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Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2017

Město Dvůr Králové nad Labem bude mít v  roce 

2017 defi citní rozpočet, který schválili zastupitelé 

na svém zasedání ve čtvrtek 8. prosince 2016. Cel-

kové příjmy činí 322 mil. Kč a výdaje 380,29 mil. Kč. 

Rozpočet do jeho vyrovnanosti doplňuje fi nanco-

vání, které nemá charakter ani příjmů, ani výdajů, 

a  činí 58,29 mil. Kč. Plánovaný defi cit je možné 

pokrýt zůstatky prostředků na  účtech z  předchá-

zejících období.

Největší část výdajů tvoří investice v celkové výši 

89,29 mil. Kč. Mezi plánované investiční akce 

patří zejména rekonstrukce chodníku a  cyklo-

stezky na  Benešově nábřeží a  ve  Štefánikově 

ulici (25 mil. Kč), oprava mostu Jana Palacha 

(12 mil. Kč), na  níž město již získalo pětimili-

onovou dotaci od  Královéhradeckého kraje, 

dále rekonstrukce budovy bývalé ZŠ Komen-

ského (5,5 mil. Kč), rekonstrukce ulic Heydukova 

a  Jaroměřská (2,6 mil. Kč), obnova vodovodu 

a kanalizace v ulici Pod ZOO (1,85 mil. Kč), rekon-

strukce dětského bazénku na Tyršově koupališti 

(2,5 mil. Kč) a také pokračování výstavby metro-

politní sítě (2,35 mil. Kč).

K  dalším plánovaným výdajům se řadí před-

pokládané prostředky na  opravy a  udržování 

majetku města v  plánované výši 42,74 mil. Kč, 

neinvestiční a  investiční příspěvek technickým 

službám města (téměř 46 mil. Kč). V rozpočtu se 

počítá i s výdaji na školství v celkovém objemu 

25,18 mil. Kč, na  sociální oblast (9,13 mil. Kč), 

s  výdaji na  oblast kultury ve  výši 21,16 mil. Kč, 

které zahrnují i  prostředky na  podporu a  roz-

voj sportu a  příspěvky na  granty. Důležitou 

položkou rozpočtu jsou také výdaje na  životní 

prostředí (3,16 mil. Kč) obsahující i  prostředky 

na  oblast odpadového hospodářství. Rozpočet 

také zahrnuje výdaje na  dopravní obslužnost, 

příspěvek na provozování MHD, výdaje na dob-

rovolné hasiče (např. přístavba sociálního 

zázemí v  hasičské zbrojnici SDH Žireč ve  výši 

1,35 mil. Kč), příspěvek HZS Královéhradeckého 

kraje (400 tis. Kč) nebo výdaje na zajištění dětské 

lékařské pohotovosti (200 tis. Kč).

Největší část v  oblasti příjmů budou tvořit 

daňové příjmy ve  výši zhruba 208,58 mil. Kč 

a nedaňové příjmy tvořené především z nájmů 

z objektů ve vlastnictví města a výnosy z jednot-

livých dalších činností vykonávaných na  úseku 

státní správy a samosprávy ve výši 86,31 mil. Kč. 

Další velkou oblastí příjmů jsou předpokládané 

dotační prostředky, celkový objem všech zatím 

zapojených dotací činí 21,36 mil. Kč.

Zastupitelé zároveň schválili rozpočtové opat-

ření č. 8 pro rok 2016, kterým došlo k narovnání 

letošního rozpočtu v souladu s vývojem skuteč-

ných příjmů a výdajů. Po této úpravě je rozpočet 

města na  rok 2016 sestaven jako přebytkový, 

a  to o  12,31 mil. Kč, výdaje činí 326,19 mil. Kč 

a příjmy 338,5 mil. Kč. Schválen byl rovněž roz-

počtový výhled na roky 2018–2020.

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem obdrželo od Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 5 mil. Kč na opravu mostu Jana Pala-

cha. Oprava se bude realizovat v průběhu roku 2017 a přijde na zhruba 12 mil. Kč.

  Vizualizace: Atelier Adip Hradec Králové

Novoroční přání starosty města
Vážení občané, milí Královédvoráci, dovolte mi, 

abych Vám popřál vše nejlepší do nového roku 

2017. Ve zpětném zrcátku končícího roku vidím 

v našem městě několik milníků i pár všednějších 

okamžiků. 

Po dlouhých letech se snad konečně podaří při-

vést do  města velkého investora, českou fi rmu, 

jež v  regionu působí, která zde nabídne nová 

pracovní místa. V roce 2016 se ale podařila řada 

dalších akcí: rekonstrukce komunikace z Choust-

níkova Hradiště, Benešova nábřeží, Štefánikovy 

a  Puchmajerovy ulice, ke  konci roku i  několika 

ulic v  rámci Městské Podstráně, rekonstrukce 

veřejných WC v centru města, rekonstrukce chod-

níků v  Dukelské ulici, realizovala se další etapa 

opravy Hankova domu atd. Daří se opravovat 

vodovodní a kanalizační sítě a investovat do tech-

niky a majetku společnosti MěVaK, což by mělo 

přinést úspory v  dalších letech. Dobře fungují 

i technické služby města. Díky jim došlo k nejnut-

nějším opravám v areálech softbalu nebo letního 

stadionu a výrazný dluh města v oblasti investic 

do sportovních zařízení je nutno napravovat i dál. 

Ve spolupráci s SDH Žireč byla založena hasičská 

výjezdová jednotka města. V mnoha ohledech se 

tak daří letité problémy, které měly nálepku „to 

nejde“, díky společné spolupráci všech zaintere-

sovaných stran vyřešit.

