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Zveme na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na  12. zasedání zastu-

pitelstva, které se uskuteční ve  čtvrtek 

8. prosince 2016 od 15:00 hod. v sále Han-

kova domu. Pokud se nemůžete zúčastnit, 

můžete si audiozáznam ze zasedání s odstu-

pem několika dní poslechnout na stránkách 

města www.mudk.cz v sekci Město / Orgány 

města / Zastupitelstvo města. 

(mik)

Chcete se stát kronikářem 
města? Přihlaste se
Město Dvůr Králové nad Labem hledá 

zájemce o pozici městského kronikáře. Kro-

nikář musí být bezúhonným občanem, měl 

by mít základní znalosti práce s PC, kronika  

je zpracovávána v  elektronické podobě. 

Zájemce by měl mít také znalost místních 

poměrů, všeobecný přehled a  zájem zod-

povědně vykonávat funkci, která bude 

spočívat ve  zpracování informací o  životě 

v našem městě. Písemné nabídky obsahující 

stručný životopis a  ukázku publikační čin-

nosti (není podmínkou) zasílejte nejpozději 

do  15. prosince 2016 na  adresu: Městský 

úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí 

T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad 

Labem. Obálku označte „Kronika města“. 

Bc. Petra Zivrová

odbor školství, kultury a sociálních věcí

facebook.com/
mestodknl

Laureáti obdrželi cenu města za rok 2015

Podvečer v  úterý 25. října patřil v  Hankově domě 

slavnostnímu předání Ceny města Dvůr Králové 

nad Labem. Zaplněný sál tleskal oceněným buď 

za  mimořádný výkon v  předcházejícím kalendář-

ním roce, nebo za  celoživotní dílo. Předání cen 

se zúčastnil také královédvorský rodák, úspěšný 

automobilový jezdec Josef Král.

Slavnostní ceremoniál zahájilo hudební vystou-

pení uskupení Crazy Band. Poté zúčastněné 

v  sále přivítal starosta města Jan Jarolím, který 

v průběhu večera spolu s místostarosty Alexan-

drou Jiřičkovou, Janem Helbichem, Dušanem 

Sedláčkem a radními města Janem Křížem, Libo-

rem Senetou a Pavlem Krausem předával ceny.

Cenu města obdrželi: za  celoživotní dílo 

v  oblasti hudby Tomáš Mervart, Milan Iglo 

a  Jan Neruda in memoriam; za  celoživotní 

dílo v oblasti výtvarného umění Lubomír Dvo-

řák (Zvičina); za  reprezentaci města Dvůr Krá-

lové nad Labem v  oblasti školství a  vzdělávání 

Jan Flídr; za celoživotní dílo – rozvoj včelařství 

na  Královédvorsku Josef Holub; za  celoživotní 

dílo – udržování a  rozvoj tradičního lidového 

řemesla vzorkorytectví Milan Bartoš; za úspěš-

nou reprezentaci v  roce 2015 družstvo Team 

Gym TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem (Nela 

Drápalíková, Sára Erbenová, Monika Fišerová, 

Jana Holubcová, Kateřina Holubcová, Tereza 

Hulíková, Sára Sicilská, Eva Špatenková a  Jana 

Špatenková); za celoživotní dílo v oblasti sportu 

Jiří Krys in memoriam; za  celoživotní dílo – 

trenérskou činnost manželé Alan a  Veronika 

Výborní, Petr Karban, Tomáš Lagutin; za pod-

poru rozvoje sportu Georgios Karadzos. 

Ze slavnostního ceremoniálu se omluvili Milan 

Iglo a  Jiřina Nerudová, jež měla převzít cenu 

za  manžela Jana Nerudu. Za  Jiřího Kryse pře-

vzala cenu dcera Blanka Malá.

Laureáti obdrželi věcné ceny a zároveň se 

všichni ocenění nebo jejich zástupci podepsali 

do  Pamětní knihy města Dvůr Králové nad 

Labem.

Kromě Crazy Bandu ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr 

Králové nad Labem, který hrál pod taktovkou 

Vladimíry Matuškové, vystoupila v  doprovod-

ném programu na  přání oceněného Milana 

Bartoše také královédvorská country skupina 

Phobos. Zazněla tak píseň Podzvičinský ráno 

s textem Jaroslava Kratěny. Dvakrát se se svými 

choreografi emi představili i  tanečníci skupiny 

Attitude Dvůr Králové nad Labem.

Předání cen se zúčastnil také speciální host, 

úspěšný automobilový jezdec Josef Král, který 

se ve  Dvoře Králové nad Labem narodil. Může 

se mimo jiné pyšnit tím, že působil jako testo-

vací jezdec Formule 1. K jeho dalším úspěchům 

patří vítězství v závodě formule GP2V na okruhu 

v belgickém Spa v roce 2012 nebo vítězství v his-

toricky první „čtyřiadvacetihodinovce“ na území 

České republiky, která se jela v  polovině října 

letošního roku na Masarykově okruhu v Brně. 

Překvapením večera bylo předání Ocenění 

starosty města Dvůr Králové nad Labem 

za  záchranu lidského života. Pamětní listy 

a věcný dar převzali z rukou starosty Jana Jaro-

líma městští strážníci Jan Zumr a Petr Kraus, kteří 

v polovině letošního srpna oživili devětašedesá-

tiletou ženu, jež zkolabovala v  jednom z králo-

védvorských supermarketů.

Fotogalerii z  akce, profi ly laureátů a  repor-

táž, kterou připravil portál Královédvorsko.cz, 

najdete na stránkách www.mudk.cz.

Miroslava Kameníková
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Odpadový kalendář města 2017
Vážení čtenáři, společně s těmito Novinami 

královédvorské radnice dostáváte do rukou 

čtrnáctidenní stolní kalendář města pro rok 

2017, ve  kterém vám chceme poskytnout 

aktuální ucelené informace o  možnos-

tech předcházení vzniku a třídění odpadů 

z  domácností. V  kalendáři jsou u  jednot-

livých dní vyznačeny „odpadové akce“, 

které se budou konat, např. mobilní svozy 

nebezpečných, objemných a  zahradních 

odpadů, textilu, elektrozařízení a  želez-

ného šrotu, provozní doby sběrného 

dvora, sběrné dny pytlového sběru papíru, 

plastů, nápojových kartonů, textilu a kovů 

v pilotní oblasti, svoz vánočních stromečků 

a  nově jsou označeny ikonou popelnice 

týdny, ve kterých bude probíhat „měsíční“ 

svoz směsného komunálního odpadu. Dále 

v kalendáři naleznete i přehled kulturních, 

sportovních a společenských akcí, které se 

budou konat v našem městě v roce 2017.

V  letošním roce provede roznos novin 

a kalendáře Farní charita Dvůr Králové nad 

Labem. Pokud by se náhodou stalo, že 

noviny s kalendářem neobdržíte, můžete si 

je vyzvednout na recepci městského úřadu 

(nám. T. G. Masaryka 38) nebo na  měst-

ském informačním středisku (náměstí

 T. G. Masaryka 2).

Projekt „Odpadový kalendář – rok 2017“ 

podpořil Královéhradecký kraj, Fond 

ASEKOL, autorizovaná obalová společnost 

EKO-KOM, společnosti Marius Pedersen, 

Společnost Horní Labe, Jaroslav Janeček – 

tiskárna ARPA a sběrny druhotných surovin 

Lukas trade a Bohuslav Žižka.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru životního prostředí

Zhodnocení podzimních svozů 
odpadů
Ve  dnech 10.–13. října 2016 proběhl 

další letošní mobilní svoz nebezpečných 

odpadů, spojený se sběrem elektrozařízení, 

objemného odpadu, železného šrotu a tex-

tilu. Sběr zajistila společnost SUEZ a Tech-

nické služby města Dvora Králové nad 

Labem. Sebráno bylo 13,07 tun nebezpeč-

ných odpadů, 25 televizorů a počítačových 

monitorů, 10 ledniček, 5 velkých spotře-

bičů, 74 malých spotřebičů, 17 tun objem-

ného odpadu, 1,47 tuny železného šrotu, 

250 kg plastů a 1,2 tuny pneumatik. Dobrou 

zprávou je, že občané na svozech stále více 

odevzdávají i malé elektrospotřebiče (např. 

rychlovarné konvice, žehličky, fény...), které 

do  popelnice na  směsný odpad rovněž 

nepatří. Dále bylo svezeno 1,5 tuny textilu, 

který byl předán do Diakonie Broumov, kde 

byl roztříděn na  věci použitelné k  huma-

nitárním účelům pro sociálně potřebné 

občany a na věci neupotřebitelné k huma-

nitárním účelům, které se použijí k dalšímu 

průmyslovému zpracování (např. na výrobu 

přikrývek a úklidových hadrů).

Ve  dnech 10.–16. listopadu 2016 proběhl 

mobilní svoz zahradního odpadu, při kte-

rém občané odevzdali 24 tun větví a listí.

Další svozy nebezpečných odpadů, elek-

trozařízení, objemného odpadu, železného 

šrotu a textilu se uskuteční 10.–13. dubna 

2017. Jarní svoz zahradního odpadu při-

pravujeme na 30. března – 5. dubna 2017.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru životního prostředí

Jak se v  dnešní době učí v  místních základních 

školách a jaká je úloha školy v dnešní společnosti? 

Setkání zástupců místních základních škol a veřej-

nosti, které se uskutečnilo 3. listopadu 2016 v pro-

storách Špýcharu městského muzea se těmito 

otázkami zabývalo. Své přístupy k  výuce zde 

názorně představili jednotliví ředitelé, společně 

se svými kolegy. Laická i  odborná veřejnost tak 

měla možnost seznámit se s tím, jak funguje škola 

jako taková, jaké jsou její aktivity, přístupy k výuce 

a  vzdělávání, zapojení v  jednotlivých projektech 

či konkrétní práce s žáky v jednotlivých hodinách.

Jednalo se o první společnou prezentaci všech 

místních základních škol vůbec, která se usku-

tečnila na  základě projektu Místní akční plány 

vzdělávání v  ORP Dvůr Králové nad Labem 

(dále jen MAP), jež realizuje MAS Královédvor-

sko ve  spolupráci s  městem Dvůr Králové nad 

Labem. Projekt se týká 23 subjektů z řad mateř-

ských škol a základních škol (MŠ a ZŠ) v  ORP 

Dvůr Králové nad Labem. 

Prioritou projektu je vytvořit aktivní partner-

ství škol na  území ORP, v  jehož rámci budou 

probíhat setkání ředitelů, učitelů a dalších zain-

teresovaných partnerů s  cílem zlepšit kvalitu 

vzdělávání dětí do věku 15 let a zejména těch, 

které jsou z různých důvodů ohroženy školním 

neúspěchem. 

Vzhledem k tomu, že se tato akce ukázala jako 

užitečná, plánujeme do budoucna v takovýchto 

veřejných setkáních pokračovat, a  to v  rámci 

celého území ORP a všech zapojených MŠ i ZŠ, 

a  poskytnout větší prostor vzájemné otevřené 

diskuzi. 

I  na  základě již provedeného dotazníkového 

šetření určeného pro rodiče a týkajícího se volby 

školy pro děti, který byl mezi širokou veřejností 

distribuován v  letních měsících (viz článek na 

str. 4), je zřejmé, že na vzdělávání v regionu vám 

záleží. Velice tímto děkujeme za aktivní přístup 

zástupcům všech královédvorských ZŠ a těšíme 

se na další společná setkání.

Bc. Lenka Křížová, DiS.

projektová manažerka MAS Královédvorsko

Naše školy v 21. století – ředitelé 
s učiteli představili své přístupy k výuce

Ve středu 9. listopadu 2016 se na Měst-

ském úřadu Dvůr Králové nad Labem 

uskutečnilo setkání s  veřejností k  při-

pravovanému Střednědobému plánu 

rozvoje sociálních služeb na  období 

2017–2019  (dále jen plán) pro správní 

obvod Dvůr Králové nad Labem. 

Cílem setkání bylo prodiskutovat 

směr a  rozvoj sociálních služeb 

na  Královédvorsku, upřesnit priority 

připravovaného plánu na  následu-

jící tři roky. Jednotliví poskytovatelé 

sociálních služeb prezentovali své služby, pre-

zentaci můžete zhlédnout na  webových strán-

kách města www.mudk.cz v sekci Radnice / Soci-

ální služby / Komunitní plánování.

Setkání se zúčastnili i zástupci služeb souvisejí-

cích – spolky, které svou činností pomáhají oso-

bám se zdravotním omezením či seniorům.

Předsedkyně dobrovolnického spolku Králo-

védvorské Arniky Jana Štěpánová upozornila 

na  dlouhodobý nedostatek dobrovolníků. 

Význam dobrovolnické činnosti podpořil 

vedoucí Domova sv. Josefa Mgr. Dominik Meli-

char. Motivace lidí k  dobrovolnické činnosti 

bude zahrnuta mezi priority plánu. Zástupci 

Klubu důchodců v  Sadové Jan Štěpánek 

a  Lenka Prajzlerová zmínili potřebu rozšíření 

kapacity klubu. V jednání jsou vhodné prostory 

dostupné pro seniory především z  oblasti ná-

břeží Benešova.

Předseda Svazu postižených civilizačními choro-

bami Miloslav Tykal vznesl požadavek na zřízení 

autobusové zastávky v  ulici Zborovská, přede-

vším pro osoby žijící v  domě s  pečovatelskou 

službou v ulici Sadová, což podpořila i ředitelka 

Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad 

Labem Mgr. Marcela Hauke. Podnět byl předán 

k projednání příslušnému odboru. 

Plán bude předložen ke  schválení Radě města 

a poté Zastupitelstvu města Dvora Králové nad 

Labem a zaslán ke schválení jednotlivým obec-

ním úřadům v  ORP Dvůr Králové nad Labem.  

Návrh plánu je zveřejněn na webových strán-

kách města www.mudk.cz v sekci Radnice/

Komunitní plánování. Uvítáme vaše podněty, 

návrhy, připomínky.  

Pokud máte zájem aktivně se zapojit do procesu 

plánování sociálních služeb a přispět k rozvoji 

sociálních služeb ve prospěch váš či vašich blíz-

kých, můžete tak učinit prostřednictvím pra-

covních skupin – senioři a zdravotně postižení 

občané, rodina, děti a mládež, osoby ohrožené 

sociálním vyloučením. Zápisy z jednání pracov-

ních skupin naleznete také na webu města.

V případě zájmu kontaktujte koordinátorku plá-

nování sociálních služeb na  tel.: 499  318  283, 

e-mail: erlebachova.katerina@mudk.cz.

Mgr. Kateřina Erlebachová

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Diskutovali o směru, rozvoji a prioritách 
sociálních služeb na Královédvorsku
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Možnost přeregistrace do SMS 
InfoKanálu na konci roku skončí

Město Dvůr Králové nad Labem vyzývá 

občany, kteří chtějí být i  nadále přihlášeni 

k odběru zpráv o krizových situacích, např. 

o povodních, nebo o plánovaných doprav-

ních omezeních či odstávkách elektřiny atd., 

a dosud nepřeregistrovali v SMS InfoKanálu 

své kontakty, aby tak učinili do konce pro-

since 2016, jinak bude jejich číslo z odběru 

SMS vyřazeno. Po  tomto termínu bude 

možné se pro odběr zpráv z SMS InfoKanálu 

pouze nově registrovat. Pokud jste již přere-

gistraci provedli, tato výzva se vás netýká. 

