel.: 774 461 336.

Mgr. Linda Mocová, 
sociální pracovnice, www.domovdknl.cz

Dobrovolnictví v Domově důchodců 
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Stomatologická pohotovost 
duben 2016
2. a 3. 4.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 
Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499 321 028.
9. a  10. 4.: MUDr.  Jiřina Klustová, Pres-
lova 446, Dvůr Králové nad Labem,  
tel.: 499 622 560.
16. a  17. 4.: MUDr.  Petra Šípková, Roo-
seveltova 474, Dvůr Králové nad Labem,  
tel.: 499 621 425.
23. a  24. 4.: MUDr.  Hana Šujáková, Roo-
seveltova 474, Dvůr Králové nad Labem,  
tel.: 499 621 423.
30. 4. a  1. 5.: Prouzovi, s. r. o., Šafaří-
kova 1105, Dvůr Králové nad Labem,  
tel.: 499 321 028.
Ordinační hodiny jsou během pohotovostí  
8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Premiéra přímého přenosu 
sportovního utkání 
na Královédvorsku  
Ve  středu 16. března jste možná i  vy byli 
svědci prvního přímého přenosu hokejo-
vého utkání, kde proti sobě stáli na náchod-
ském ledě v rámci play-off krajské ligy HC 
Rodos Dvůr Králové a HC Náchod. A i když 
třeba nefandíte hokeji, tak asi tušíte, že 
to byl milník pro královédvorský hokej 
i  diváky. Přenos komentoval moderátor 
rádia Impuls Pavel Schrofel a mohl jej sle-
dovat nejen kdokoliv s počítačem či table-
tem a  internetovým připojením, ale také 
návštěvníci některých restaurací na velko-
plošné obrazovce. I  když jsme ladili zvuk 
a nevyhnuli se dalším „dětským” nemocem, 
můžeme přenos prohlásit za  úspěch. Sle-
dovalo jej v jednu chvíli i 570 diváků, tedy 
jen o něco méně než přímo v aréně.
Děkujeme všem, kdo věřili, že to zvlád-
neme, a  pomohli nám nejen finančně, 
ale také sdílením této informace. Osobní 
účast na stadionu přímo v kotli žádný pře-
nos nikdy nenahradí, ale ta možnost – to 
je obrovský posun. Příště se tak podobný 
přenos může týkat právě vašeho koníčku, 
sportu, vaší práce. Pokusíme se získané 
zkušenosti nasměrovat i do zdánlivě méně 
atraktivních akcí a pomoci jim se zviditelnit.
Celý záznam, ale i  přestávkové rozhovory 
s  prezidentem klubu Vasilisem Teodoridi-
sem, trenéry a  hráči najdete na  internetu 
na YouTube kanále Královédvorsko.cz.
Přímý přenos by se rozhodně neobešel 
bez sponzorů! Jsou jimi HC Náchod, firma 
Rodos, Restaurace Hangár, Pivovar Tam-
bor, Rudolf-net a Láďa Válek a jeho Volis.cz, 
který celý přenos zabezpečil technicky.

Jan Holan, Ing. Kateřina Sekyrková
Královédvorsko.cz 

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

Eda – psí 
p u b e r ť á č e k , 
hodný k  lidem 
i  ke  psům. Má 
k a m a r á d s k o u 
a  bezkonfliktní 
povahu. 

Bolt – jedná 
se o  mladého 
křížence. Je 
to přátelský 
a  aktivní pes. 
Rád aportuje 
a  také chodí 
na  dlouhé 
procházky.

Majký – 
mladá fenka 
plná energie 
a  dobré nálady, 
ke  svému člo-
věku velmi kon-
taktní a vítací.

Venda – starší 
a  klidný pes, 
který se rád 
nechá drbat 
a  hladit. V  jed-
nom oku má 
zákal, ale nijak 
mu to nepřekáží v  orientaci a  na  procházce je 
stále aktivním společníkem.

Lady – mladá 
psí fešanda 
s  kamarád-
skou pova-
hou ke  psům 
i  k  lidem. Více 
než venku by ji 
to slušelo doma na gauči.

Správňák – 
mladý pes, který 
se snadno fixuje 
na člověka, jenž 
se mu věnuje. 
Pozornost si pak 
vyžaduje stálým 
štěkotem, proto ho doporučujeme lidem, kteří 
s ním budou trávit všechen svůj čas.

Daniela Hoblová
Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Psi umístění v královédvorském útulku

Skautské středisko hlásí
V  sobotu 5. února pořá-
dalo skautské středisko 
Zvičina pro vlčata, svět-
lušky i  příchozí děti 
maškarní karneval. Více 
jak dvouapůlhodinový 
rej masek byl zpestřen 
zábavnými hrami.
Dne 19. března proběhly 
tradiční závody v  uzlo-
vání.  Po slavnostním zahájení byli 
soutěžící rozděleni do  dvou kate-
gorií podle svého věku. Pro mladší 
světlušky a  vlčata bylo úkolem 
navázat v co nejrychlejším čase pět 
uzlů: lodní smyčku, ambulanční 
uzel, škotový uzel, dračí smyčku 
a na závěr zkracovačku. Pro skauty 
a  skautky bylo úkolem navázat 
o jeden více, a to rybářskou spojku. 
Do výsledného hodnocení se počí-
tal lepší čas ze dvou kol.
V  mladší kategorii byla na  prvním 

místě Anička Bělohoubková, na  druhém místě 
Jaroslav Klička a  třetí skončila Anička Puhlov-
ská. V  kategorii starších vyhrála Aneta Sku-
tová, na druhém místě byl Vojtěch Karek a třetí 
Alžběta Langfelnerová.
Děkujeme všem organizátorům za výborně při-
pravený závod a účastníkům za jejich bojovnost 
a výborné časy.

Ing. Martin Stránský