V  roce 2017 nás čekají další akce. Velkou radost 

mám z  toho, že se podařilo získat závazek SŽDC 

na  opravu budovy vlakového nádraží i  pěšiny 

ve svahu pod ním, na jaře dojde na opravu mostu 

Jana Palacha a  k rekonstrukci chodníku a cyklo-

stezky na Benešově nábřeží a ve Štefánikově ulici 

nebo k rekonstrukci dětského brouzdaliště a pře-

vlékáren v  areálu Tyršova koupaliště. Chceme 

pokračovat i v  postupném přibližování Labské 

cyklostezky od  Kuksu k  našemu městu, vkládat 

fi nanční prostředky do  oprav vodovodní a  kana-

lizační sítě nebo pracovat na  dohodě a  blížit se 

k reálnému a defi nitivnímu vyřešení letitého soud-

ního sporu s majitelem i provozovatelem ČOV.

Rok 2016 byl určitě náročný pro většinu z  nás. 

Zrychlující se doba, která čím dál víc minimalizuje 

možnost se na chvíli zastavit a jednoduše odpočí-

vat, má za následek i to, že spolu stále méně mlu-

víme, ačkoliv mluvíme na sebe, že se stále méně 

posloucháme, ačkoliv se slyšíme, a že spolu stále 

méně trávíme společného času, ačkoliv se vídáme. 

Chci tak nám všem popřát, abychom spolu více 

mluvili, trávili spolu více času a více si naslouchali.

Ing. Jan Jarolím,  starosta města

Celý text přání najdete na www.mudk.cz. 
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Workoutové hřiště v parku 
Schulzovy sady v novém
Na  workoutovém hřišti v  parku Schulzovy 

sady jsou od poloviny prosince 2016 nain-

stalovány nové prvky, které může využívat 

veřejnost. „Ke  stávajícím prvkům přibyla 

trojbradla, žebřík pro ručkování, pole dance 

tyč, bradla na deepy, nízké stalky, dvojschů-

dek na výstupy, koule na diamantové kliky 

nebo lano na  šplh,“ uvedl Ctirad Pokorný, 

vedoucí odboru rozvoje, investic a  správy 

majetku Městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem. Prvky namontovali pracovníci 

specializované dodavatelské fi rmy Llamaro, 

s. r. o., z Vamberku. Investiční akce, kterou 

realizovalo město Dvůr Králové nad Labem, 

vyšla na téměř 240 tisíc Kč. „Pořízení nových 

workoutových prvků jsme konzultovali 

přímo s  uživateli, například s  Antonínem 

Lahučkým, který letos v  říjnu v  krajském 

fi nále Zlatého oříšku obdržel cenu starosty 

města Jana Jarolíma za  streetworkout,“ 

dodal Ctirad Pokorný. 

(mik)

Na opravu varhan daruje město 
10 tisíc korun 
Římskokatolická farnost – děkanství Dvůr 

Králové nad Labem obdrží od města Dvůr 

Králové nad Labem fi nanční dar ve  výši 

10 tisíc Kč na  zahajovací etapu generální 

opravy varhan v  kostele sv. Jana Křtitele 

ve  Dvoře Králové nad Labem. Poskyt-

nutí daru schválili zastupitelé města 

na  svém zasedání 8. prosince 2016. Kom-

pletní obnova varhan, jež jsou vestavěny 

do původních varhanních skříní a  jen čás-

tečně funkční, bude realizována ve  třech 

etapách až do  roku 2019 a  restaurování 

přijde na  téměř 2 miliony Kč. Pro účely 

opravy varhan zřídila farnost samostatný 

transparentní účet, který bude výhradně 

sloužit pro fi nancování oprav, měsíčně 

bude na webových stránkách uveřejňován 

stav a pohyb těchto fi nančních prostředků.

(mik)

Dodatek ke smlouvě s Karsitem zastupitelé schválili, 
fi rma pokračuje v přípravě svého investičního záměru

S  nápadem, jak oživit veřejné prostranství, které 

vznikne po  dokončení demolice domu čp. 587 

ve Vrchlického ulici, přišlo vedení města Dvůr Krá-

lové nad Labem. Vyrůst by zde mohla například 

horolezecká stěna určená pro širokou veřejnost.

„Chceme využít volnost části parteru, který 

vznikne po zboření objektu. Mohlo by zde vznik-

nout např. místo k setkávání, hudebním produk-

cím atd. Je škoda nechat tuto plochu volnou. Je 

ale také třeba počítat s  realizací dělicí plotové 

stěny a zateplením stávajících budov,“ vysvětluje 

záměr královédvorský místostarosta Jan Helbich. 

V rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 

2017 je na projektovou dokumentaci na horole-

zecké centrum v  ulici Vrchlického pamatováno. 

„Na fi nancování celého projektu, tedy pojednání 

veřejného prostoru, budeme také hledat vhodný 

dotační titul,“ říká Jan Helbich a jak dodává, demo-

lice domu čp. 587 ve Vrchlického ulici  již probíhá. 

Postupně mizí hospodářský objekt a  po  novém 

roce by měla být demolice dokončena. 

Všechny kroky navazují na  rekonstrukci mostu 

přes Hartský potok v Nedbalově ulici, k níž došlo 

v roce 2015, směřují k řešení celého území v šir-

ších souvislostech – tedy k  navazující rekon-

strukci křižovatky ulic Vrchlického a Nedbalova, 

kde je požádáno o vydání územního rozhodnutí, 

dále k  otevření a  tím ke  zpřehlednění celého 

tohoto území, rekonstrukci příjezdu do nemoc-

nice a využití veřejného prostranství.

Součástí celého záměru je také propojení stá-

vajícího chodníku mezi mostem v  Nedbalově 

ulici a  chodníku podél budovy TMW, a. s. Zde 

je projednaná a schválená studie, jejíž součástí 

je úprava polohy přechodu pro chodce a auto-

busové zastávky tak, aby byla zajištěna bezba-

riérovost a  lépe defi nován vjezd na  parkoviště 

společnosti TMW. Realizace nového chodníku se 

předpokládá současně s úpravou křižovatky ulic 

Vrchlického a Nedbalova.