SMS InfoKanál umožňuje zasílat důležité 

informace na  zaregistrovaná čísla mobil-

ních telefonů v  krátkých textových zprá-

vách. Při registraci je důležitá adresa s čís-

lem popisným nebo evidenčním. Služba 

není určena pouze pro obyvatele Dvora 

Králové nad Labem, ale pro všechny, kteří 

ve městě vlastní nemovitost (dům, chatu či 

garáž), nebo mají na ochraně těchto nemo-

vitostí zájem (patří např. jejich starším pří-

buzným). Pod jedním telefonním číslem 

může být zaregistrováno i více nemovitostí.

Registrovat se mohou občané třemi způ-

soby: SMS zprávou, vyplněním dotaz-

níku, který je dostupný na  stránkách 

www.infokanal.cz/cweb/reg/DKNL či vypl-

něním papírové přihlášky, jež je k  dostání 

na recepci městského úřadu nebo v infor-

mačním centru na  náměstí T. G. Masa-

ryka. Podrobné informace k  registraci 

najdete na stránkách www.mudk.cz v sekci 

Radnice / Zprávy z odborů / Krizové řízení.

Miroslava Kameníková

Pavel Lev, manažer krizového řízení

Most v Žirči je ve špatném 
technickém stavu, omezení se 
dotkne autobusové dopravy
Dopravní omezení čekají na silnici č. III/29925 

v Žirči. Kvůli zhoršujícímu se technickému 

stavu mostu ev. č. 29925-1, který leží přes 

Labe u  malé vodní elektrárny, musela být 

omezena jeho zatížitelnost na 10 tun. Dosud 

na  tomto mostě platilo omezení 12 tun 

s  výjimkou pro linkové autobusy. Podnět 

k  omezení zatížitelnosti mostního objektu 

podala Správa silnic Královéhradeckého 

kraje, přechodné úpravy provozu potrvají 

do  doby rekonstrukce mostu. Omezení se 

dotkne především cestujících na lince Dvůr 

Králové nad Labem – Chvalkovice – Česká 

Skalice – Náchod. Dochází k  úpravě jízd-

ního řádu IREDO 411 v úseku Dvůr Králové 

n. L. – Žireč – Choustníkovo Hradiště. Úprava 

se dotkne tří spojů projíždějících daným 

úsekem. Ranní spoj ve 4:10 hod. z Náchoda 

pojede objízdnou trasou přes Dvůr Králové 

n. L., aut. st., a až poté zajede do Žirče, školní 

spoj v 7:12 hod. ze Dvora Králové n. L. vyne-

chá Zboží a pojede rovnou do Žirče, odpo-

lední spoj v  14:17 hod. ze Dvora Králové 

n. L. bude veden do  České Skalice přímo 

(ve 14:22 hod. a mimo Žireč) a v úseku Dvůr 

Králové n. L. – Žireč bude nahrazen spojem 

s odjezdem v 14:37 hod. Výlukový jízní řád 

naleznete na www.mudk.cz.

(mik)

Přestože letní turistická sezona již skončila, 

regionální turistická hra Královédvorsko, která 

odstartovala letos v květnu, i nadále pokračuje. 

Stále tak mohou návštěvníci města a  regionu 

získávat známky do  herního plánu a  soutěžit 

o zajímavé ceny. 

Základem hry je brožura s herním plánem, kte-

rou turisté získají po  zaplacení vstupného buď 

v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem 

a v ZOO Dvůr Králové, nebo ji dostanou v Turis-

tickém informačním centru Kuks po nákupu pro-

duktů v hodnotě alespoň 100 Kč. Během pobytu 

v  regionu pak mohou na  vybraných místech 

(ubytovací zařízení, restaurace, obchody atd.) 

získat známky, které nalepí do  herního plánu. 

Za 5 navštívených míst získají některou z drob-

nějších cen, za 20 navštívených míst budou zařa-

zeni do slosování o hlavní ceny. Hraje se mimo 

jiné o pobyty v zoo, Hospitalu Kuks, Hotelu pod 

Zvičinou, o wellness pobyt v Tadeášových dom-

cích nebo o 4 sady luxusního ložního prádla. 

Kompletní seznam známkových míst je uveden 

v  brožuře s  herním plánem, kde jsou popsána 

také tzv. bezobslužná místa – přírodní atrak-

tivity v  regionu jako přehrada Les Království, 

Čertovy hrady apod. Na těchto místech je umís-

těna informační cedule odkazující na  turistic-

kou hru s obrysovým piktogramem, který hráči 

do  herního plánu obkreslí. V  brožuře jsou také 

podrobná pravidla hry, mapa s  vyznačenými 

známkovými místy a turistickými cíli nebo infor-

mace o zapojených subjektech. 

Regionální turistickou hru Královédvorsko při-

pravilo město Dvůr Králové nad Labem ve spo-

lupráci se ZOO Dvůr Králové a  Revitalizací 

Kuks. Jejím cílem je pomoci rozvoji cestovního 

ruchu na Královédvorsku a podpořit tak místní 

podnikatele. Hra potrvá do  17. září 2017, poté 

proběhne losování o  hlavní ceny. Hru propa-

guje mediální kampaň Královédvorsko – kraj 

romantických šílenců, na které se podílel portál 

Královédvorsko.cz a  jež představuje region pro-

střednictvím příběhů známých osob, např. spi-

sovatele Václava Hanky, ředitele královédvorské 

zoo Josefa Vágnera a dalších.

Miroslava Kameníková

Regionální turistická hra Královédvorsko 
pokračuje, stále můžete soutěžit o ceny

Druhým ročníkem pokračuje ve Dvoře Králové 

nad Labem v rámci projektu Města vzdělávání 

Studentské zastupitelstvo, jehož se účastní 

zástupci všech základních a středních škol ve 

městě včetně žáků Základní školy a Praktické 

školy Dvůr Králové nad Labem. 

Již první říjnový čtvrtek se nově zvolení student-

ští zastupitelé, kterých je stejně jako vloni 28, sešli 

na stmelovacím pobytu ve Špýcharu městského 

muzea a následně v zasedací místnosti měst-

ského úřadu, kde se uskutečnily volby. Staros-

tou studentského zastupitelstva se stal Ondřej 

Vaněk (gymnázium, na snímku uprostřed), který 

v prvním ročníku působil jako místostarosta. 

Jeho místostarosty jsou Natálie Ötwösová (SŠIS) 

a Eduard Jirásko (ZŠ 5. května, na snímku vpravo). 

Druhé zasedání studentského zastupitelstva 

se uskutečnilo ve čtvrtek 10. listopadu. Hos-

tem byla Silvie Pýchová z obecně prospěšné 

společnosti EDUin. Poté členové studentského 

zastupitelstva diskutovali o tématech, na která 

by se mohli při své činnosti zaměřit, a shrnuli 

největší plusy a minusy života v našem městě.

Studentští zastupitelé se budou scházet každý 

první čtvrtek v měsíci, nejbližší zasedání se 

uskuteční 1. prosince 2016.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Studentské zastupitelstvo pokračuje, 
starostou je Ondřej Vaněk z gymnázia

Autobusová linka městské hromadné dopravy č. 3, 

která dosud jezdila na trase Dvůr Králové nad Labem, 

aut. st. – Lipnice, Zaháj, a zpět, bude od 10. prosince 

2016 s platností nových jízdních řádů zrušena. 

Důvodem je malé využití tohoto spoje a  exis-

tence jeho více využívané alternativy příměstské 

autobusové linky Hořice – Miletín – Dvůr Králové 

nad Labem a zpět. Zrušení souvisí také s nutností 

zajistit dopravní obslužnost Žirče, konkrétně 

náhradu autobusového spojení za přetrasovaný 

spoj po snížení zatížitelnosti mostu v Žirči. 

Se zrušením linky souhlasili radní města, kteří 

zároveň vedoucímu odboru dopravy a silnič-

ního hospodářství Janu Sedláčkovi uložili hledat 

možnosti zajištění dopravní obslužnosti Lipnice 

a jednat o navýšení kapacity autobusu stávající 

příměstské linky.

O  dalších změnách v  jízdních řádech MHD 

budeme informovat na  stránkách města 

www.mudk.cz a na facebookovém profi lu města.

Miroslava Kameníková

Linka městské hromadné dopravy, 
která jezdí do Lipnice, bude zrušena
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – říjen 2016 (2015)

Druh zásahu 2016 (2015) 

BESIP přestupky  68 (126)

Dopravní nehody  2 (1)

Veřejný pořádek (přestupek)  26 (16)

Součinnost s PČR, MěÚ, ... 21 (16)

OZV o volném pohybu psů  6 (11)

Občanské soužití (přestupek)  8 (5)

Majetek (přestupek) 22 (10)

Ztráty a nálezy  7 (3)

Trestný čin  3 (4)

Prevence (opatření a úkony) 28 (28)

Pomoc v nouzi   3 (2)

Doručení písemnosti (opatření) 8 (3)

Odchyt zvířete (opatření) 13 (19)

Stížnosti  8 (14) 

Celkem přestupků a trestných činů:   

 246 (296)

Pokuty v blokovém řízení:  18 (53)

Na místě nezaplacených 

blokových pokut: 7 (12)

Předáno Policii ČR:  7 (9) 

Předáno na správní odbor MěÚ:  1 (33) 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

V domě s pečovatelskou 
službou hledají pedikérku
Nabízíme k pronájmu vybavenou místnost 

na provádění pedikúry v domě s pečovatel-

skou službou v ulici Sadová 2755, Dvůr Krá-

lové nad Labem. V případě zájmu volejte  

na tel.: 604 212 697.

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Maminky se učily základům sebeobrany, spolupráce 
s mateřským centrem bude pokračovat
Zajímavou akci zacílenou na sebeobranu a řešení 

krizových situací připravili pro maminky v Mateř-

ském centru Žirafa (MC Žirafa). Ve  čtvrtek 3. lis-

topadu do  centra zavítal Jan Štípek, manažer 

prevence kriminality Městského úřadu Dvůr Krá-

lové nad Labem, a strážníci z Preventivní skupiny 

Městské policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK). 

Během besedy nechyběly praktické ukázky, jak 

předcházet možnému napadení a jak se efektivně 

bránit.

„S  nápadem uspořádat tuto akci mě oslovila 

Miluše Beranová z  MC Žirafa, zájem projevily 

maminky, které centrum navštěvují,“ řekl Jan Ští-

pek, který je zároveň zastupitelem pověřeným 

řízením MPDK.

Akce se zúčastnila desítka maminek, které se 

zajímaly např. o bezpečnostní situaci ve městě. 

„Strážníci, akreditovaní instruktoři sebeobrany 

MŠMT, předvedli, jak předcházet napadení, 

poradili, jak se chovat na  ulici v  nočních hodi-

nách, jak nosit kabelku, aby se snížilo riziko 

okradení, a  tak dále. Maminkám jsme také 

ukázali, jak řešit napadení s  minimální znalostí 

prvků sebeobrany, představili jsme obranné 

prostředky a popsali jejich používání, konkrétně 

obranný sprej kombinovaný s  LED svítilnou, 

který umožní efektivně řešit napadaní a zároveň 

poslouží i  jako baterka na cestu,“ uvedl Jan Ští-

pek, který je také akreditovaným instruktorem 

sebeobrany MŠMT.

Kromě toho se maminky dozvěděly, že si lze 

při sebeobraně pomoci i  běžnými předměty 

jako jsou klíče, mobilní telefony, části oblečení. 

„Hovořili jsme také o tom, jak je důležité oznámit 

policii pokusy či případy obtěžování nebo napa-

dení, a tím zajistit, aby se na uvedená místa poli-

cie zaměřila a  snížilo se riziko pro další obyva-

tele. V neposlední řadě se maminky dozvěděly, 

jak na  problematiku nutné sebeobrany pohlíží 

zákon. Velkým překvapení pro některé bylo, že 

se mohou bránit i  v  případě, že útok bezpro-

středně hrozí, a nemusejí čekat až do okamžiku, 

než na ně někdo tzv. vztáhne ruku,“ vysvětlil Jan 

Štípek.

„Maminky téma sebeobrany uvítaly, strážníci 

nám odpověděli na  všechny otázky, které se 

tohoto tématu týkaly, a nechyběly ani praktické 

ukázky. Ráda bych tak jménem našeho cen-

tra poděkovala, spolupráce s  panem Štípkem 

a strážníky městské policie byla velice pozitivní 

a poučná. Budeme velice rády, když se podobné 

akce budou v našem mateřském centru opako-

vat,“ podotkla Miluše Beranová.

Ve  spolupráci by rád pokračoval i  Jan Štípek. 

„Tato akce otevřela dveře dalším možnostem 

spolupráce v  oblasti prevence kriminality. 

Spolu s  předsedkyní mateřského centra Miluší 

Beranovou nyní zvažujeme další možnosti 

besed na témata, která maminky zajímají. Něk-

teré z nich již při besedě projevily zájem přímo 

o  další výuku sebeobrany. Instruktoři je tak 

odkázali na oddíl sebeobrany Self defence team 

DK, kde výuka probíhá formou seminářů nebo 

pravidelných výcviků,“ dodal.

Miroslava Kameníková

Foto: Jiří Procházka

Rodiče dětí jsou převážně spo-

kojeni s  kvalitou mateřských 

a  základních škol, kam jejich děti 

docházejí. Vyplynulo to z  dotaz-

níkového šetření, které proběhlo 

v  mateřských a  základních ško-

lách na  Královédvorsku na  konci loňského škol-

ního roku. 

Rodiče vyplnili více než 300 dotazníků. Díky vel-

kému počtu odpovědí je nyní k dispozici ucelené 

hodnocení, které sice nemá povahu objektivního 

výzkumu, ale je rozsáhlou anketou s  velmi zají-

mavými výstupy. Ty poslouží při přípravě akčního 

plánu rozvoje vzdělávání na Královédvorsku pro 

následujících šest let, který připravuje Místní 

akční skupina Královédvorsko (MAS) ve  spolu-

práci s městem Dvůr Králové nad Labem. Zapo-

jují se také všechny obce v bezprostředním okolí. 

Plán bude hotov v červnu příštího roku.

Dotazník jsme rozdávali ve  školách dětem, byl 

také k  dispozici na  internetových stránkách 

MAS. Ptali jsme se rodičů, podle čeho vybírali 

pro své děti školu a zda jsou nyní se svým výbě-

rem spokojeni. Důvodem šetření nebylo porov-

návání škol mezi sebou, ale podpora spolupráce 

nejen mezi školami, ale také neziskovými orga-

nizacemi, poradenskými pracovišti a  dalšími 

důležitými subjekty, které ovlivňují kvalitu 

vzdělávání. Pokud tedy dotazníky upozornily 

na  určité problémy a  výzvy, přijímáme je jako 

podněty pro diskusi s  řediteli a  učiteli ve  ško-

lách, se zřizovateli škol (městy a obcemi) a také 

pro zpracování samotného akčního plánu.  

Za vyplnění dotazníků patří poděkování rodičům 

i  vedením škol, které se do  rozsáhlého šetření 

zapojily. Zavázali jsme se, že konkrétní informace 

o  jednotlivých školách předáme pouze jejich 

ředitelům – jsou totiž velmi subjektivní, protože 

dotazníky vyplnili jen někteří rodiče a  výsledek 

hodnocení by mohl být zkreslující. Ukazuje se, že 

rodiče se stále více zajímají o kvalitu výuky, kon-

krétně o  vzdělávací program. Řeší individuální 

potřeby svých dětí a potvrzují tím trend, že školy 

si již nevystačí s  univerzální výukou, ale musí 

stále více reagovat na potřeby jednotlivých dětí, 

včetně různě znevýhodněných, a hledat cesty, jak 

je maximálně zapojit a podpořit je ve vzdělávání. 