Miroslava Kameníková

Vizualizace:  Ing. Hynek Stiehl a Ing. arch. Kateřina Stiehlová

Veřejné prostranství ve Vrchlického ulici 
by mohlo oživit horolezecké centrum

Zastupitelé města se na  svém zasedání ve  čtvr-

tek 8. prosince 2016 znovu zabývali smlouvou 

o budoucí smlouvě o převodu nemovitosti se spo-

lečností Karsit Automotive, s. r. o. Dokument zastu-

pitelstvo schválilo letos v  srpnu zároveň s  prode-

jem pozemkových parcel v Průmyslové zóně Zboží.

„Při kontrole pro zveřejnění smlouvy podepsané 

30. září 2016 vyšlo najevo, že dokument, který 

schválili zastupitelé, a  ten, který byl podepsán, 

nejsou zcela totožné ve výčtu pozemků, kudy by 

měla vést příjezdová komunikace k  průmyslové 

zóně. V podepsané smlouvě byl výčet pozemků 

rozšířen o šest pozemkových parcel,“ řekl starosta 

města Jan Jarolím a pokračoval: „Chtěl bych zdů-

raznit, že k  této neštastné situaci nedošlo úmy-

slně. Nebylo záměrem města ani společnosti Kar-

sit vědomě podepsat jiné znění smlouvy. Proto 

jsme se s jednatelem Františkem Řípou domluvili 

na nápravě této chyby a 8. prosince 2016 pode-

psali smlouvu ve schváleném znění.“ 

Zastupitelé dodatek ke smlouvě, kde je upraven 

výčet pozemků pod projektovanou příjezdo-

vou komunikací, jak je předjednán se silničním 

správním úřadem a s dopravním inspektorátem 

Policie ČR, schválili.

Jaroměřská společnost Karsit Automotive, 

s. r. o., nadále intenzivně pokračuje v  přípravě 

svého investičního záměru a  své aktivity ještě 

rozšířila nákupem dalších pozemků od  soukro-

mých vlastníků o  velikosti cca 2 ha. „Tím prů-

myslová zóna dostala přijatelný tvar vhodný pro 

výstavbu,“ vysvětlil majitel společnosti František 

Řípa. Na pozemcích o rozloze 13,5 ha by měl nej-

později do tří let vyrůst nový moderní strojíren-

ský závod s těžkou lisovnou pro výrobu kovových 

dílů pro automobilový průmysl a vysoce roboti-

zovaným pracovištěm laserového svařování.

„Plánovaný termín zahájení výroby je v  první 

polovině roku 2019, přičemž fi rma bude pro-

jekty připravovat ve  svých závodech v  Jaroměři 

i  ve  Dvoře Králové nad Labem již v  roce 2018, 

kdy dojde k prvnímu náboru nových pracovníků,“ 

sdělil František Řípa. V  první etapě výstavby se 

jedná o  investici ve výši zhruba 2,5 mld. Kč, dvě 

třetiny nákladů spadají do  nákupu moderních 

technologií. Vznikne zde cca 300 pracovních 

míst od  dělnických až po  manažerské profese. 

Moderní závod bude vyžadovat také vysoce kva-

lifi kované, mladé lidi, dobře vybavené po stránce 

jazykové a vybavené pro práci ve výrobě řízené 

počítači, vše ve smyslu 4. technické revoluce.

V  současné době projektová kancelář vybraná 

společností Karsit pracuje na  přípravě projek-

tové dokumentace pro územní řízení a  pro 

stavební povolení, připravuje se projektová 

dokumentace na  přivedení inženýrských sítí 

(elektřina, voda, plyn,...) k  zóně a  je zpraco-

vávána dokumentace na  provedení hrubých 

terénních úprav. Konečné fázi se blíží část jed-

nání vedených ve  věci objednávek některých 

rozhodujících, základních technologií, jejichž 

výroba trvá minimálně 10 měsíců. Mezi špičkové 

technologie patří i laserová a svařovací linka 

osazená 50 kusy svářecích robotů. „Je to jediná 

cesta, jak nahradit nedostatek pracovních sil,“ 

podotkl František Řípa.

V akvizici Karsitu se v roce 2019 setkají dvě 

aktivity, tj. výstavba výrobního závodu a náběh 

významné zakázky od koncernu VW. Zakázka 

bude doplněna projekty od Škody Mladá Bole-

slav, jako je výroba podlah pro nové typy vozů 

ze Škody MB a výroba náhradních panelových 

dílů karoserie s dlouhodobou garancí odběru.

Koordinátorem projektu je za  město Dvůr Krá-

lové nad Labem místostarosta Dušan Sedláček. 

V  souladu s  podmínkami v  uzavřené smlouvě 

dochází k vzájemné součinnosti obou stran. 

„Rozhodli jsme se pro danou lokalitu pro výstavbu 

nového závodu po  více jak dvouletém hledání 

nejvhodnější lokality pro umístění tak významné 

a rozsáhlé investice, která patří v historii společ-

nosti mezi největší. Jedním z  rozhodujících fak-

torů byla velikost průmyslové zóny a  i  možnost 

rozšíření, která je příslibem možného dalšího 

růstu fi rmy i v budoucnosti. První studie závodu 

ukazují, že velikost zóny pro Karsit je téměř 

na míru a zcestné jsou informace, že pro Karsit je 

příliš veliká. Výhodou je i dostupnost dvou výrob-

ních závodů v Jaroměři a závodu Dvoře Králové 

nad Labem,“ uvedl František Řípa a  dodal: „Je 

pozitivní, že s  vedením města od  počátku úzce 

spolupracujeme, vycházíme si vstříc a  máme 

zájem o bezproblémovou realizaci. Přínos městu 

v podobě nově vytvořených pracovních míst, pří-

chodu nových obyvatel, přínos pro rozvoj školství 

a další pozitivní jevy chápe každý.“ 

Miroslava Kameníková

František Řípa, majitel a jednatel společnosti Karsit

Celý článek najdete na www.mudk.cz.
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Další kontejnery na sběr 
elektrozařízení a baterií 
Město Dvůr Králové nad Labem ve spolu-

práci se společností ASEKOL rozmístí na 

vybraná stanoviště kontejnerů na tříděný 

odpad dalších 11 červených kontejnerů na 

použité drobné elektrospotřebiče a baterie. 

Do červených kontejnerů patří drobná 

elektrozařízení, kalkulačky, rádia, drobné 

počítačové vybavení, discmany, telefony, 

žehličky a další drobná elektrozařízení a do 

sopeciálníno boxu také baterie. Nepatří do 

nich naopak televizory, počítačové moni-

tory, ledničky a mrazničky, zářivky, výbojky, 

úsporné žárovky nebo autobaterie. 

Nová stanoviště kontejnerů: 1. ulice Macha-

rova, 2. křižovatka ulic Raisova a Socho-

rova, 3. ulice Spojených národů, 4. Žižkov, 

5. ulice Čechova, 6. ulice Do Lánů, 7. křižo-

vatka ulic Fibichova a Spojených národů, 

8. ulice Štefánikova, 9. ulice Odbojářů, 

10. křižovatka ulic Libušina a Čechova, 11. 

ulice Alešova. Seznam bude zveřejněn také 

na úřední desce a na www.mudk.cz. 

Z použitých elektrospotřebičů se získávají 

železné, neželezné a drahé kovy, sklo, plasty 

a další suroviny. Čím více elektrozařízení 

se do recyklačního procesu dostane, tím 

méně přírodních zdrojů bude nutno vytěžit 

k výrobě nových. Zdraví škodlivé materiály, 

které mnohé spotřebiče obsahují, se zase 

recyklací zachytí a ekologicky eliminují.

Vaše dotazy ohledně sběru elektrozařízení 

rádi zodpoví pracovníci odboru život-

ního prostředí – tel.: 499 318 289 nebo 

499 318 274 e-mail: sirkova.eva@mudk.cz 

a klustova.anna@mudk.cz.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru ŽP

Již řadu let si občané města stěžují na  neutěšený 

stav nádražní budovy včetně přilehlé pěšiny, která 

je kromě silnice bez chodníku prakticky jedinou 

přístupovou komunikací na  nádraží pro pěší. Ani 

budova, ani komunikace však nejsou v  majetku 

města Dvůr Králové nad Labem, přesto starosta 

Jan Jarolím absolvoval řadu jednání s cílem zlepšit 

celkový stav. A nyní se blýská na lepší časy. 

V  polovině roku 2016 totiž Správa železniční 

dopravní cesty, s. o., (dále jen SŽDC) převzala 

do svého majetku od Českých drah všechny pro-

vozované výpravní budovy včetně budovy na vla-

kovém nádraží ve  Dvoře Králové nad Labem. 

A výsledkem dlouhých jednání je ze strany SŽDC 

závazek, že začne s opravou budovy, do níž před-

chozí vlastník několik desetiletí neinvestoval. 

„Naším cílem je tuto budovu celkově opravit, aby 

byla důstojnou branou do města. Do konce roku 

2016 dojde ke kompletní výměně oken. Také bylo 

zadáno vypracování projektové dokumentace 

na opravu fasády a osvětlení veřejně přístupných 

prostor. Tyto práce bychom rádi zrealizovali v roce 

2017, kdy také chceme vyřešit nevyhovující stav 

přístupové komunikace pro pěší, a to i přesto, že 

celá neleží na  našem pozemku. I  k  tomu máme 

připravenou projektovou dokumentaci,“ uvedl 

Pavel Horáček, vedoucí provozního oddělení 

Správy osobních nádraží Hradec Králové.

Starosta města Jan Jarolím si rozhodnutí SŽDC 

opravit nádražní budovu velmi váží. „Pro město 

i jeho občany je skvělé, že by rekonstrukce mohla 

proběhnout již v roce 2017 a nebudeme muset 

čekat další roky jako v  jiných městech. Velmi si 

cením také nabídky na rekonstrukci přístupové 

komunikace pro pěší, její neutěšený stav je ter-

čem čím dál větší kritiky ze strany občanů, kteří 

ji pro cestování vlakem využívají,“ poznamenal. 

Realizaci oprav by SŽDC ráda konzultovala 

s městem. V přízemí výpravní budovy jsou totiž 

v  současné době nevyužité prostory, které je 

také možné opravit a přizpůsobit pro konkrétní 

vhodné využití, o  kterém však zatím není roz-

hodnuto. „Rádi přivítáme každý smysluplný 

návrh i  ze strany města,“ sdělil Pavel Horáček. 

Podle vyjádření starosty by tak mohla vznik-

nout pracovní skupina, která by se SŽDC opravy 

koordinovala, např. co se týká barevného řešení 

budovy, obsazení volných prostor atd. 

Už nyní SŽDC s městem spolupracuje, konkrétně 

se strážníky Městské policie Dvůr Králové nad 

Labem, kteří kontrolují, zda je vestibul nádražní 

budovy po 22. hodině prázdný a uzamčený. 

Miroslava Kameníková

Foto:  Jan Skalický

Nádražní budova bude mít novou fasádu, 
dojde i na rekonstrukci nádražní pěšiny

Vedení města v  současné době připravuje různé 

projekty, které by koncepčně řešily problémy 

v  jednotlivých lokalitách města a  na  něž by bylo 

možné čerpat dotace. Ke  studiím, jež se aktuálně 

připravují, patří také projekt na revitalizaci parteru 

a vzniku budovy víceúčelového komunitního cen-

tra v  areálu městského muzea, jež sídlí v  Kohou-

tově dvoře. 

„Stav parteru u městského muzea se řeší již přes 

dvacet let. Vzniklo několik studií, které se však 

nerealizovaly nebo nevyhovovaly z  hlediska 

památkové péče, takže my nyní na  tuto práci 

navazujeme,“ uvedla místostarostka města Ale-

xandra Jiřičková a pokračovala. „Jedna ze studií, 

která byla konzultována s  památkáři, do  pro-

jektu vnesla možnost stavby nové budovy. 