Ostatně na to je také zaměřen místní akční plán, 

který sleduje především růst kvality ve vzdělávání 

a schopnost škol reagovat na potřeby dětí. 

Dotazníky potvrdily dobrou zprávu – školy 

ve Dvoře Králové nad Labem a okolí tuto cestu 

již nastoupily a  rodiče to vědí a  oceňují to. 

A zároveň staví školy před další výzvy.  

Kompletní výstupy z  dotazníkového šetření 

a  další informace o  přípravě MAP naleznete 

na  internetových stránkách MAS Královédvor-

sko: www.maskd.cz/Default.asp?ID=14.

Martin Šimáček, Institut pro sociální inkluzi

Přes 300 rodičů se zapojilo do dotazníkového 
šetření spokojenosti se vzděláváním
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Začala oprava komunikací 
v lokalitě Městská Podstráň
Město Dvůr Králové nad Labem investuje 

přes 5 milionů korun do opravy komunikací 

v lokalitě Městská Podstráň. Stavební práce 

provedou M – Silnice, a. s., a ROP – STAV,

s. r. o. Od  10. listopadu začnou stavbaři 

s  pracemi v  ulici Josefa Suka přípravou 

podloží a  nakonec bude položen nový 

asfaltový koberec. Navržen je i  vznik par-

kovacího zálivu. Následně budou v  této 

lokalitě opraveny také místní komunikace 

v ulicích Leoše Janáčka, Jiřího Šlitra, Bohu-

slava Martinů a v Bubeníkově ulici.

Konečný termín stavebních prací nelze 

s ohledem na klimatické podmínky stano-

vit, pokud to počasí dovolí, hotovo by mělo 

být ještě do konce tohoto roku.

Řidiči tak musejí v  této lokalitě počítat 

s  dopravními omezeními, do  ulic dotče-

ných stavebními pracemi bude povolen 

vjezd pouze vozidlům stavby.

Stavbaři by měli posléze zahájit také 

opravu komunikace v  Soukupově ulici, 

která dostane také nový asfaltový povrch. 

I  zde tak budou muset řidiči počítat 

s dopravním omezením. Termín dokončení 

stavebních prací nelze s ohledem na klima-

tické podmínky odhadnout, předpokládá 

se, že by oprava měla být také realizována 

do konce tohoto roku.

V  lokalitě Městská Podstráň panoval sta-

vební ruch už v minulých týdnech, kdy zde 

pracovníci Městských vodovodů a  kanali-

zací Dvůr Králové nad Labem obnovovali 

kanalizaci a vodovod.

(mik)

Město hledá uživatele nebo 
majitele garáží v Kollárově ulici

Město Dvůr Králové nad Labem na základě 

doručené výzvy Katastrálním úřadem pro 

Královéhradecký kraj, Katastrální praco-

viště Trutnov, hledá majitele nebo uživa-

tele garáží, které se nacházejí na  konci 

Kollárovy ulice.

Garáže jsou postavené na stavebních par-

celách č. 3231, č. 3232, č. 3233, č. 3234, 

č. 3235 a č. 3236, všechny v k. ú. Dvůr Krá-

lové nad Labem, které jsou ve  vlastnictví 

města a nejsou zapsané v katastru nemo-

vitostí. Město Dvůr Králové nad Labem 

vyzývá uživatele, aby se přihlásili, nebo 

žádá občany o  poskytnutí informace 

vedoucí ke zjištění majitelů těchto objektů.

Informace můžete sdělit osobně v  kan-

celáři odboru ekonomiky a  majetku 

města Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem, nebo na  tel. číslech: 499  318  148 

a 499 318 276. 

Lenka Vacková

odbor ekonomiky a majetku města

Technické služby informují
V  rámci údržby městské zeleně jsme v  říjnu 

měli napilno. Pokáceli jsme suchý buk v  ulici 

Šafaříkova. Ve spolupráci s arboristy jsme ošet-

řili všechny stromy na  koupališti a  dokončili 

jsme tvarování živých plotů ve všech lokalitách 

města. Rostliny na  nádvoří městského úřadu 

jsme doplnili výsadbou cibulovin. V okrajových 

částech města jsme upravili průjezdný profi l 

(odstranění větví rostoucích do  cesty), pose-

kali křovinořezy plochy nedostupné pro jinou 

techniku a  hlavně jsme začali s  úklidem listí 

a biologických nečistot na frekventovaných mís-

tech, chodnících, komunikacích i  zelených plo-

chách. Jenom za říjen jsme odvezli a zlikvidovali 

19 t listí. 

Pracovníci úklidu města každý den, včetně sobot 

a  svátků, sbírali odpadky ve  vybraných lokali-

tách podle harmonogramu a  aktuální situace 

a uklízeli po akcích pořádaných městem. Probí-

haly opakované úklidy autobusových zastávek 

a altánu v parku Schulzovy sady, kde vandalové 

po  sobě zanechali slušný nepořádek, který již 

šetří Policie ČR na základě obrázků z fotopastí. 

Dále jsme provedli úklid pozemku včetně 

nakládky a  odvozu v  ulici Sladkovského (černá 

skládka na snímku). Průběžně i nadále probíhá 

nakládka a  odvoz rozebrané zámkové dlažby 

z chodníků na Benešově nábřeží.

S  tím souvisí i  terénní 

úpravy na  zprovoznění 

nových úseků komunikace 

po  rekonstrukci Benešova 

nábřeží provizorním dosypem asfaltové drtě 

u  nových autobusových zastávek i  na  dalších 

místech.

Zimní stadion je v provozu, vemte děti a přijďte 

si zabruslit. Pro skupiny jsou vypisovány last–

minute volného ledu za zvýhodněnou cenu. 

Více informací najdete na  našich webových 

stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

MěVaK informuje odběratele
Aktualizace smluvních vztahů
S ohledem na blížící se konec roku 2016 chceme 

upozornit naše odběratele na  skutečnost, že 

od roku 2017 bude probíhat odečet vodoměru 

a  i  celkové vyúčtování pouze jedenkrát ročně. 

Ti, kteří nebudou mít sjednány zálohové platby, 

proto musejí počítat s  většími jednorázovými 

částkami za platbu vodného a stočného. Vzhle-

dem k  tomu, že je nastavena možnost záloho-

vých plateb, nebudeme přistupovat na  režim 

splátkových kalendářů u dlužných plateb.

Režim zálohových plateb je možno sjed-

nat písemně, prostřednictvím aktualizované 

smlouvy o  dodávce pitné vody a  odvádění 

odpadních vod vyplývající z  novely zákona 

č. 275/2013, o  vodovodech a  kanalizacích, 

platné od  1. ledna 2014, případně formou 

dodatku k  novým smlouvám. Odběratelům, 

kteří již využili možnost sjednání režimu zálo-

hových plateb formou aktualizované smlouvy 

nebo dodatku, děkujeme za spolupráci.

Ti, kteří doposud této možnosti uzavření 

smlouvy nevyužili, případně mají zájem 

o  sjednání zálohových plateb, se mohou 

obrátit na  kontaktní osobu, kterou je Lucie 

Haasová, tel.: 499  628  651, e-mailová adresa: 

lucie.haasova@mevakdknl.cz.

Ing. Petr Mrázek 

jednatel MěVaK Dvůr Králové nad Labem

Pozor 
na falešné 
odečítače vodoměrů
Vážení odběratelé, vzhledem k  tomu, že se 

v  poslední době opět množí případy vydávání 

se za naše pracovníky, zejména odečítače vodo-

měrů, informujeme vás, že všichni naši pracov-

níci jsou vybaveni průkazem MěVaK s fotografi í, 

který na  vyžádání předloží. Zároveň upozor-

ňujeme, že naši pracovníci nevyplácejí žádné 

přeplatky za  vodu. Všechny záležitosti týkající 

se fakturace a  zálohových plateb se řeší přímo 

v sídle naší společnosti nebo elektronicky. 

Ing. Petr Mrázek 

jednatel MěVaK Dvůr Králové nad Labem

Opravy poruch
5. 10. 2016: vodovod – ulice Husitská;

7. 10. 2016: vodovod – ulice Tyršova;

10. 10. 2016: vodovod Žireč;

21. 10. 2016: vodovod. přípojka – Jaroměřská ul.;

22. 10. 2016: vodovod DN200 – ulice Krátká;

24. 10. 2016: vodovod – ulice Klicperova.

Z investičních prací 
• výměna vodovodu – ulice Leoše Janáčka;

• výměna kanalizace – ulice Bubeníkova.

Ivo Antonov

vedoucí provozního úseku MěVaK Dvůr Králové nad Labem
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I v městském informačním 
centru nakoupíte vánoční dárky
Vánoce se blíží a  s  tím i  spojený nákup 

vánočních dárků. Pro milovníky společen-

ských her nabízíme zábavnou stolní hru 

nazvanou Cyklotoulky (499 Kč). Vychází 

z oblíbeného televizního pořadu a můžete 

v  ní objevovat zajímavosti České repub-

liky i Dvora Králové nad Labem. Dále jsou 

v prodeji hrnečky, svíčky, ale třeba i čoko-

lády od  místní fi rmy Carla. Z  výrobků 

chráněných dílen nabízíme například 

hedvábné šátky a  šály. Milovníky histo-

rie potěší knížky o  městě, o  obci Mostek 

nebo nástěnné kalendáře na  rok 2017. 

V  průběhu prosince bude opět k  dostání 

dříve velmi žádaná kniha Dětský román. 

Pro příznivce sportu nabízíme třeba tričko, 

cyklolahev a multifunkční šátek. Ale to není 

zdaleka vše, co je v  informačním centru 

k prodeji. Přijďte se podívat.

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem

Novým hejtmanem byl zvolen 
proděkan Filozofi cké fakulty 
UHK Jiří Štěpán
Novým hejtmanem Královéhradeckého 

kraje byl na  ustavujícím zasedání zastu-

pitelstva, které se uskutečnilo v  pondělí 

14. listopadu 2016, zvolen proděkan Filo-

zofi cké fakulty Univerzity Hradec Králové 

Jiří Štěpán (ČSSD). Zvoleni byli také jeho 

náměstci a noví krajští radní. 

Bylo založeno i dvanáct výborů zastupi-

telstva a  zvoleni jejich předsedové. Před-

sedkyní Výboru pro výchovu, vzdělávání 

a  zaměstnanost se stala ředitelka ZŠ Pod-

harť ve Dvoře Králové nad Labem a zároveň 

královédvorská zastupitelka Edita Vaňková. 

Příští zasedání Zastupitelstva Královéhra-

deckého kraje se uskuteční 5. prosince 

2016. Více informací najdete na stránkách: 

www-kr.kralovehradecky.cz.

(mik)

Během Dne seniorů, který 5. října 2016 již 

posedmé uspořádalo město Dvůr Králové nad 

Labem ve  spolupráci s  Hankovým domem, 

byla kromě Jiřího Štěpánka, předsedy Klubu 

důchodců v  Sadové, za  aktivní činnost se seni-

ory oceněna také Vilma Knahlová, bývalá dlou-

holetá předsedkyně Klubu důchodců Žireč. 

A  protože se nemohla ze zdravotních důvodů 

akce zúčastnit, s  poděkováním za  ní do  Žirče 

zavítaly místostarostka Alexandra Jiřičková 

a  Kateřina Pištorová, vedoucí odboru školství, 

kultury a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem. 

„Bylo to milé překvapení, za  ocenění velmi 

děkuji. Práci v Klubu důchodců Žireč jsem dělala 

velmi ráda, předsedkyní jsem byla přes 20 let 

a členkou ještě o řadu let více,“ podotkla Vilma 

Knahlová.

Jako předsedkyně Klubu důchodců Žireč měla 

na starosti nejen přípravu jednotlivých setkání, 

ale také organizaci výletů nebo akcí, kterých 

se členové účastnili. „Například jsem při našich 

setkáních předčítala zajímavé příspěvky z novin. 

Také jsem připravovala jednotlivé akce, např. 

velikonoční nebo vánoční posezení, výroční 

schůze, návštěvy divadla, nebo tipy na  výlety, 

z nichž jsme vybírali a o nichž jsme si pak poví-

dali,“ uvedla Vilma Knahlová a  pokračovala: 

„Když jsme vybrali cíl výletu, objednala jsem 

autobus, zamluvila na  konkrétní čas např. pro-

hlídku zámku, zajistila oběd a  také program 

na  odpoledne. Snažila jsem se, aby byly naše 

aktivity zábavné.“  

Členové klubu jezdili většinou na  tři výlety 

ročně. „Pár nás ale jezdilo také na výlety během 

týdne. Vyrazili jsme vlakem nebo autobusem 

a  poznávali okolí,“ doplnila Vilma Knahlová, 

která jako předsedkyně řešila také fi nancování 

Klubu důchodců Žireč. „Částečně jsme si výlety, 

zejména vstupné, hradili sami, z  dotací města 

Dvůr Králové nad Labem jsme platili autobus,“ 

vysvětlila. 

Před třemi lety musela Vilma Knahlová, která 

v  říjnu oslavila 84. narozeniny, ze zdravotních 

důvodů z funkce předsedkyně Klubu důchodců 

Žireč odstoupit. Předsednictví převzala Stani-

slava Zichová. „Do  klubu stále chodím na  čtvr-

teční setkání členů, výletů nebo výročních schůzí 

se však již kvůli zdraví neúčastním,“ dodala dnes 

již bývalá předsedkyně klubu.

Miroslava Kameníková

Foto: Kateřina Pištorová

Vilma Knahlová: „Práci v žirečském klubu důchodců jsem 
vykonávala ráda, předsedkyní jsem byla přes dvacet let“

Novým šéfredaktorem Vlastivědného čtení 

o našem městě i jeho okolí se stal Bedřich MA-

CHEK (na snímku). Naváže tak na práci dlouho-

letého redaktora a  šéfredaktora Jan Schwarze, 

který s činností v letošním roce kvůli zdravotním 

problémům skončil. První číslo pod vedením 

Bedřicha Machka vyjde v červnu 2017. 

„Hlavním tématem bude Rukopis královédvor-

ský, který příští rok oslaví 200 let od svého 

nálezu. Ostatní zatím jasné není, uvidíme podle 

domluvy s autory,“ uvedl mimo jiné v rozhovoru.

Možná některé čtenáře zarazí, že Bedřichu 

Machkovi v  otázkách navzdory obvyklému 

vykání tykám. Je to dáno tím, že jsme léta spolu 

působili v redakci Krkonošského deníku. 

Co tě vedlo k tomu přihlásit se na pozici nového 

šéfredaktora časopisu?

Regionální historie patří mezi mé koníčky. 

Redaktorské práci jsem se věnoval přes dvacet 

let. Vlastivědné čtení, které mi vždycky poskyto-

valo mnoho podnětů, je spojením těchto dvou 

věcí. 

Léta jsi působil jako novinář v  regionálním 

Deníku se zaměřením na  Dvůr Králové nad 

Labem. Jak moc je tato tvá zkušenost pro práci 

na vlastivědném čtení výhodou?

Mým úkolem bude právě redakční práce, tedy 

nejen samotné psaní, ale kontakt s  ostatními 

autory, příprava layoutu stránek, jednání s  tis-

kárnou, korektury a další práce, které s vydává-

ním tiskovin souvisí. Proto si myslím, že zkuše-

nosti z Deníku mi při práci budou určitě velkou 

výhodou. 