Památkáři sice s  navrhovanou úpravou par-

teru nesouhlasili, ale vznik nového moderního 

objektu jim nevadil.“ 

K myšlence nového objektu v areálu městského 

muzea se vedení města vrátilo, a  to poté, kdy 

byla vypsána výzva na komunitní centra. „Začali 

jsme proto hledat vhodné prostory, kde by cen-

trum mohlo vzniknout, ale bohužel jsme nena-

šli ani vhodný pozemek, ani budovu. Napadla 

nás však možnost spojit revitalizaci parteru se 

vznikem polyfunkčního komunitního centra,“ 

vysvětlila místostarostka Alexandra Jiřičková. 

Jak dále podotkla, poslední dva roky se účastní 

různých projektů a  veřejných projednávání, 

z  nichž vyplynulo, že je ve  Dvoře Králové nad 

Labem řada lidí, kteří by rádi na  některých 

projektech praco-

vali, ale potřebují 

k  tomu stálý pro-

stor. „Máme zde 

aktivity pro ženy, 

pro rodiny s dětmi, 

m e z i g e n e r a č n í 

projekty,  ale chybí 

c o w o r k i n g o v ý 

prostor. Nyní tedy 

máme jedineč-

nou příležitost, 

aby vznikl prostor 

s  jednotným záze-

mím a personálem, 

kde by bylo možné 

setkávání a  pro-

jekty uskutečňovat,“ doplnila.

V  rámci projektu, na  kterém nyní pracuje 

architekt Vladimír Pošepný, by měl být areál 

muzea upraven. Vznikla by zde galerie pod 

širým nebem, venkovní amfi teátr vhodný 

pro pořádání koncertů, divadel, happeningů, 

workshopů apod. Navržený objekt má rozměry 

8 krát 10 metrů, tři nadzemní podlaží, je bezba-

riérový s výtahem a počítá se s jeho volným pro-

pojením s budovou muzea.  

„Vzhledem k  tomu, že centrum má být poly-

funkční, musí splňovat funkce sociální, kulturní, 

vzdělávací a environmentální. O spolupráci jsme 

tak předběžně jednali např. s Farní charitou Dvůr 

Králové nad Labem, dále by zde bylo možné 

vytvořit zázemí pro loutkovou scénu a součástí 

by mohla být i  komunitní zahrada,“ popsala 

možnosti využití Alexandra Jiřičková. 

Revitalizace parteru a  vznik budovy víceúčelo-

vého komunitního centra jsou již projednány 

se zástupci Národního památkového ústavu 

Josefov, kteří jsou pro realizaci projektu. „O pro-

jektu jsme diskutovali také v památkové komisi 

města, kde zazněly některé výhrady. A  protože 

se názory na náš záměr různí, jedná se o moderní 

věc v  kontrastu se starou zástavbou, rozhodli 

jsme se v pátek 20. ledna od 16:00 hod. uspo-

řádat v sále Špýcharu městského muzea veřejné 

projednávání, na které zveme občany města,“ 

dodala místostarostka Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková

Vizualizace: Atelier Adip Hradec Králové

V areálu Kohoutova dvora by mohla být budova komunitního centra
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – listopad 2016 (2015)
Druh zásahu 2016 (2015) 

BESIP přestupky  169 (158)

Dopravní nehody  0 (4)

Veřejný pořádek (přestupek) 12 (11)

Součinnost s PČR, MěÚ, ... 10 (19)

OZV o volném pohybu psů  2 (2)

Občanské soužití (přestupek)  5 (5)

Majetek (přestupek) 9 (10)

Ztráty a nálezy   5 (9)

Trestný čin  3 (4)

Prevence (opatření a úkony) 25 (22)

Pomoc v nouzi    5 (4)

Doručení písemnosti (opatření) 10 (4)

Odchyt zvířete (opatření) 10 (11)

Stížnosti   6 (11) 

Celkem přestupků a trestných činů:   

 288 (297)

Pokuty v blokovém řízení:  51 (73)

Na místě nezaplacených 

blokových pokut: 6 (11)

Předáno Policii ČR:  3 (10) 

Předáno na správní odbor MěÚ:  2 (5) 

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad 

Labem přejí občanům města a šťastný rok 

2017.

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Novým určeným strážníkem je Pavel 
Chmelík, nahradí Jindřicha Hauke
Zastupitel Jan Štípek pověřený řízením Městské 

police Dvůr Králové nad Labem (MPDK) podal 

na  prosincovém zasedání zastupitelstva města 

opětovný návrh na  zrušení pověření určeného 

strážníka Jindřicha Hauke plněním některých 

úkolů při řízení MPDK a  na  dobu 1 roku pověřit 

strážníka Pavla Chmelíka. Z osmnácti přítomných 

zastupitelů hlasovalo pro jedenáct, proti byli tři, 

čtyři se hlasování zdrželi. 

„Jako zastupitel pověřený řízením MPDK, který 

nese odpovědnost za fungování a hospodaření 

městské policie, jsem došel k  závěru, že není 

v současné době v nejlepším zájmu MPDK, aby 

Jindřich Hauke nadále vykonával funkci urče-

ného strážníka. K  tomu mě vedla především 

série manažerských pochybení spojená s  říze-

ním MPDK, za  něž dostal výtku a  které jsem 

s  ním řešil ještě před jeho pracovní neschop-

ností jako jeho nadřízený v rámci pracovněpráv-

ních vztahů,“ vysvětlil Jan Štípek a  pokračoval: 

„Zároveň je třeba zajistit plynulost chodu MPDK, 

což nelze v  plném rozsahu pouze prostřednic-

tvím zástupce určeného strážníka.“

Jindřich Hauke, který je stále v  pracovní 

neschopnosti, se zasedání zastupitelstva 

zúčastnil a  v  diskuzi k  projednávanému bodu 

promluvil k zastupitelům. Mimo jiné uvedl, že je 

u městské policie zaměstnán již 22 let, od roku 

2009 jako učený strážník. Ve  své řeči si také 

stěžoval na spolupráci s Janem Štípkem a uvedl, 

že si pravděpodobně bude muset nyní hledat 

nové zaměstnání. „Pracovní poměr Jindřicha 

Hauke u  městské policie rozhodnutím zastu-

pitelstva samozřejmě nekončí, bylo zrušeno 

pouze jeho pověření určeným strážníkem. Až 

se vrátí z  dlouhodobé pracovní neschopnosti, 

bude mu nabídnuto umístění podle možností 

městské policie, jeho zkušeností a  aktuálního 

zdravotního stavu. Co se týká jeho vyjádření 

k naší spolupráci, na zastupitelstvu  města jsem 

na něj nereagoval i přes to, že jsem s ním nesou-

hlasil. Osobně jsem přesvědčen, že  tato proble-

matika je otázkou pracovněprávních vztahů, 

které nepatří na  veřejné projednávání,“ dodal 

Jan Štípek. 