Kde budeš čerpat témata? A využiješ i bohatého 

domácího archivu?

Tady vidím dvě roviny. První jsou již známá 

témata, ke kterým bych rád spolu se svými spolu-

pracovníky přidal nová zjištění a informace. Dru-

hou rovinou jsou ještě nezpracované události 

a  osobnosti. Hodlám oslovit také občany, pro-

tože tady vidím velký potenciál. Budeme zpra-

covávat nejen historii Dvora Králové nad Labem, 

ale také okolních obcí. Takže témat budeme mít 

určitě dost a dost. Můj archiv je zaměřen přede-

vším na  rodinné památky a  drobné předměty 

a dokumenty. Určitě ho ale bude možné využít. 

Zachováš okruh spolupracovníků bývalého šéf-

redaktora Jana Schwarze, nebo si vytvoříš nový 

tým?

Obojí. Určitě chci postupně oslovovat všechny, 

kdo do  Vlastivědného čtení přispívali. Zároveň 

ale kontaktuji nové autory. Zatím už mám pří-

slib spolupráce od Filipa Pýchy, Ondřeje Vašaty, 

Oskara Rouska nebo Pavlíny Špatenkové. Samo-

zřejmě uvítám i  nabídky od  zájemců, kteří si 

myslí, že mají co do Vlastivědného čtení nabíd-

nout. Spolupracovat chci také s  městskými 

organizacemi.

Vlastivědné čtení změní název i grafi ku, už jsou 

vybrané, nebo je vše teprve v  jednání? A  jaký 

bude jeho rozsah?

Pokud vím, vše je zatím v  jednání. Co se roz-

sahu týká, bude zachován stávající, tedy dvakrát 

ročně, přibližně šedesát stránek. 

Miroslava Kameníková

Bedřich Machek: „Vlastivědné čtení 
bude o historii města i okolních obcí“
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Města musí mít ze zákona jednotku dobrovol-

ných hasičů. Jejich počet by však měl odpovídat 

velikosti města, počtu obyvatel a průmyslových 

závodů, ale také míře ohrožení povodněmi. Sou-

sední Jaroměř jich má přes 50. Dvůr Králové nad 

Labem zatím jen 9. Ano, devět dobrovolných 

hasičů ze Žirče na celé město. 

Minulá vedení města bezpečnost svých oby-

vatel a  jejich majetku řešila bohužel velmi 

nedostatečně. Svoji zákonnou povinnost plnila 

alibisticky tím, že sice fi nacovala dva sbory dob-

rovolných hasičů (SDH), ale způsobem, kterým 

nemohlo dojít k jejich rozvoji a obnově majetku. 

Oba sbory, v  Žirči (založen 1880) a  ve Verdeku 

(založen 1884), však i s touto minimální podpo-

rou dodnes fungují.

Důležitým krokem současného vedení 

města k  postupné nápravě situace bylo 

založení výjezdové jednotky požární ochrany 

Dvůr Králové – Žireč v  letošním roce, zatím 

s 9 členy. O práci v jednotce je zájem a v nejbližší 

době by se mohla dále rozšiřovat. Hasiči z SDH 

Verdek jsou vycvičeni stejně jako jejich kole-

gové ze Žirče a mohou v případě mimořádných 

událostí městu pomoci, tak jako již mnohokrát 

v minulosti. Věříme, že s podporou současného 

vedení se opět stanou výjezdovou jednotkou.

V  dalších krocích podpoříme jak žirečské, tak 

i  verdecké dobrovolníky. Je to pro nás nejen 

fi nanční, ale i  morální závazek. Vůči těm, kteří 

svůj volný čas věnují nejen přípravě na situace 

ohrožující občany města, ale také výchovné 

práci s dětmi a mládeží a zajištění zábavy. Dob-

rovolní hasiči mají svoji nezastupitelnou roli 

v životě každé obce a naše město by nemělo být 

výjimkou.

Ing. Veronika Tomková

zastupitelka (TOP 09)

Jaroměř chrání přes 50 hasičů.
Dvůr Králové nad Labem zatím jen 9

Doba, kdy se naše město právem přezdívalo 

český Manchester, je už dávno pryč.

Tiskem nedávno proběhla zpráva, že Textilní 

muzeum v České Skalici na  jaře končí. Umělec-

koprůmyslové muzeum (UPM) v  Praze nechce 

dále platit nájemné, a  proto dalo výpověď. Co 

s ním bude dál? UPM platilo ročně České Skalici 

2 miliony korun. Ty se však v podobě vstupného 

nevracely.

Jedním z  možných řešení je zaplacení provozu 

muzea z  rozpočtu města Česká Skalice. Zatím 

však není jasné, co se s exponáty stane, pokud se 

zastupitelé v  České Skalici neshodnou na  jeho 

podpoře. Ať už jejich rozhodnutí dopadne jak-

koliv, Textilní muzeum zkrátka patří do  Dvora! 

Těžko se návštěvníkům Dvora vysvětluje, že zde 

český Manchestr nemá muzeum. Přestěhování 

Textilního muzea do  Dvora Králové by uvítali 

i  bývalí zaměstnanci podniku TIBA. Někteří 

z nich se hlásí s pomocí dispozičního řešení jed-

notlivých expozic nebo s  přípravou odborných 

textů pro průvodce.

Dle prohlášení tiskové mluvčí města Ing. Kame-

níkové není v současné době ve městě vhodný 

objekt, kam by muzeum mohlo být přemís-

těno. Já bych toto prohlášení upřesnil, že město 

nevlastní vhodný objekt. Vhodných objektů 

po  menší či větší úpravě pro sbírku Textilního 

muzea je v  našem městě několik. Město je 

může odkoupit nebo si je pronajmout. Důležité 

je v  současné době jednání s  UPM a  získat 

exponáty pro toto muzeum, aby se nezabalily 

do beden a nenávratně neuložily do depozitáře. 

Jsem přesvědčený, že celá sbírka exponátů, které 

jsou svázány s historií textilu v našem městě, 

stojí za to získat do sbírek muzea i formou stálé 

expozice. Bez tvrdé a cílevědomé práce vedení 

města se úspěšného cíle nedosáhne! Hlavně se 

nesmí říkat, že to nejde. Pozitivních příkladů, že 

když se chce, tak to jde, je v našem městě dosta-

tek. Vše lze dokázat, ale bez boje není vítězství. 

Připravme pro návštěvníky exkluzivní expozici 

o  nesmazatelné historii textilního průmyslu. 

Přál bych každému vidět, co je to za  poklady, 

a  hlavně ten úžasný historický rozsah v  depo-

zitářích, který se datuje od vzniku prvorepubli-

kových fabrik až po  novodobou historii textilu 

v našem městě. Ukažme všem návštěvníkům um 

našich předků a  udělejme z  toho další úžasný 

„tahák“ a  důvod pro návštěvu centra města. 

Máme se čím pochlubit. Stále si lámeme hlavu 

nad tím, jak dostat návštěvníky zoo do  středu 

města a  udržet je zde více dní. Vždyť jich letos 

do zoo přijelo již přes půl milionu a dalších 140 

tisíc do Kuksu. Současné trhy na náměstí to jistě 

nezajistí. 

Jan Bém

zastupitel (ODS)

Bude ve Dvoře muzeum českého Manchesteru?

O  této práci přišli pohovořit ředitelé a  učitelé 

základních škol ve  Dvoře Králové nad Labem 

do  muzea na  pozvání paní místostarostky 

Mgr.  Alexandry Jiřičkové. Pedagogové ze 

ZŠ 5. května, ZŠ Podharť, ZŠ Schulzovy sady 

a ZŠ Strž se sešli s veřejností.

Vyslechli jsme ředitele všech čtyř základních 

škol, kteří fundovaně charakterizovali práci své 

školy. Každého ředitele doplnili konkrétními pří-

klady jejich učitelé. Všichni byli dobře připraveni 

i na případné dotazy. Čas byl omezen, takže se 

na  mnohé dotazy nebylo možno do  hloubky 

zaměřit. Toho litovali asi nejvíc zástupci veřej-

nosti. Postrádali další novinky z  oblasti školství 

a  porovnávali stav školy s  minulostí. Zde je 

nutno připomenout, že škola má především spl-

nit úkoly osnov jednotlivých předmětů.

Jistě by zástupci všech škol dokázali prezento-

vat další své aktivity. Školy jich mají mnoho. Ať 

je to sport, veřejná vystoupení, exkurze, výlety 

apod. Veřejnost postrádala rovněž informace 

o nových postupech a postojích školy při řešení 

přestupků, negativních jevů, jako je šikana, obe-

zita, drogy, kouření a  závislost dětí na  nových 

technologiích, problémy s  inkluzí a  s  tím sou-

visejících speciálně pedagogických metod, ale 

i personální a fi nanční nároky.

To a další problémy, jako je spolupráce s rodiči, 

sponzory, výchovné poradenství apod., očeká-

vali zástupci veřejnosti. Proto se o tom zmiňuji.

Úloha základní školy v dnešní společnosti

Uklidit se dá i kopec

Od nápadu už jen krůček k dokončení myšlenky 

a touhy zvelebovat místo, kde žijeme...

Janečkův kopec otevřel nový pohled na  pano-

rama města díky pokáceným náletovým stro-

mům, starým švestkám a  posekání přerostlé 

trávy s plevelem.

Příjezdová komunikace od  Hradce Králové 

byla vždycky zanedbanou vizitkou města, ale 

díky rekonstrukci silnice a  chodníků nás v  Jutě 

napadlo zkusit získat souhlas majitele stráně 

pana Janečka k revitalizaci. S jeho pochopením 

jsme mohli začít uklízet a  také jednat s  komisí 

životního prostředí o  dalším postupu. Výsled-

kem spolupráce bude zpracovaný projekt 

na  osázení břehu a  vytvoření další aleje v  sou-

ladu s krajinnou architekturou. 

Můžeme se tedy těšit na  jaro, které nás při 

příjezdu do  Dvora Králové nad Labem bude 

vítat novými stromy, a  budeme doufat, že se 

podobný malý zázrak stane i na protější straně 

Dukelské ulice. I  tam by nové chodníky a  alej 

stromů milosrdně zakryly neopravené domy 

s nepořádkem v okolí.

Text a foto: Ing. Hana Sedláčková

Pokud chtějí rodiče hledat další problémy, 

musí se víc ponořit do  problémů práce učitelů 

a hlavně se do školy jít podívat. Neškodí poznat 

i práci v jiných školách, protože srovnání by nám 

přineslo jiný názor a  jiné hodnocení. Působil 

jsem 30 let v Severočeském kraji a mohu říci, že 

při srovnávání se školami ve Dvoře Králové nad 

Labem se není za co stydět.

Seminář v  muzeu, na  který se ředitelé i  učitelé 

dobře připravili, si zaslouží poděkování. Akcí 

tohoto druhu není nikdy dost a  učitelé nemají 

mnoho příležitostí se tímto způsobem prezen-

tovat. Očekáváme další podobné pozvánky 

a děkujeme!

Milan Kněžour

učitel v. v., účastník
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Spotřebič, kouřovod, komín - povinná kontrola 

spalinové cesty. Objednávky na tel.: 603 217 922

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Martin Kučera,

tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.cz

Pronájem bytu 2+kk v ul. nábřeží 

Benešovo, Dvůr Králové nad Labem. Nájem 

5800 Kč plus energie. Kauce 15 tis. Kč.

Kontakt: czposli@seznam.cz, tel.: 603 299 909.

Nabízíme možnost dovozu/odvozu: hlíny, 

štěrku, písku, kůry atd. sklápěčkou Iveco Daily do 

1,5 t, ložná plocha 2,8 x 2 m. Tel.: 739 672 725.

Psychologická a fyzioterapeutická praxe

Mgr. Daniela Šrámková, Dis., Dvůr Králové,

Rooseveltova 2855, tel.: 774 202 456, 

www.terapiedvur.cz. Individuální psychoterapie, 

psychologické poradenství, párové poradenství, 

psychodiagnostika, koučink, fyzioterapie.

Pronajmu byt 1+1 ve Strži – zateplený panelový 

dům s výtahem, 4. patro, nová okna, původní 

umakartové jádro. Tel.: 723 068 211

inzerce:

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

Přijímáme rezervace na tyto volné termíny:

pondělí – pátek 6 – 13 hodin, 150 Kč / hod.

sobota – neděle 6 – 22 hodin, 200 Kč / hod. 

Objednávky haly – tel. 605 388 122

PRONÁJMY PROSTOR

VÝROBNÍCH, SKLADOVÝCH – 350 Kč/m2/rok

KANCELÁŘSKÝCH – 550 Kč/m2/rok

Objednávky pronájmů – tel. 603 703 001

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

NOVĚ PRODEJ:

UHLÍ, BRIKET, PELET, PÍSKU, ŠTĚRKU, KAMENIVA

Informace – tel.: 777 086 085, 777 082 083

Po–Pá: 7:00–16:00 hod. / So: 07:00–12:00 hod.

www.slovany.cz

Antik – Starožitnosti
Tylova 511 (naproti knihovně)

Prodej a výkup předmětů sběratelského charakteru

Vykupujeme: Hračky (do roku 1975), militarie, 

šperky, lampy, pohlednice, betlémy, ozdoby, obrazy, 

hudební nástroje, staré motorky, auta a díly apod. 

Také celé pozůstalosti.

Než necháte vyklidit půdu, zdarma Vám oceníme možné nálezy.

   tel.: 603 418 690     E-mail: panacekR@seznam.cz

Pronajmu byt 3+1 na Benešově nábřeží, 2. patro, 

nová plastová okna, standardně vybavená 

kuchyň. Tel.: 604 595 747

Prodám byt (1+1) poblíž centra Dvora 

Králové nad Labem. Cena dohodou. 

Telefon: 724 708 963

Prodám dřevěné brikety na topení, cena 

4 Kč/kg, balení po 25 kg za 110 Kč vč. pytle.

Tel.: 499 396 489.

Splní ředitel krajské záchranky sliby, které dal radnici letos v únoru?
V NKR č. 2/2016 jsem informoval o tom, že jsem 

s panem starostou 2. února 2015 jednal s  ředi-

telem krajské záchranky MUDr. Maškem o tom, 

že kraj provozuje rychlou záchrannou službu 

v  našem městě a  regionu Královédvorska bez 

lékařů na  výjezdovém středisku. To považuji 

jako zastupitel města dlouhodobě za  nebez-

pečné a  nepřijatelné. Ředitel Mašek slíbil, že 

bude ze své funkce iniciovat adekvátní návrhy 

řešení této krizové situace. Dle jeho názoru by se 

dala vyřešit urychlenou výstavbou „vzorového" 

oddělení urgentního příjmu v  areálu městské 

nemocnice a přesunutím výjezdového střediska 

záchranky z polikliniky ve středu města do are-

álu nemocnice. Její lékaři by tak mohli vyjíždět 

s vozem záchranky (jak tomu bylo v minulosti) 

a mohli by při tom využívat i nově vybudované 

moderní oddělení urgentního přijmu k převzetí 

pacientů od  posádek ZZS, které v  současné 

době v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad 

Labem absolutně CHYBÍ!

S  těmito návrhy a  sliby ředitele záchranky 

MUDr.  Maška nešlo nic jiného než souhlasit 

a těšit se, že se vše podařilo nastartovat a v dal-

ších měsících se bude na úrovni kraje na všem 

intenzivně pracovat. S výsledkem jednání jsem 

byl spokojen, jen jsem si neodpustil poznámku 

v  textu svého příspěvku v  NKR, „aby se nejed-

nalo pouze o předvolební sliby“. 