Miroslava Kameníková

Ve  čtvrtek 8. prosince 2016 se v  Žirči v  Klubu 

důchodců konala beseda s  preventistkou 

Policie ČR Šárkou Pižlovou na  téma „šmejdi“. 

Na  začátku besedy byli senioři také upozor-

něni na  důležitost nošení refl exních prvků při 

zhoršené viditelnosti, poté se přešlo k hlavnímu 

tématu. Preventistka seniorům popsala, jak 

„šmejdi“ postupují při svých metodách, poučila 

je o tom, že pracují ve skupinách, neustále mění 

své působiště, vymýšlejí si různé důvody náv-

štěvy – přeplatek elektřiny, vody, plynu, nebo 

zkoušejí otřepané legendy: posílá mě váš vnuk 

apod. Také upozornila, jak se zachovat v  pří-

padě, že je pustí do domácnosti. Dále varovala 

ohledně telefonických objednávek.

Besedy se účastnily i  pracovnice Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem. Sociální pra-

covnice Miloslava Buřilová seniory informo-

vala, jak postupují s kolegyněmi při návštěvách 

(sociálních šetřeních) klienta v obcích správního 

obvodu Dvůr Králové nad Labem, aby o  nich 

občané věděli a  nemuseli se obávat cizích lidí. 

Zmínila, že nevstupují bez souhlasu klienta 

do  obydlí, vždy je možné ověřit si jejich totož-

nost na městském úřadě. Prokazují se průkazem 

sociálního pracovníka, kde je uveden kontakt 

na  nadřízeného pracovníka. Při terénní práci 

respektují důstojnost klienta.

Závěrem se rozpoutala zají-

mavá diskuse, senioři si sdě-

lovali praktické zkušenosti 

s  podomními obchodníky, 

kteří dříve obec navštívili. 

Rovněž byly zmíněny tzv. 

předváděčky, jejich místy až 

agresivní praktiky a jak se jim 

bránit.

Připomínáme, že je na  celém 

území města Dvůr Králové 

nad Labem tržním řádem 

od  1. května 2013 podomní 

i  pochůzkový prodej zboží 

a  služeb zakázán. Kontrolovat 

dodržování tohoto nařízení 

jsou oprávněni pracovníci obecního živnosten-

ského úřadu, tel.: 499  318  126 (nebo koncová 

čísla 118 a  115), a  strážníci městské policie 

(MPDK), tel.: 603 237 858, 499 320 520.

Mgr. Kateřina Erlebachová

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Beseda s Policií ČR v Klubu důchodců Žireč aneb „Jak na šmejdy“

Od  1. ledna 2017 platí ve městě dvě nové 

vyhlášky města Dvůr Králové nad Labem, a  to 

č. 3/2016 o  zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na  veřejném prostranství a  č. 4/2016 

o  nočním klidu. Oba právní předpisy schválili 

zastupitelé na svém zasedání 8. prosince 2016.

Dosud platná vyhláška města o  zákazu kon-

zumace alkoholických nápojů na  veřejném 

prostranství č. 10/2011 zakazovala konzumaci 

alkoholu na  veřejném prostranství kromě míst, 

kde se konaly společenské, kulturní, sportovní 

nebo jiné akce pořádané, spolupořádané nebo 

povolené městem Dvůr Králové nad Labem. 

„Nález Ústavního soudu však konstatoval, že se 

jedná o nerovný přístup města k sobě samému 

a  k  ostatním fyzickým a  právnickým osobám. 

Vyhláška tak byla přepracována a  stanovila 

obecnou výjimku pro konkrétní místa jako 

zahrádky, předzahrádky, prodejní stánky apod. 

a konkretizované akce, například majáles nebo 

posvícení,“ vysvětlila vedoucí právního oddě-

lení Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 

Alena Petirová. 

Dosud platná vyhláška o nočním klidu č. 9/2011 

stanovila dobu nočního klidu od  22:00 do  6:00 

hod. a rada města byla oprávněna udělit výjimku 

konkrétním žadatelům, kteří o  ni předem 

požádali. Nový přestupkový zákon, který platí od 

1. října 2016, však možnost těchto výjimek zrušil. 

Stanovit výjimečné případy pro možnost 

vymezení noční doby dobou kratší nebo žád-

nou je možné pouze výčtem konkrétních slav-

ností nebo obdobných společenských akcí 

přímo v  obecně závazné vyhlášce. Jedná se 

především o  akce opakujícího se charakteru 

určené pro veřejnost, jako např. Královédvorské 

hudební léto, majáles, Svatováclavské posvícení 

atd. Pořadatelé se mohli během října a  listo-

padu na  město obrátit a  kvůli úpravě nočního 

klidu akce, jež se chystají v roce 2017 organizo-

vat, nahlásit. Jejich požadavky byly do vyhlášky 

zapracovány. Soukromé společenské akce nová 

vyhláška neřeší. Při jejich pořádání se účastníci 

musí chovat tak, aby noční klid nerušili.

Miroslava Kameníková

Nové vyhlášky řeší zákaz konzumace alkoholu a noční klid
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Technické služby informují
V  listopadu tradičně začali naši zaměstnanci 

s  montáží vánočních převěsů v  blízkosti cen-

tra, dále instalovali a  nazdobili vánoční strom 

na  náměstí T. G. Masaryka, který letos pochází 

z nedalekých Chvalkovic. První adventní neděli 

byl strom slavnostně rozsvícen, nechyběl ani 

doprovodný program včetně ohňostroje.