Dnes už víme, kdo kraj povede další čtyři roky 

a kdo bude v opozici. Navíc víme, že i když pan 

ředitel Mašek nebude krajským zastupitelem, 

zůstává nadále ředitelem ZZS Královéhradec-

kého kraje. Nic mu tedy nebrání pokračovat 

a  dotáhnout jím slíbená a  navržená řešení, 

týkající se vzorového projektu výjezdového 

střediska ZZS ve  Dvoře Králové nad Labem, 

do zdárného konce. Jediné, co dnes nevíme, je, 

od kdy budou dvorští doktoři asistovat při výjez-

dech záchranky a  kdy bude zahájena výstavba 

nového urgentního příjmu v naší nemocnici. 

Při pohledu, jak nelogicky probíhá výstavba 

laboratoří a centrálních operačních sálů (budou 

laboratoře dokončeny dříve, než bude hotová 

hrubá stavba operačních sálů...?) za aktivní účasti 

krajských investičních úředníků a souhlasu poli-

tiků (viz foto), nemohu se ubránit pocitu, že zde 

asi zase platí otřepané heslo „Slibem nezarmou-

tíš“. Proto není problém pokorně přijímat poli-

tické sliby, neodborná řešení a různé jiné zavá-

dějící deklarace o  tom, co by bylo, kdyby bylo, 

jak bude, co bude, když nebude. Ve skutečnosti 

ale „skutek utek“, který pak vyřešíme po kritice, 

ať to stojí, co to stojí, třeba někdy a kdo ví kdy?! 

Zastávám názor, že každý, kdo vykonává léta 

vysokou veřejnou řídicí funkci v Královéhradec-

kém kraji, by měl dodržet své sliby, zvláště v pří-

padě, když je dal zástupcům místní samosprávy, 

a  to bez ohledu na  svoji politickou příslušnost 

a bez závislosti, kdo je ve vedení kraje. Svůj vliv 

na řešení krizové situace by měl uplatnit s ohle-

dem na vlastní mnohaletou profesní zkušenost 

s  vedením takové krajské organizace a  urych-

leně směřovat ke zlepšení stavu, který ohrožuje 

na  životě obyvatele dané lokality kraje. Neměl 

by upřednostňovat svůj osobní politický pro-

spěch a vymlouvat se na to, že kdyby byl po vol-

bách o funkci na kraji výše, vše by bylo vyřešeno. 

V opačném případě by měl z této funkce raději 

být „odejit“.

Text a foto: Nasik Kiriakovský

zastupitel (Východočeši)

S T A Ň  S E  P E R N Í K Á Ř E M !

Tradiční výrobce českých medových perníků Dubea s.r.o. 

přijme na hlavní pracovní poměr/brigádu dělníky do 

provozu v Dubenci.

Nabízíme: Dobré mzdové podmínky, jednosměnný provoz 

od 6:00 do 14:30 hod. a zázemí stabilní české společnosti.

Požadujeme: Spolehlivost a potravinářský průkaz (možno  

   zajistit při nástupu). NÁSTUP IHNED.

Kontakt: Tel: 499 694 131, email: obchod@dubea.cz
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Máte zájem inzerovat v Novinách královévorské radnice?
Kontaktujte nás na tel.: 499 318 258, e-mail: noviny@mudk.cz

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

• PRACOVNÍK ODDĚLENÍ TECHNICKÉ KONTROLY
 Požadavky: vyučen v oboru strojírenství, praxe vítána

Bližší informace na:

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

Nabízíme: – odpovídající ohodnocení     – zaměstnanecké benefi ty

                         – zajímavou a tvořivou práci   – další vzdělávání v oboru

... užitek a tradice
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Noví občánci města
V říjnu 2016 se narodilo v našem městě 9 občánků – 3 chlapci a 6 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V  měsíci říjnu zemřelo ve  Dvoře Králové nad Labem 21 lidí, z  toho bylo 

11 královédvorských občanů, 4 muži a 7 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
Ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v říjnu manželství tito snoubenci:

Jaroslav Rychlovský a Monika Šebová   – 1. 10. 2016

Roman Vácha a Denisa Palová    – 15. 10. 2016

Adam Otáhal a Nela Innertová    – 15. 10. 2016

Tomáš Kozlovský a Kristýna Rojková   – 15. 10. 2016

Společenská rubrika

Na Staré radnici bylo v listopadu slavnostně přivítáno 10 novorozených občánků našeho města.

Vítání občánků

Zleva: Petr Chovančík, Daniel Petera, Matěj Černý, Andrea Nesvadbová.

Miroslav Haase a Danuše Moravcová   – 22. 10. 2016

Petr Kožešník a Marija Ilnyckaja    – 27. 10. 2016

Dodatečně zveřejňujeme uzavřené sňatky v obci Kuks za měsíc září:

Milan Šimek a Petra Němečková    –  3. 9. 2016

Oldřich Škranc a Leona Poldová    –  3. 9. 2016

Jaroslav Kempf a Nikol Kalmuková   –  3. 9. 2016

Lukáš Holman a Barbora Lipenská   –  3. 9. 2016

Petr Šimek a Lenka Horčičková    –  3. 9. 2016

V říjnu uzavřeli v obci Kuks manželství tito snoubenci:

Jiří Urban a Markéta Řeháčková    – 28. 10. 2016

Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích 

v říjnu 19 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 7 manžel-

ských párů stříbrnou svatbu a 3 manželské páry zlatou svatbu.

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Zleva: David Vávra, Josefína Vaňurová, Nela Munzarová, Hana Podsedníková, Nela 

Menclová.

Pečovatelská služba ve  Dvoře Králové nad 

Labem nabízí již třetím rokem lidem nad 65 let či 

se zdravotním postižením službu, která zejména 

v  zimě umožňuje jejich bezpečný pohyb 

po městě. Jedná se většinou o cesty k lékaři, kdy 

však oproti taxi službě řidička senior-automobilu 

plní i roli doprovodu, případně dohledu.

K lékaři bezpečně i v zimě
Senior-automobil vyhledávají nejvíce senioři 

v  zimním období, kdy hrozí náledí a  zejména 

starší občané mají strach vyjít ven kvůli mož-

nému zranění. Kromě cest k  lékaři si potřebují 

klienti většinou nakoupit, vyřídit osobní věci 

na úřadech nebo zajít ke kadeřnici.

Službu je nutné objednat nejpozději den pře-

dem. Na místo určení je nejen přistaveno vyvý-

šené osobní auto pečovatelské služby (Renault 

Kangoo), ale dle domluvy může řidička klienta 

také vyzvednout a pomoci mu při cestě z bytu 

či dále až k  lékaři. Výjimečná není ani domluva 

s lékařem, aby řidičce zavolal ve chvíli, kdy jeho 

pacient již bude připraven na  zpáteční cestu. 

„Eliminují se tak prostoje, které si účtujeme 

jako čekací dobu,” vysvětluje tento postup ředi-

telka pečovatelské služby ve Dvoře Králové nad 

Labem Marcela Hauke.

Cena služby Senior-automobil: 
doprava: 13 Kč/km; čekání: 130 Kč/hod;

kontakty/objednávky: tel.: 732 320 575;

e-mail: seniorautomobil@seznam.cz;

provozní doba: pracovní dny 6:00–14:30 hod.

Služba pro město i spádové obce
Tato služba není dotována krajem, ani obcemi, 

a  tomu odpovídá i  cena, která je přijatelná 

po městě. V případě výjezdu do spádových obcí 

se však prodraží tak, že většina zájemců si cestu 

rozmyslí a nakonec najdou jiný způsob dopravy. 

„Řešením bývá domluva více lidí na jeden závoz. 

Cena za kilometr je vázaná na vozidlo, ne osobu,” 

hledá řešení pro lidi z  celého regionu Marcela 

Hauke. 

K lékaři v rámci pečovatelských služeb
Tuto službu je však možné využívat za  výhod-

nějších podmínek v rámci balíku pečovatelských 

služeb. „Lidem, kteří mají potvrzenou sníženou 

soběstačnost, nabízíme smlouvu o poskytování 

a  využívání našich služeb. Vychází se tak vstříc 

lidem, kteří již sice nejsou samostatní, ovšem 

s  naší pomocí jsou schopni zůstat ve  svém 

domácím prostředí,” vysvětluje další možnosti 

bezpečné cesty k  lékaři Marcela Hauke. Dopro-

vod k  lékaři je tak logicky jedna z  možných 

využívaných služeb, ovšem účtována sazbou 

120 Kč/hod. nehledě na najeté kilometry.

Sanita přímo od lékaře
Dalším řešením je sanita, kterou pro svého 

pacienta objedná příslušný doktor, pokud jeho 

pacient není schopen se sám bez pomoci dosta-

vit na  objednaný úkon. Zároveň by si o  ni měl 

říct pacient, který ví, že nemá jinou možnost, jak 

se k lékaři v objednaný termín dostat.

Ing. Kateřina Sekyrková

Senior-automobil není taxislužba, nabízí i doprovod a dohled
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Zprávy z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem

Kdo se u  nás nejvíce zajímá o  litera-

turu a  cizí jazyky, dostal díky Týdnu 

vědy a  techniky Akademie věd ČR 

jedinečnou příležitost rozvíjet své 

zájmy. A tak v úterý 1. listopadu vyjel 

v ranních hodinách od budovy gym-

názia autobus zájemců o  kulturní 

zážitek s jasným cílem: Praha. 

Po  příjezdu jsme se procházkovým 

tempem za  využití městské hro-

madné dopravy přepravili na  první 

ze dvou hlavních bodů exkurze. 

Muzeum Franze Kafky bylo pojato 

velice netradičně, přesto zde nejeden z  účast-

níků ocenil způsoby, kterými je zde jedna z nej-

významnějších literárních osobností přelomu 

století přiblížena. 

Poté došlo na chvíli, na kterou každý (snad) celý 

den napjatě čekal – přednášku pana profesora 

Martina Hilského, jazykovědce a  spisovatele, 

který Česko dosadil do  nevelkého počtu zemí, 

které mají přeložena všechna díla anglického 

dramatika Williama Shakespeara. Přednáška 

v  Mramorovém sále Archivu hlavního města 

Prahy byla zajímavou procházkou pravdě-

podobně nejvýznamnějším nedramatickým 

Shakespearovým dílem, a to jeho Sonety. 

Po  poutavé přednášce si někteří účastníci 

exkurze nechali podepsat něco z  výtisků pro-

fesorových slavných překladů. Potom už byla 

skupina připravena zamířit zpět do  Dvora Krá-

lové nad Labem s mnoha novými zážitky všeho 

druhu. A  také s  příslibem, že se Martin Hilský 

objeví příští rok též na přednášce na naší škole.

Ondřej Vaněk (3. C)

Literární nadšenci na týdnu vědy v Praze

Pokud máte rádi sladké a k tomu pocit, že cukr 

se „rodí“ v supermarketu, tak exkurze do Cukro-

varu a lihovaru Dobrovice by vás mohla vyvést 

z omylu. Studenti 2. A a chemického semináře 

3. ročníku již přesně vědí, co vše se za výro-

bou cukru skrývá, jaké plodiny se dají k výrobě 

použít nebo jak vypadají řepné řízky – a že to 

není žádná kulinářská pochoutka. 

V expozici cukrovarnictví Dobrovických muzeí 

byli studenti seznámeni s historií výroby cukru 

v českých zemích. K vidění jsou různé druhy 

homolí, kostky, kubesy i obří kostka o hraně 

1 m.  V muzeu se nachází také expozice českého 

lihovarnictví, jehož počátky spadají do 14. sto-

letí. Zde jsme poznali různé typy lihovarů – od 

ovocných palíren až po průmyslové lihovary.

Kromě teorie v muzeích jsme viděli praxi přímo 

ve výrobě (na snímku) – v cukrovaru od bulvy 

řepy až po krystaly cukru a v lihovaru od cukru 

k ethanolu.

Odpoledne bylo věnováno prohlídce zámku 

Loučeň, který je spojen s významným rodem 

Thurn-Taxis. Ano, jsou to oni – ta slavná překážka 

na Velké pardubické a hlavně ten obyčejný 

taxík. Jestliže hledáte něco, co nemá v Čechách 

obdoby, tak přesně takovou raritou je zdejší 

labyrintárium, kde se nachází 11 bludišť a laby-

rintů. A protože jsme si moc hezky zabloudili, ale 

nakonec jsme se našli, můžeme se těšit na další 

vědomostmi a zážitky nabitou exkurzi.

Exkurze byla podpořena Královéhradeckým 

krajem.

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Exkurze Dobrovice a Loučeň

Dne 3. listopadu 2016 se na  královédvorském 

gymnáziu uskutečnilo promítání dalšího z řady 

fi lmů z festivalu Jeden svět, tentokrát s názvem 

„10 miliard – co máte na talíři?“. Snímek oceňo-

vaného německého režiséra Valentina Thurna je 

po již dříve uvedeném „Z popelnice do lednice“ 

dalším jeho dílem věnovaným problematice 

potravinového průmyslu.

Analýzy předpovídají, že kolem roku 

2050 překročí velikost světové populace hra-

nici 10 miliard obyvatel, a  fi lm se tak zabývá 

otázkou, jak je všechny nasytit. Divákovu oku 

jsou prostřednictvím příkladů z  různých koutů 

světa nabízeny rozmanité způsoby produkce 

potravin, od  plně mechanizované průmys-

lové cesty přes (pro někoho bizarní) výrobu 

ve  sterilních laboratorních podmínkách až 

po  ekologické farmy a  městské komunitní 

zemědělství. Obzvláště pro nás, Evropany zhýč-

kané již od dětství rozmanitou vysokokalorickou 

stravou a  neznající hlad, může fi lm představo-

vat střet s  krutou realitou potravinové situace 

v chudších částech světa a důvod uvědomit si, 

že situace se týká i  nás (i  když se nám to dnes 

ještě nemusí zdát).

Díky na konec patří pořadatelům Albertu Bene-

šovi a Dominiku Petráčkovi, kteří úspěšně a zod-

povědně převzali roli organizátorů fi lmového 

klubu na GDK a budou divákům v dalších měsí-

cích představovat další dokumenty Jednoho 

světa.

Vojtěch Hojný (5. C)

Gymnázium se již tradičně účastní veletrhů 

vzdělávání v  Trutnově a  Hradci Králové, kde 

naši pedagogové, studenti i nabízené materiály 

umožnili zájemcům o  studium získat aktuální 

informace o naší škole. 

Foto: Miloš Šálek

Jako každoročně jsme se připojili k  tradiční 

akci Šikovné ruce pro hospic aneb lidé lidem. 

Studenti 1. C přispěli vlastnoručně vyrobenými 

svíčkami z včelího vosku. Tím se přidali k dalším 

lidem, jejichž výrobky byly prodány na  výstavě 

v  Červeném Kostelci. Za  první týden tak bylo 

získáno krásných 59 tisíc korun, které pomo-

hou pořídit nový lůžkový výtah do  Hospice 

Anežky České. Prodej výrobků dále pokračuje až 

do konce listopadu ve střediscích Háčko, Hospic 

Anežky České a  Dům s  pečovatelskou službou 

U  Jakuba v  Červeném Kostelci. Více informací 

o  akci na  stránkách www.hospic.cz. A  nezapo-

meňte, příští rok bude další ročník, takže to je 

ideální příležitost i pro vás přispět svým výrob-

kem na dobrou věc.