Pracovníci údržby komunikací pokračovali 

a  dokončili úklid materiálů po  rekonstrukci 

Benešova nábřeží. Instalovali další část nového 

oplocení na  letním stadionu u  tribuny. Rovněž 

započali s terénními pracemi na výstavbě nové 

části workoutového hřiště v  parku Schulzovy 

sady. 

V  rámci údržby městské zeleně většina zajišťo-

vala úklid listí ručně, fukary a  vysáváním jak 

ve  městě, tak i  na  hřbitovech. Dále pracovníci 

vysadili stromy a  keře jako nařízené náhradní 

výsadby.

V  listopadu také probíhaly svozy zahradního 

odpadu podle harmonogramu.

Nadále pokračoval ruční úklid ve  všech loka-

litách a  započala zimní údržba komunikací 

a  chodníků. Rozpisy dispečerů a  Plán zimní 

údržby jsou k  dispozici 

k  nahlédnutí na  interne-

tových stránkách technic-

kých služeb.

Zimní stadion je v  provozu. Broušení bruslí: 

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 9:00–11:00 hod., 

jinak je možné brusle donést na  zimní stadion 

a po dohodě si je vyzvednout v jiný termín. 

Informace nejen o  veřejném bruslení najdete 

na  výlepových plochách a  na  webových strán-

kách www.tsdvur.cz.

Přejeme vám šťastné a  spokojené vánoční 

svátky a do nového roku vstupte s čistou hlavou.

Lucie Mikysová 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

MěVaK informuje odběratele
Zhodnocení roku 2016 z pohledu 
činnosti MěVaK
Rok 2016 byl z  pohledu Městských vodovodů 

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

velmi úspěšný. Jsem rád, že se většina stanove-

ných cílů a zadaných úkolů podařila zrealizovat 

a  posunuli jsme tuto společnost tím správným 

směrem, aby se mohla zařadit mezi chlouby 

vlastníka – města Dvůr Králové nad Labem.

Hned v  počátku roku 2016 jsme zavedli nový 

systém úhrady vodného a  stočného formou 

zálohových plateb, jenž umožňuje pravidelné 

rozložení plateb do celého roku, a  to prostřed-

nictvím trvalého příkazu, inkasa či SIPO. Ze 

strany našich odběratelů se tento krok setkal 

s  kladnou odezvou a  více než polovina odbě-

ratelů již tento způsob využívá. Současně jsme 

uzavřeli 2 000 aktualizovaných smluv O dodávce 

pitné vody a odvádění odpadních vod či jejích 

dodatků. Dále jsme vylepšili způsob komuni-

kace s našimi odběrateli. Nové webové stránky 

umožňují prostřednictvím tzv. virtuální kance-

láře klientský přístup každého odběratele, zřídili 

jsme novou recepci v  areálu společnosti, která 

plní především informativní účel a  je zde také 

mimo jiné možnost hradit vyúčtování platební 

kartou. 

V  průběhu roku proběhla významná kontrola 

z  Ministerstva zemědělství – odboru dozoru 

a  regulace vodárenství, která prověřila, že 

všechny činnosti v  oblasti provozování vodo-

hospodářské infrastruktury a  povinnosti, ply-

noucí ze zákona plníme bezvadně, a neshledala 

žádná pochybení. 

Největšího pokroku 

jsme ale dosáhli v technické vybavenosti společ-

nosti. Vzhledem k tomu, že jsme byli v minulosti 

v naprosté většině závislí na externích dodava-

telích, především v případě strojní techniky, což 

s sebou neslo značné fi nanční zatížení, podařilo 

se nám rozšířit náš vozový park. Pořídili jsme 

2 nové zemní stroje, 3 dodávkové automobily 

pro naše pracovní čety a  v  závěru roku také 

nákladní vůz s  tandemovým vlekem. To nám 

umožní, abychom byli schopni zcela samo-

statně a  operativně řešit naše povinnosti ply-

noucí z  provozování vodárenské a  kanalizační 

infrastruktury. Dále jsme rozšířili technické vyba-

vení společnosti o monitorovací zařízení, jehož 

pomocí jsme schopni detekovat skryté poruchy 

na vodovodní síti, a tím je včas a rychleji lokali-

zovat a opravit. 

V  roce 2016 jsme realizovali přes 90 poruch 

na  vodovodní a  kanalizační síti. Díky preven-

tivní monitorovací činnosti a  následnými ope-

rativními zásahy se ale podařilo snížit procento 

ztrátové vody (tj. vody, která uniká v síti) o téměř 

10 %, což považuji za  významný posun. Mimo 

těchto úspor se nám podařilo zefektivnit i ostatní 

procesy a činnosti a  dosáhnout úspor téměř 

ve všech oblastech, což nám umožní pokračovat 

i  nadále v  nastoleném trendu investic, aniž by 

bylo nutné zvýšit cenu vodného a stočného. 

Ve  spolupráci s  městem jsme zrealizovali řadu 

investičních akcí v objemu přes 10 mil. Kč. Došlo 

k  výměně a  obnově vodovodní a  kanalizační 

infrastruktury. Z největších akcí stojí za zmínku 

především výměna vodovodního řadu ve Štefá-

nikově ulici včetně výměny manipulačních uzlů 

na Benešově nábřeží či výměna kanalizace v ulici 

Hradecká. Co se týká oprav a  sanací kanalizač-

ního systému, proběhla letos sanace trubního 

systému DN1600 na  Benešově nábřeží formou 

výstelky potrubí inverzním hadicovým rukáv-

cem. Na této investiční akci se MěVaK podílel čiš-

těním stoky a výstavbou revizní vstupní komory. 

Tento trend investic do vodohospodářské infra-

struktury bude pokračovat i  v  dalším období, 

za  což patří poděkování zástupcům vlastníka, 

města Dvůr Králové nad Labem, neboť se jedná 

o nezbytný předpoklad udržitelnosti této infra-

struktury v provozuschopném stavu s minimál-

ními náklady.