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Gymnázium na 
veletrhu vzdělávání

Šikovné ruce pro 
hospic 2016

„10 miliard – co máte na talíři?“
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Zprávy ze ZŠ Strž

Novinky ze ZŠ Schulzovy sady

Strašidelný večer na 1. stupni
Pátek je sice posledním pracovním dnem, ale 

strašidla musela sloužit v tento večer ještě chvíli 

přesčas. Třídy nepřipomínaly učebny, chodby 

nesvítily a  všudypřítomný školní ruch se pro-

měnil na šeptání, houkání, kvílení a  jiné zvuky. 

Že by žalostný nářek nad pětkou z  diktátu? 

Kdepak. V  prvním listopadovém týdnu školní 

strašidla ožila a  rozhodla se pod rouškou tmy 

ukázat všem, kdo je tady pánem. V  každém 

patře připravila pro děti úkoly, které vyžadovaly 

trošku duchařské teorie i  kouzelnické praxe. 

Cesta do  patra nejvyššího k  poslednímu úkolu 

nebyla vůbec jednoduchá, protože přístupová 

schodiště lemovala jen mihotavá světýlka sví-

ček. Kdo se podepsal a tedy potvrdil, že tu byl, 

spěchal zpátky do  své třídy. Nejmenší prv-

ňáčky doprovodili na  stezce starší spolužáci. 

Tím jim pomohli překonat strach a  odhodlat 

se k  odvážnému výkonu. Potom už měl každý 

ročník svůj vlastní tematický program. Bohatá 

večeře zmizela během chvilky (to nebylo kouzlo, 

to byl opravdový hlad) a  začala zábava. Někde 

se luštil strašidelný kvíz (bojí se hrabě Drákula 

zubní pasty nebo česneku?), malovaly se dýně 

a  vybarvovali duchové, někde zase tvořily děti 

příběh s napínavou zápletkou. Nejstarší návštěv-

níci „večerní  školy“, žáci 5. tříd, si vyrobili blikající 

lucerničku a šli ji hned s paní učitelkou vyzkou-

šet v  okolí školní budovy. Rozsvítili běžeckou 

dráhu tak, že možná zamotali hlavu nejednomu 

pilotovi, zda vskutku přistát právě tady. Závěr 

večera patřil pohádkám a jak se ukázalo, někteří 

účastníci jsou zvyklí doma u  pohádek usínat.  

Však se již v přízemí shromažďovali první rodiče 

a  malé dobrodruhy si odváděli domů. Po  21. 

Technická výchova ve škole

V poslední době se často ozývají hlasy o vážném 

nedostatku zaměstnanců v technických oborech 

a řemeslech. V naší škole proto cítíme povinnost 

nabídnout žákům aktivity s  technickým zamě-

řením. V  minulém školním roce jsme vybavili 

školní dílnu z prostředků získaných z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschop-

nost v  rámci klíčové aktivity Rozvoj technických 

dovedností žáků na  druhém stupni základní 

školy. Žáci 6. a 7. ročníků tak získali možnost pra-

covat nejen s  ručním, ale i  elektrickým nářadím 

a malými stroji v dílně vybavené novými pracov-

ními stoly. Žákům se práce v  novém prostředí 

velmi líbí.

Již čtvrtým rokem nabízíme našim žákům 

možnost docházet na  modelářský kroužek (na 

snímku). Letos se přihlásilo 13 chlapců. Kroužek 

je zaměřen na stavbu létajících leteckých modelů 

z  klasických materiálů jako je balsa, smrk, pře-

kližka. Používáme vlastní dílnu vybavenou stolní 

vrtačkou a elektrickou lupínkovou pilou.

Pro tento školní rok se nám podařilo zajistit dvě 

zcela nové aktivity. První z nich je výuka základů 

robotiky a  druhá tisk na  3D tiskárně. Pro výuku 

základů robotiky jsme vytvořili projekt nazvaný 

„Motivujeme své žáky k  technickému vzdělání“. 

K fi nančnímu zajištění projektu jsme získali grant 

z  dotačního programu Královéhradeckého kraje 

„Polytechnická výchova a  vzdělávání“. Ze získa-

ných prostředků jsme zakoupili šest robotických 

stavebnic LEGO Mindstorms Education a  sadu 

rozšiřujících dílů. Nyní připravujeme metodické 

postupy, cvičení a  úkoly. Od  druhého pololetí 

pak počítáme s  výukou v  rámci hodin informa-

tiky v 8. ročníku. Věříme, že se žáci hravou formou 

seznámí s  v  dnešní době významným technic-

kým oborem, zlepší svoji manuální zručnost 

a při programování robota také logické a algorit-

mické uvažování. Přidanou hodnotou je možnost 

využití robotických modelů při výuce jiných před-

mětů, zejména fyziky.

Vzhledem k  velké popularitě 3D tisku v  posled-

ních letech jsme se rozhodli zakoupit domácí 

tiskárnu Poseidon DUO české výroby. Do zájmo-

vého kroužku se přihlásilo 12 žáků 7.–9. ročníku. 

V průběhu školního roku se naučí základům ovlá-

dání tiskárny a  práci s  potřebným počítačovým 

softwarem, nejprve na  již připravených mode-

lech, které si sami vyhledají v internetových data-

bázích. Dalším krokem bude vytváření vlastních 

návrhů pomocí programů typu CAD (počítačem 

podporované designování). Věříme, že v  žá-

cích probudíme zájem o  moderní technologie 

a  zábavnou formou získají schopnosti a  doved-

nosti, které jim mohou pomoci při budoucím 

profesním uplatnění v nejrůznějších technických 

oborech. První zdařilé výrobky a práci s tiskárnou 

žáci předvedli na akci Martin na bílém koni. 

Protože kvalitní technická výchova je po  všech 

stránkách náročná, obracíme se na čtenáře Novin 

královédvorské radnice, kteří mohou a chtěli by, 

s prosbou o případnou materiální nebo fi nanční 

podporu. Kontakt: skola@zsschsady.cz, tel.: 

499 320 901 nebo osobně ve škole. Děkujeme.

Mgr. Petr Pavelka, Mgr. Jakub Novák

Martin na bílém koni 2016
V sobotu 12. 11. 2016 se uskutečnila již tradiční 

akce s  názvem Martin na  bílém koni. ZŠ Schul-

zovy sady přivítala na  150 dětí, které si přišly 

zasoutěžit. Procházely po  třídách a  plnily úkoly. 

Dostávaly obrázky a  nalepovaly je do  velkých 

papírových hodin. Celé odpoledne bylo totiž 

ve  znamení ubíhajícího času. Na  obrázcích se 

objevily historické lyže, lyžáky, hole, saně a brusle. 

V parku čekal na děti kůň, mohly se svézt na poní-

cích a na památku dostaly účastnický list a perník. 

Akci doprovázely ukázky vyučovacích hodin na 

1. stupni. Rodiče i malí předškoláci dostali mož-

nost usednout do  školních lavic a  nechat se 

unášet proudem slov paní učitelky, vyzkoušet 

si některou vyučovací aktivitu a  být pochválen. 

Akce přinesla dětem i rodičům spoustu poznání, 

úsměvů a hezkých pocitů z příjemně stráveného 

odpoledne. Přišli i  bývalí žáci školy, už dospělí 

lidé, podívat se, jak to zde po letech vypadá. 

Poděkování patří všem učitelům, kteří se v sobotu 

odpoledne dětem věnovali. Děkujeme žákům 

školy, kteří byli skvělými pomocníky na  stano-

vištích, kuchařkám ze školní jídelny za  výborné 

občerstvení. I letos nás podpořila naše zoo, když 

na jedno ze stanovišť přivezla několik zajímavých 

zvířátek. Děkujeme též jezdeckému oddílu z are-

álu Nový svět, že poskytl dětem svezení na poní-

cích. A teď ... Martine! Čekáme už jen na sníh!

Mgr. Jitka Baudischová, Mgr. Pavlína Fléglová

Dalton na ZŠ Schulzovy sady
V  letošním školním roce začaly učitelky v  něko-

lika třídách 1. stupně uplatňovat prvky daltonské 

pedagogiky. Jedná se o metodický způsob výuky, 

jehož hlavními principy jsou volnost, svoboda, 

spolupráce, samostatnost, sebehodnocení a zod-

povědnost. To vše podporuje žáka k  tomu, aby 

se stal aktivním účastníkem vyučování. Žáci si 

sami zvolí obsah výuky, vybírají pořadí jednotli-

vých úkolů, pomůcky i spolužáky pro spolupráci.  

Pokud má žák dostatek svobody při práci, učíme 

ho tím zodpovědnosti, umožníme mu, aby pra-

coval vlastním tempem a  ve  vlastním časovém 

rozvrhu. Ve  třídě současně probíhá i  množství 

různých aktivit, jež vytvářejí prostředí, které 

respektuje výukové návyky všech dětí. 

Daltonské bloky probíhají zpravidla jednou 

týdně. Součástí jsou týdenní plány, které zahr-

nují probírané učivo a  umožní žákům pláno-

vání samostatné práce. Kromě povinných úkolů 

mohou pracovat na  úkolech volitelných, které 

podporují jejich kreativitu. Důležitou součástí je 

sebehodnocení a  vytváření pozitivních vztahů 

a kontaktů mezi dětmi. Odpadá sezení v lavicích, 

nabízí prostor pro individuální práci s žáky všech 

úrovní. Pro nás je důležité, aby žák uměl s  uči-

vem pracovat a získané poznatky využít v životě. 

Snažíme se o to, aby se uměl rozhodnout, vyhle-

dat informace, diskutovat, řešit problémy, hodno-

tit vlastní práci a díky tomu se stal zdravě sebe-

vědomou osobností s  uplatněním v  pracovním 

i osobním životě. 

Mgr. Markéta Johnová

hodině začala škola konečně utichat. Strašidla 

si mnula ruce a konečně si pořádně zahulákala. 

My jim děkujeme, že s námi měla trpělivost a své 

pravé strašidelné umění rozjela až v noci.

Mgr. Jana Hronešová a učitelé 1. stupně

Počátek listopadu v 7. B
Žáci 7. B začali listopad přednáškou a  výstavou 

v  DDM Jednička na  téma Československé le-

gie. O  této problematice se dozvěděli hodně 

nového, ale největší atrakcí výstavy byl seznam 

legionářů ze Dvora Králové nad Labem a  okolí, 

v  němž mohli hledat svoje předky. Některým 

se to opravdu povedlo. Hned 7. listopadu se 

pak vydali společně s  2. B, nad kterou mají už 

od loňského roku patronát, na kopec před školu 

pouštět draky. V  chladném počasí jsme měli 

štěstí, protože nepršelo, a začalo dokonce trochu 

foukat. Draci létali, kam sami chtěli, takže jsme se 

občas vymotávali z větví stromů. Rozhodně jsme 

si užili legraci. Ale po  jedné vyučovací hodině 

strávené venku byla většina dětí ráda, že se může 

vrátit do tepla třídy a pokračovat v učení.

Mgr. Dana Hlavsová
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Události na ZŠ Podharť 

Jaké je vaše poslední přání? Znáte poslední 

přání svých rodičů? Lidé mají různá přání, ale 

jedno se často opakuje: Chtěl bych umřít doma. 

Domníváte se, že je možné takové poslední přání 

splnit? Zdá se to být nemožné. Člověk přece musí 

chodit do práce, občas pomoci mladým pohlídat 

vnoučky a taky se s nimi potěšit. Všude čteme, jak 

je důležité starat se o zdraví  – přiměřeně sporto-

vat, relaxovat, starat se o domácí čerstvou stravu, 

pěstovat vztahy s  přáteli, a  také s  partnerem, 

aby vztah nezevšedněl. Nesmíme zanedbávat 

duchovní stránku, meditovat, taky se vzdělávat, 

aby mozek nekrněl. To všechno stojí spousty času 

a  kde ho brát, když síly ubývají a  všechno trvá 

mnohem déle. A hlavně! Copak já tomu rozumím, 

nejsem lékař ani zdravotní sestra! Přece bych 

mohl něco zanedbat, něco propásnout, nemám 

doma žádné přístroje, kyslíkovou bombu ani defi -

brilátor. A ani nevím, co dalšího je potřeba... Ale 

copak můžu dát svoji maminku do ústavu, nebo 

do léčebny dlouhodobě nemocných? Vždyť ona 

se nechce léčit. Chce už jen odpočívat, pomaličku 

se loučit a chystat se k odchodu. Tady už moderní 

přístroje ani drahé léčebné preparáty nemají své 

místo. Ze stáří se nejde vyléčit. Větší hodnotu teď 

má důvěrně známé prostředí se svou vůní, se zná-

mými zvuky i s výhledem z okna. Teď je třeba jen 

ochota naslouchat a ještě později už jen ochota 

držet za ruku a být. Být tím milovaným a milují-

cím blízkým. Starého člověka leká cizí prostředí, 

ti různí lidé, kteří procházejí kolem jeho postele, 

ostré světlo, hlasitý hovor na  chodbě. Bojí se 

bolesti, osamění, má strach z  toho, co přijde.  

Tak rád by zůstal doma, ve svém, ale nechce být 

na obtíž. Pomozme mu poslední přání splnit! 

Potřebné věci jako dobrá polohovací postel, WC 

židle k  posteli, chodítko, později vozík, to vše si 

můžeme levně vypůjčit. S  hygienou, donáškou 

oběda, praním prádla, úklidem výborně pomůže 

služba sociální péče. Injekce, převazy zajistí zdra-

votní sestra. Na  členy rodiny zbyde to neméně 

důležité – být se svou babičkou nebo dědečkem, 

Služba osobní asistence slaví 10 let činnosti

Prezentace středních škol a exkurze 
v ZPA a TE Connectivity

V pátek 21. října 2016 žáci obou devátých tříd jeli 

v rámci volby povolání na exkurzi do TE Connecti-

vity, ZPA a na výstavu středních škol v Trutnově.

V ZPA a TE Connectivity jsme se dozvěděli, jak se 

vyrábí relé a  elektroměry. Po  skončení exkurze 

v  obou podnicích jsme se přesunuli do  Spo-

lečenského centra UFFO na  výstavu středních 

škol. Tam jsme se každý z nás zaměřil na stánky 

škol, o  které máme zájem. Měli jsme možnost 

seznámit se s  různými středoškolskými obory 

širšího regionu Trutnovska, jejich zaměřením, 

podmínkami přijetí a jejich uplatněním v praxi. 

Celá akce byla pro nás poučením a přínosem pro 

naši kariérní orientaci, proto děkujeme vyučují-

cím a vedení školy za umožnění naší účasti.

Matěj Vojtěch (9. B)

Exkurze do tradiční výrobny 
vánočních ozdob
V říjnu žákyně 8. třídy naší školy v rámci pracov-

ních činností navštívily fi rmu se stoletou tradicí 

– Ozdoba CZ, s. r. o., na Slovanech. Zajímalo je, 

jak skleněné vánoční ozdoby vznikají. Exkurzí 

rodinnou fi rmou je provázela paní Juklová, která 

jim nastínila celý ruční proces od foukání suro-

viny, stříbření, barvení, ruční dekorování – malo-

vání, až po závěrečné balení. Cílem exkurze bylo 

ukázat žákyním v  reálu tradiční české sklářské 

řemeslo, které je uznávané v celém světě. Touto 

cestou bych ráda poděkovala za  vstřícnost ze 

strany fi rmy i za milé prostředí a spoustu zážitků, 

které nám připravila.

Mgr. Vaňková Edita

ředitelka školy

Beseda s Filipem Pýchou
V  pondělí 31. října se uskutečnila v  5. třídě 

v  rámci hudební výchovy poučná a  zajímavá 

beseda. Navštívil nás písničkář Filip Pýcha, který 

nám povyprávěl o  své profesi, o  skládání pís-

niček. Nechyběly ani samotné písničky, které 

zazpíval a zahrál na kytaru, u některých zapojil 

i  žáky. Na  závěr jsme se dozvěděli o  publikaci 

pověstí doprovázených písněmi, kterou vydala 

knihovna Slavoj a na níž se Filip Pýcha autorsky 

podílel. Knížku Zvič naslouchá příběhům i s CD 

jsme dostali jako dárek. Moc za  ni děkujeme, 

neboť určitě nebude zahálet v knihovně, ale rádi 

ji uplatníme ve výuce.

Mgr. Ivana Pešťáková, učitelka hudební výchovy v 5. třídě

Dny v Krkonoších

Dva předprázdninové dny 24. a 25. října prožila 

třída 4. B v  oblasti východních Krkonoš v  Hor-

ním Maršově. Pobytový výukový program plný 

zážitků, her a  přírody splnil naše očekávání. 

Třída je totiž početnější o jednoho nového žáka 

a novou třídní paní učitelku. A tak jsme program 

pojali jako adaptační a  seznamovací s  prvky 

environmentální výchovy. Snažili jsme se na-

učit týmové práci, zažili pocit spolupráce, poví-

dali jsme o  respektu vůči druhým, diskutovali 

o  smyslu ochrany životního prostředí, o  našich 

možnostech v oblasti třídění odpadů, o dopadu 

liknavého přístupu k přírodě. Určitě se do Krko-

noš vrátíme a za hezkého počasí, které nám ten-

tokrát nepřálo, vyjdeme i na delší túru. I  tak se 

nám pobyt moc líbil a máme o čem přemýšlet. 

Jak se chovat k přírodě, k sobě a jak naplnit heslo 

paní učitelky: „... aby se nám tady všem dobře 

žilo...“ (ve třídě – pozn.).

Mgr. Elena Lahučká, třídní učitelka

7. 11. 2016 – Dvůr Králové nad Labem. Den, 

který se leckomu mohl zdát zcela obyčejný, byl 

významnější, než by se dalo čekat. Na 7. listopad 

totiž připadá hned několik velkých světových 

událostí, kterými jsou například narození Karla 

Jaromíra Erbena či výročí Říjnové revoluce v teh-

dejším Rusku. 

Ve  Dvoře byl den významný ale něčím zcela 

odlišným. Nesl se ve  znamení spolupráce zdej-

ších škol: Střední školy informatiky a  služeb 

Dvůr Králové nad Labem, obor Cestovní ruch, 

a  ZŠ Podharť. Studenti třídy 2. C ze střední 

školy si vyzkoušeli něco málo ze svých budou-

cích povolání, ale třeba i  to, co obnáší vyro-

bit si vlastní dobový kostým a  zabavit žáky 

1. stupně. Žáci 1.–5. tříd ZŠ Podharť měli zase 

výjimečnou příležitost se zábavnou formou 

dozvědět něco z  historie svého města. Děti se 

prošly historickým centrem Dvora Králové nad 

Labem a  cestou si vyslechly zajímavé příběhy, 

které jim na  jednotlivých stanovištích vyprá-

věli jejich dávní předci v  dobových kostýmech. 

Setkali se například s čarodějnicí, vodníkem, oby-

čejnou služebnou, ale také s  Václavem Hankou 

i s královnou Žofi í a jejími poddanými. V 10 hodin 

dopoledne si děti na náměstí společně zazpívaly 

píseň O Královně Žofi i s kytarovým doprovodem 

Filipa Pýchy, který písničku složil. Po této zastávce 

pokračovaly na zbývající stanoviště. 

Počasí bylo sice trochu chladnější, ale i sluníčko 

se párkrát ukázalo. Dětem zima nevadila, byly 

dobře oblečené a  celé dopoledne bylo v pří-

jemné atmosféře. Rozhodně největší úspěch 

měla u  dětí královna Žofi e a  její služebná, ale 

také čarodějnice, kočka, vodník, bezdomovec 

nebo sportovec byly moc oblíbené postavy.

Celá akce byla především o vzájemné spolupráci 

SŠIS a  ZŠ Podharť, která se jistě bude rozvíjet. 

Pro obě strany to byl obohacující zážitek, který 

bude k užitku i v dalším studiu. Ze zážitkového 

dopoledne se podařilo získat i spoustu obrazo-

vého materiálu, který bude dostupný na webu. 

Petr Pfeifer, žáci 2. C SŠIS Dvůr Králové n. L. a Nancy Engelen

Děti se seznamovaly 
s historií města

mít ho rádi. Vodit k  nim na  návštěvu vnoučky 

a sdílet s ním vzpomínky, starosti, obavy, ale také 

radosti, přání, naděje. Pouštět si společně oblí-

benou hudbu, promítat si obrázky. Uvařit si kávu 

do  hrníčku ještě po mamince a  vypít si ji spolu 

na sluníčku na balkóně, povléknout peřinu do tak 

krásně hebkých vlastních povlaků. 

Máte ještě další povinnosti? Nebojte se požádat 

o  pomoc. Mohou pomoci osobní asistentky 

z  Farní charity Dvůr Králové nad Labem. Jejich 

návštěvy lze upravovat podle aktuální potřeby. 

Mezi klienty je mnoho lidí,  kterým nejen rodina, 

ale i  osobní asistentky pomohly toto poslední 

přání splnit. Ku prospěchu starého člověka, jeho 

dětí i vnuků. Nebojme se!

Farní charita Dvůr Králové nad Labem
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Deset let Královédvorského 
chrámového sboru

Na podzim letošního roku je tomu již deset 

let, co byl založen Královédvorský chrá-

mový sbor. Toto vokální těleso zaměřené 

na  duchovní hudbu má nyní v  reperto-

áru okolo 90 skladeb a  kromě hudebního 

doprovodu slavnostních mší se dlouhodobě 

rozvíjí i koncertní činnost. Sbor koncertoval 

na  festivalech i  samostatných koncertech 

v Praze, Hradci Králové, Kuksu i jinde.

Ojedinělým počinem v rámci nejen našeho 

regionu je uvádění skladeb ve  světové 

premiéře. V  září roku 2009 uvedl sbor 

skladbu „Zvony z Dvora Králové“ skladatele 

a  docenta pražské AMU Otomara Kvěcha, 

který tuto kompozici napsal přímo pro tento 

sbor. Poté pokračovaly zářijové koncerty 

s  premiérou skladeb významných českých 

soudobých skladatelů – v  r. 2010 Luboš 

Sluka (Vidi aquam), v  r. 2011 Ilja Hurník 

(Severská ukolébavka), v r. 2012 prof. Ivana 

Loudová (Sub tuum praesidium), v  r. 2013 

prof.  Ivan Kurz (Jsem Tvoje naděje aneb 

Životní zásady malé duše), v r. 2014 Jiří Teml 

(Hymnus k  Madoně Královédvorské), v  r. 

2015 Lukáš Hurník (Litanie ke sv. Janu Křti-

teli) a v r. 2016 prof. Juraj Filas (Slavík z ráje). 

Dosavadními osmi premiérami se ve Dvoře 

Králové nad Labem utvořila ojedinělá tra-

dice zářijových koncertů s  premiérou skla-

deb předních soudobých skladatelů, kteří 

jsou uznávanými umělci a  mnohdy pro-

fesory pražské AMU. Všichni výše uvedení 

skladatelé byli navíc vždy přítomni u prove-

dení své skladby v kostele sv. Jana Křtitele.

Stálým korepetitorem je varhaník Tomáš 

Mervart. Sbor často spolupracuje s  Králo-

védvorským chrámovým orchestrem, ale 

i s dalšími interprety, z nichž stojí za zmínku 

přední čeští varhaníci Pavel Svoboda, Pavel 

Černý, Václav Uhlíř a  Přemysl Kšica nebo 

japonská sopranistka Michiyo Keiko.

Kromě samotného zpěvu se Královédvor-

ský chrámový sbor věnuje i  organizační 

činnosti. Jako zapsaný spolek pořádá 

mezinárodní festival Hudební léto Kuks, 

na němž vystupují špičkoví čeští i zahraniční 

umělci. V  poslední době také připravuje 

projekty na  podporu historických varhan, 

protože na  Královédvorsku máme řadu 

cenných nástrojů, které bohužel chátrají. 

Jde zejména o benefi ční koncerty a adopce 

píšťal. Nejbližší koncert, který sbor spolupo-

řádá, je v Hajnici 9. prosince 2016. Římskoka-

tolické farnosti ve Dvoře Králové nad Labem 

již sbor nabídl spolupráci na  benefi čních 

koncertech pro varhany v královédvorském 

kostele sv. Jana Křtitele, jejichž generální 

oprava se plánuje delší dobu. 

Rádi přivítáme všechny, kdo by chtěli zkusit 

zpívat v  tomto sboru. Pravidelné zkoušky 

se konají každý pátek od 19:00 hod. na řím-

skokatolické faře (Palackého ulice). Více 

na www.kchs.cz.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

Na  počátku roku 2016 se Sociálně aktivizační 

služba pro rodiny s dětmi Klub Labyrint zapojila 

do projektu Služby sociální prevence v Králové-

hradeckém kraji IV 2015–2019 s  názvem Ope-

rační program Zaměstnanost. Projekt se zamě-

řuje zejména na  osoby, které jsou předlužené 

nebo opakovaně či dlouhodobě nezaměstnané, 

např. nedokončí vzdělání nebo mají problém se 

začlenit na trh práce. Cílem projektu je zajištění 

dostupnosti sociálních služeb, které přispívají 

k zapojování do společenského života. 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s  dětmi 

Klub Labyrint při Farní charitě Dvůr Králové nad 

Labem poskytuje terénní i  ambulantní formu 

služby. Terénní forma služby probíhá v  domác-

nostech uživatelů, kde lze s rodinou spolupraco-

vat v přirozených podmínkách.

Do  ambulantní formy docházejí klienti samo-

statně a  konzultují svoji současnou situaci. 

Zaměstnanci pomáhají klientům v rozvoji svých 

dovedností a  v  otázkách týkajících se bydlení, 

fi nancí nebo v péči o děti a jejich výchově. Tato 

služba je určena lidem, kteří se ocitli v  nepříz-

nivé sociální situaci a  nedaří se jim situaci bez 

podpory překonat. V tomto roce spolupracovalo 

se službou SAS Klub Labyrint celkem 18 rodin.

Od října má SAS Klub Labyrint také novou posilu 

do  pracovního týmu, takže v  terénní formě 

služby nyní působí celkem čtyři pracovnice, 

které mohou aktivně reagovat na  potřeby dal-

ších rodin. Pro více informací můžete pracov-

nice kontaktovat v  konzultačních hodinách, 

které probíhají každý všední den kromě středy 

– pondělí: 10:00–12:00, 13:00–15:00; úterý: 

9:00–12:00, 13:00–15:00; čtvrtek: 9:00–12:00, 

13:00–15:00; pátek: 8:00–12:00, 13:00–15:00.

Bc. Adéla Bopková

vedoucí služby

Klub Labyrint v novém

Střední škola informatiky a služeb 
připravuje studenty do skutečného světa
Spolupráce s fi rmou Microsoft
Firma Microsoft si každoročně vybere jednu ze 

středních škol, se kterými dlouhodobě spolupra-

cuje, a představí ji ve svém propagačním videu 

jako vzor spolupráce a  uplatnění svých pro-

duktů. Je nám ctí, že touto školou se letos stala 

právě SŠIS. Video, které se natáčelo v prostorách 

školy, informuje o  technologických inovacích 

školy, o jejím špičkovém vybavení a moderních 

formách výuky v  oboru, který patří v  současné 

době mezi velmi žádané a  vůbec nejlépe pla-

cené. Video je rovněž na youtube kanálu školy.

První reportáže školního 
videokroužku
V  září tohoto roku vznikl na  škole kroužek, 

kde si studenti mohou zkoušet natáčet videa 

pod odborným vedením Ládi Válka. Studenti 

využili již podzimní akce školy a  společnými 

silami vytvořili první atraktivní videa. Jedná 

se o  klasické reportáže – z  atletických závodů, 

vinařských slavností a  z  módní přehlídky. Své 

čerstvě nabyté dovednosti si žáci dále prohlou-

bili při natáčení propagačních materiálů školy: 

konkrétně velmi atraktivního videa z  oborů 

Vizážistka a  wellness, Kadeřník a  také z  oboru 

Informační technologie. V  plánu jsou samo-

zřejmě promovidea i  dalších studijních oborů 

školy. Všechna videa jsou ke  zhlédnutí na  you-

tube kanálu školy (SŠIS) a v příslušných článcích 

portálu Královédvorsko.cz.

Ondřej Hrneček třetí na mistrovství 
ČR v počítačových hrách
Žák SŠIS Ondřej Hrneček se v Brně zúčastnil Mis-

trovství České republiky v  počítačových hrách 

ve hře League of Legends za tým NecroRaisers 

a skončil na skvělém 3. místě. „Do celého turnaje 

jsme nastoupili jako outsideři a  nikdo od  nás 

neočekával ani postup ze skupiny, natož že se 

probojujeme do  semifi nále,” komentoval neče-

kaný úspěch.

Škola zakoupila tablety pro výuku 
Mobilní telefony a tablety se systémem Android 

používají miliony lidí po  celém světě. A  právě 

výuce programování aplikací pro tuto plat-

formu se naše škola také věnuje. Doposud 

studenti používali pro testování své práce 

emulátory na  klasických počítačích nebo svoje 

telefony. Nové tablety tak tuto výuku jedno-

značně zjednoduší.

Stáž žáků a učitelů ve fi rmě TYCO 
ELECTRONICS
Během stáže ve  zmíněné trutnovské fi rmě stu-

denty zaujala především kontinuální robotická 

výroba a systém řízení kvality výrobků. Stáž byla 

doplněna o  velmi působivou přednášku k  pro-

blematice moderních technologií vstřikování 

a vytlačování polymerních materiálů. Děkujeme 

fi rmě TYCO za možnost nahlédnout do provozu 

a za skvělý výklad odborníků fi rmy k problema-

tice zpracování a využití polymerních materiálů.

Soutěž o nejlepší aplikaci pro 
minipočítač Raspberry Pi 3
Počítač o  velikosti zhruba platební karty byl 

vyvinut v  roce 2012 britskou nadací Raspberry 

Pi Foundantion s  cílem podpořit výuku infor-

matiky ve  školách a  seznámit studenty s  tím, 

jak mohou počítače řídit různá zařízení (např. 

mikrovlnná trouba, automatická pračka). SŠIS 

jeho nejmodernější verzi používá k  výuce (viz 

foto) a soutěž, kdy nejlepší studenti získají tento 

počítač jako odměnu, je dalším krokem k zatrak-

tivnění výuky.

Tým pedagogů SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Více informací na webu školy www.ssis.cz.
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Další šance také na Facebooku
V  Další šanci, 

z. s., došlo během 

krátké doby 

k  několika zásad-

ním změnám. 

Tento soukromý 

depozit suplu-

jící funkci útulku 

pro kočky získal oporu v  lidech, kteří se 

rozhodli svůj volný čas věnovat právě 

ve  prospěch opuštěných koček. Přestože 

Michal Blahout a  Michaela Pešková sídlí 

v Lounech a pracovně působí v Praze, roz-

hodli se pomáhat právě královédvorským 

kočkám. Zřídili pro nás nové facebookové 

stránky www.facebook.com/KockyDvurKra-

love/, pořádají aukce a pokoušejí se zajistit 

i materiální pomoc. 

Přestože přijímáme kočky hlavně z  Králo-

védvorska a blízkého okolí, zájem o adopci 

je právě tady mizivý. Přitom si k nám jezdí 

pro kočičího společníka hlavně z  Prahy, 

Hradce Králové a  Trutnova, ale i  z  Mostu, 

Liberce nebo Olomouce.

Od  září 2016 do  1. listopadu 2016 bylo 

nově přijato 23 koťat a  2 dospělé kočky, 

umístěno bylo 16 koťat a 4 dospělé kočky. 

Nyní pečujeme celkem o 39 koček v něko-

lika místních depozitech.

Koncem listopadu budou v  našem městě 

fungovat veřejné, krajem povolené, sbír-

kové pokladničky, jejichž obsah využijeme 

na nákup chovatelských potřeb (převážně 

krmiva a  steliva) a  na veterinární péči. 

Na  některých prodejnách chovatelských 

potřeb ve Dvoře Králové nad Labem pořá-

dáme též předvánoční sbírku krmiva pro 

královédvorské útulkové kočky. Krmivo 

zakoupené na těchto  prodejnách  můžete 

zanechat na  prodejně nebo ho donést 

přímo do  našeho útulku na  Slovanech, 

tel.: 605 751 717. 

Dne 26. listopadu jsme se zúčastnili chari-

tativního bazárku v Praze a počátkem pro-

since Kočičího přání. 

Chtěli bychom poděkovat několika málo 

sponzorům, převážně soukromým osobám, 

jejichž pomoci si nesmírně vážíme. Zároveň 

děkujeme Městskému úřadu Dvůr Krá-

lové nad Labem, který opakovaně poskytl 

ze svého rozpočtu příspěvek na  kastrace 

volně žijících bezprizorních koček. 

A co bychom si závěrem roku přáli nejvíce? 

Mnoho nových láskyplných domovů a  co 

nejméně opuštěných o  pomoc volajících 

zvířat, koček nevyjímaje. 

Beatriz Motalová

předsedkyně Další šance, z. s., Dvůr Králové nad Labem

Nenechte si ujít „Vánoční 
Safari“ se SPCCH
Svaz postižených civilizačními chorobami 

(SPCCH) ve Dvoře Králové nad Labem zve 

členy i příznivce na „Vánoční Safari“ v rámci 

akce „Rozchodíme civilky“. Sraz účastníků 

je v pondělí 19. prosince v 10:00 hod., 

pokud možno s hůlkami, před hlavním 

vchodem do zoo.

Oprava: Odjezdy na plavání do Hořic jsou 

vždy ve středu v 11:30 hod. a ne, jak bylo 

uvedeno, v 11:00 hod.

Miloslav Tykal

předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

V  sobotu 12. listopadu připravili vedoucí pro 

děti z oddílů všestrannosti, atletiky a sportovní 

gymnastiky Párty za odměnu.

Akce se konala již počtvrté a  byla odmě-

nou těm, kteří po  celý rok reprezentují Sokol 

na  různých akcích, soutěžích a  závodech. 

Pozvánku obdrželo 80 dětí a  70 jich skutečně 

přišlo. Tentokrát byly odpolední činnosti 

věnovány sebeobraně. Tuto část programu 

jsme svěřili odborníkům ze Systema Trutnov, 

z. s., – Bojová umění a  ze Self defence team 

DK. Volba byla výborná, děti se dozvěděly, jak 

se mohou bránit před útočníkem, viděly plno 

názorných ukázek. Děkujeme Radku Netíkovi 

za organizaci tohoto program. Určitě byl pro nás 

přínosem. Člověk nikdy neví, co ze získaných zku-

šeností děti využijí.

Ve  večerní části byly připraveny dvě hry. Naši 

nejmladší si prošli potemnělé okolí sokolovny 

a  na  deseti stanovištích se snažili zapamatovat 

ležící předměty. Ti starší si pak na náměstí Odboje 

zahráli hru Sněhurka a sedm trpaslíků. Trošinku se 

do  sebe zapletli sokolové se skauty, kteří na  stej-

ném místě hráli svá Stínadla, ale snad to nevadilo. 

Poté si vyzkoušeli i  starší Kimovu hru. Po  návratu 

do sokolovny čekal všechny slíbený raut. Maminky, 

babičky i vedoucí připravili pro děti úžasné občer-

stvení. Děti nevěděly, co ochutnat dříve. Děkujeme 

všem, kteří se podíleli na přípravě.

Po večeři se konečně dočkali všichni tancechtiví 

skvělé diskotéky, kterou pro nás připravili Vojta 

se Šárkou z Prahy a také Michal, Vojta a Vaness. 

Pravá diskotéka s  refl ektoty, ultrafi alovým svět-

lem, mlhou a dalšími efekty. Děti tančily do pozd-

ních hodin, ty starší dokonce do brzkých ranních.

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k  dílu, ať 

s  přípravou programu, s  přípravou občerstvení 

nebo se samotnou organizací. Kdo někdy při-

pravoval akci pro děti, ví, že zabavit sedmdesát 

dětí není legrace.

Mgr. Pavlína Špatenková

 TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Odměna pro mladé sokoly

Sokolové nesnižují aktivitu ani s  přicházející 

zimou. Podzimní prázdniny skvěle prožili spor-

tovní gymnasté, kteří si vysoutěžili na  Zlatém 

oříšku vstupenky do zoo a Aquaparku. Nejprve 

navštívili zoo, kde na ně čekala prohlídka a poví-

dání v oddělení hmyzu. Užili si také track safari 

a  veselou dýňovou atmosféru. Druhý den pak 

zamířili do  Hradce Králové, kde si zarelaxovali 

v  Aquaparku. Nejen, že si udělali exhibici se 

skoky do vody, ale vyzkoušeli také aquazorbing.

V pátek 28. října se zúčastnilo devět zástupců 

Sokola v  krojích vzpomínkové akce ke  vzniku 

republiky, kterou pořádalo město.

Na  sobotu 5. listopadu místní sokolové připra-

vili župní desetiboj, kterého se zúčastnilo přes 

130 závodníků ze sedmi sokolských jednot. 

Sami na start postavili přes 60 závodníků. Králo-

védvorští získali v  závodu 20 medailí. Odměnu 

pak dostaly všechny závodící děti.

Gymnasté Ondřej Schreiber a  Jakub Grus 

doplnili družstvo Spartaku Trutnov a  společně 

s  trutnovskými žáky vybojovali na  pohárovém 

závodu v  Team Gym mezi devíti družstvy stří-

brné medaile. Nyní čekají sokoly gymnastické 

a Team Gymové soutěže. 

Mgr. Pavlína Špatenková

 TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Sokolské aktivity na podzim

Stejně jako v minulých letech tak i letos byl pod-

zim v Jedničce ve znamení strašidel a halloween-

ských akcí. Tradiční dvoudenní akce s názvem Ať 

žijí duchové! se opět vydařila. Celkem 22 dětí se 

bavilo nejen dlabáním dýní, výrobou strašidel-

ných dekorací a  halloweenským pečením, ale 

také společně navštívily strašidelně vyzdobe-

nou zoo a v rámci přespání v Jedničce absolvo-

valy stezku odvahy. 

Druhá tradiční podzimní akce DDM nese název 

Uspávání strašidel. Letos byla pro návštěvníky 

připravena spousta novinek a  inovací. Stra-

šidla se nejprve usadila na  dopravním hřišti 

a po dětech, které se na ně přišly podívat, chtěla 

splnění nejrůznějších úkolů. Za svitu loučí a sví-

ček, které místu dodaly tajemnou atmosféru, 

tak děti musely lovit klíče u  Bílé paní, vydat se 

pro poklad k Mumii, trefi t se míčkem do ducha, 

zpevnit řetěz Golemovi, zakřičet u Hejkala, osu-

šit slzy z  krájení cibule Jackovi Rozkrajovači, 

sníst gumovou žížalku u  Čarodějnice a  mnoho 

dalšího. V  šest hodin pak Velký Mág svolal 

všechny děti a  převedl je „hrůznou stezkou“ 

až k  místu, kde se strašidla ukládají ke  spánku. 

Za  doprovodu tajemné hudby tak děti i  rodiče 

mohli sledovat, jak jedno strašidlo za  druhým 

mizí v mlhou zahalené bráně a ukládá se do své 

postýlky k dlouhému zimnímu spánku. Přestože 

počasí bylo toho dne doslova mrazivé, věříme, 

že ti, kteří vydrželi až do  konce celé akce, si 

odnesli pěkné zážitky a příští rok přijdou do Jed-

ničky na uspávání strašidel zase. 

Velké poděkování posíláme za  všechny děti 

do  pekařství Katka a  spol., které malým neboj-

sům věnovalo preclíky a také Střední škole infor-

matiky, jejíž studenti Jedničce opět vydatně 

pomohli. Děkujeme všem, kdo i  přes mrazivé 

počasí přišel pomoci uspat všechna strašidla, 

a příští rok se budeme těšit zase na viděnou.

Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička

V Jedničce se opět strašilo
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Stomatologická pohotovost
prosinec 2016
3. a  4. 12.: MUDr.  Miroslava Landová, 

Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 

Labem,  tel.: 499 321 931;

10. a  11. 12.: Prouzovi, s. r. o., Šafaří-

kova 1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

17. a  18. 12.: Prouzovi, s. r. o., Šafaří-

kova 1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

24. a  25. 12.: MUDr.  Gustav Hrabý, Füg-

nerova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

26. 12.: MUDr.  Věra Hrabyová, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

27. 12.: MUDr.  Petra Šípková, Roosevel-

tova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 425;

1. 1. 2017: MUDr.  Miriam Valentová, 

Riegrova 328, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 622 533.

Ordinační hodiny během pohotovostí 

8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz 

V Žirči se s úspěchem konal 
první Podzimní bazárek
První ročník Podzimního bazárku se usku-

tečnil poprvé v  Domově sv. Josefa v  Žirči, 

a to v bylinkové kavárně Café Damián. Hod-

notíme ho jako úspěšný. Výtěžek ve  výši 

3 tisíce Kč poputuje na  potřeby Domova 

sv. Josefa, konkrétně na  nákup parafi nu 

na rehabilitaci klientů, nemocných roztrou-

šenou sklerózou. Tímto chceme poděkovat 

všem hodným lidičkám a  také za  spolu-

práci Mateřskému centru Žirafa.

Míša, Iva, Andrea

kavárna Café Damián

Začala výstavba kanalizace 
v Pařezově ulici, počítejte 
s úplnou uzavírkou
Pracovníci Městských vodovodů a  kanali-

zací Dvůr Králové nad Labem zahájili v pon-

dělí 21. listopadu 2016 realizaci projektu 

„Odlehčení kanalizace Pařezova ulice“. 

„Stavba potrvá zhruba 3 týdny a  řidiči 

musejí počítat s  úplnou uzavírkou pade-

sátimetrového úseku mezi Vančurovou 

a Nepraktovou ulicí. Na dopravní omezení  

upozorní nainstalované dopravní značení. 

Prosíme však občany o zvýšenou opatrnost 

při průjezdu v  blízkosti staveniště,“ sdělil 

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

MěVaK Dvůr Králové nad Labem. 

Provoz stávajícího kanalizačního sběrače 

nebude stavbou nijak omezen. 

(red)

Skautské středisko hlásí
Dne 12. listopadu se 

uskutečnil již 26. roč-

ník Stínadel, skautské 

hry pořádané naším 

střediskem. Jako každý 

rok se v boji o Velkého 

Vonta sešly dvě skupiny, 

Mažňákovci a Losnovci. 

Boj o plán na Tleska-

čovo létacího kolo, ulice, 

životy a vlajku soupeřovy skupiny probíhal na 

náměstí a v přilehlých ulicích našeho města. Po 

několikahodinovém boji proběhla v parku volba 

Velkého Vonta. Sečtením všech bodů za spl-

něné úkoly se pro letošní rok stali vítězi Stínadel 

Mažňákovci.

Skautky a skauti z 3. oddílu a oddíl světlušek 

pomáhali v sobotu 12. listopadu Farní charitě 

Dvůr Králové nad Labem s Národní potravi-

novou sbírkou. Rozdávali kupujícím lístky se 

seznamem vhodných potravin a vysvětlovali, 

komu a čemu je sbírka určena. Darované potra-

viny skauti balili do krabic, které byly následně 

zaslány do potravinových bank.

Zveme všechny rodiče, příbuzné a příznivce 

skautingu na Mikulášskou skautskou besídku 

konanou v neděli 11. prosince 2016 od 14:00 

hod. v aule královédvorského gymnázia.

Již tradičně se zapojí skauti k šíření Betlémského 

světla. V sobotu 17. prosince ve 13:55 hod. ho 

převezmou královédvorští skauti na vlakovém 

nádraží. Betlémské světlo bude potom k dispo-

zici pro nejširší veřejnost ve 14:15 hod. v římsko-

katolickém kostele sv. Jana Křtitele.

Ing. Martin Stránský

Psi umístění v královédvorském útulku
Dnes vám představuji psy, které jste možná viděli 

již několikrát. Ale oni stále čekají. Nejsou to doko-

nalí psí parťáci, mají své povahové nebo zdravotní 

minusy, ale kdo z nás nemá, že? Další u nás umís-

těné psy najdete na  nástěnce obchodu Avena 

nebo na stránkách www.utulek-dknl.estranky.cz.

A  také vás srdečně zvu na  již tradiční Den ote-

vřených dveří, který v  psím útulku proběhne 

na  Štědrý den, 24. prosince 2016, od  10:00 

do  15:00 hod. Čas čekání na  Ježíška si můžete 

zkrátit návštěvou opuštěných psů, potěšit je 

společnou procházkou nebo dobrůtkou... Tento 

den se také uskuteční jízdy na ponících od 10:00 

do  11:30 hod., pro děti bude připravena hra 

(jak jinak než o koních) a dáreček. Jízdné bude 

dobrovolné. Těšíme se na vás!

Více info na: www.utulek-dknl.estranky.cz.

Daniela Hoblová, Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Mikeš – malý psík, 

který má svoji 

hlavu a  již něko-

lik let si nechce 

nechat vysvětlit, 

že lidé mohou být 

fajn parťáci. Je to malý cholerik, který si těžko 

hledá příznivce. Byl by vhodný spíše na zahrádku 

a k jednomu člověku bez dětí. 

Baddy – starší zlatý 

retrívr, pes velmi 

přátelský a  kon-

taktní. I  přes zhor-

šenou pohyblivost 

zadních nohou se 

rád proběhne a je stále v dobré náladě.

Ben – asi osmiletý pes, 

kříženec. K lidem je přátel-

ský, je v dobré fyzické kon-

dici a  na  svůj věk je velmi 

akční. Nebude vhodný 

k jiným psům a dalším zví-

řatům. Ale jako samotný 

společník jistě udělá 

radost na zahradě i na procházkách.

Alf – starší pán, 

kříženec němec-

kého ovčáka. Ke 

známým lidem je 

hodný a  poslušný, 

i  přesto mívá své 

dny a v určitých situacích (např. při ošetřování) 

umí být nepříjemný. Byl by dobrým společní-

kem na zahradě, kde by si mohl jen tak pobíhat 

a v klidu si užívat důchod.