Závěrem bych rád popřál všem odběratelům 

a občanům města vše nejlepší do nového roku 

2017.

Ing. Petr Mrázek 

jednatel MěVaK Dvůr Králové nad Labem

Výběrové řízení na terénního 
pracovníka na odečítání vodoměrů
Městské vodovody a  kanalizace Dvůr Králové 

nad Labem, s. r. o., vyhlašují výběrové řízení 

na  obsazení pracovního místa terénní pra-

covník – odečítač vodoměrů. Bude se jednat 

o práci na hlavní nebo částečný pracovní poměr 

na dobu neurčitou s termínem nástupu v únoru 

2017, nebo podle dohody. Přihlášky doručte 

na  adresu sídla společnosti nejpozději do 

31. ledna 2017. Více informací naleznou zájemci 

na internetových stránkách mevakdknl.cz. 

Město má schválený nový Plán 
odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města 8. prosince 2016 

schválilo nový Plán odpadového hos-

podářství města (dále jen POH) na  roky 

2017–2021. POH město zpracovává jako 

původce odpadů na  základě ustanovení 

§ 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Účelem POH je stanovit optimální způsob 

dosažení souladu s  požadavky právních 

předpisů v  oblasti odpadového hospo-

dářství na území města. Schválený POH je 

velmi důležitým dokumentem zejména při 

získávání různých grantů a dotací v oblasti 

odpadového hospodářství. 

POH města musí být v souladu se závaznou 

částí POH Královéhradeckého kraje. Nový 

POH nahrazuje dokument z  roku 2010, 

jemuž skončila platnost. Cílem POH je 

zaměřit se na předcházení vzniku odpadů, 

snížit skládkování, zvýšit využívání odpadů 

a zlepšit služby odpadového hospodářství 

pro občany města, např. rozšířit sběrný 

dvůr (vybudovat na něm rampu pro snad-

nější nakládání s objemným odpadem, zří-

dit centrum pro opětovné použití výrobků, 

recyklovat stavební suti), zlepšit dostup-

nost kontejnerů na tříděný odpad či zavést 

nádobový systém pro svoz bioodpadu 

(placená služba pro občany).

Všechna opatření bude třeba podporovat 

soustavnou informační kampaní a  ekolo-

gickou výchovou dětí a mládeže se zamě-

řením na  předcházení vzniku odpadů 

a  environmentální osvětu v  oblasti naklá-

dání s odpady. 

Ing. Eva Šírková

vedoucí odboru životního prostředí
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Hazard s novými pravidly
Dnem 1. ledna 2017 nabývá účinnosti zákon 

č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Vzhle-

dem k  platnosti obecně závazné vyhlášky 

města Dvůr Králové nad Labem č. 12/2011 

o  zákazu provozování výherních hracích 

přístrojů, to pro naše město neznamená 

nějaké výrazné změny. Uvedená vyhláška 

již dříve upravila zákazem od 1. ledna 2013 

celou oblast sázkových her provozovaných 

pomocí elektronicky nebo elektromecha-

nicky řízených výherních hracích přístrojů 

nebo podobných zařízení včetně interak-

tivních videoloterijních terminálů a  dalších 

přístrojů podobných hracím přístrojům 

ve  všech veřejně přístupných místech 

ve městě, tedy kasinech, hernách, pohostin-

ských zařízeních a  dalších zákonem vyme-

zených místech. 

Většina povolovacích pravomocí v  této 

oblasti přechází na  celní úřady, část 

zůstává Ministerstvu fi nancí ČR. Obecním 

úřadům je nově dána zejména pravomoc 

vydávání a rušení povolení k umístění her-

ního prostoru a  také je obecní úřad orgá-

nem příslušným pro ohlášení hazardní 

hry. Z  důvodu platnosti uvedené obecně 

závazné vyhlášky, vycházející i  z  výsledků 

uskutečněného referenda k této problema-

tice ve Dvoře Králové nad Labem, se v sou-

vislosti s nabytím účinnosti nového zákona 

týká našeho městského úřadu zejména 

problematika ohlašování hazardních her. 

Ohlášení podléhají všechny tomboly, u kte-

rých výše herní jistiny činí více než 100 

tis. Kč a  také tzv. turnaj malého rozsahu. 

Tím je turnaj v  karetní hře vyřazovacího 

typu, při němž je počet účastníků předem 

určen, úhrnný vklad jednotlivého účastníka 

hazardní hry do jednoho turnaje nesmí pře-

výšit 500 Kč za 24 hodin. Turnaje se účastní 

nejméně 3 a nejvýše 90 účastníků a provo-

zovatel turnaje nesmí na  výhrách vyplatit 

více než 95 % z úhrnné výše všech vkladů. 

Uvedené hazardní hry se ohlašují obec-

nímu úřadu obce, na jejímž území má být 

hazardní hra provozována, a to nejméně 30 

dní přede dnem předpokládaného zahá-

jení provozování hazardní hry. Příslušná 

ohlášení s  náležitostmi podle uvedeného 

zákona budou přijímána na  pokladně 

městského úřadu. Městský úřad je opráv-

něn zakázat provozování ohlašované 

hazardní hry, nesplňuje-li podmínky stano-

vené zákonem o hazardních hrách. 

Ing. Martin Plecháč, odbor rozpočtu a fi nancí

Město Dvůr Králové nad Labem bylo zařazeno 

do  projektu – Rozvoj regionálního partnerství 

v sociální oblasti na území obcí Královéhradec-

kého kraje. Na  realizaci výše uvedeného pro-

jektu získal Královéhradecký kraj peníze z Ope-

račního programu Zaměstnanost, prioritní osa 

OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. 

Projekt podporuje aktivity zaměřené na  navá-

zání či prohlubování regionálních partnerství 

v  oblasti sociálních služeb a  na  podporu pro-

cesu plánování sociálních služeb na území Krá-

lovehradeckého kraje. Cílem projektu je zajištění 

procesů plánování sociálních služeb, nastavení 

informačních aktivit a  systému vyhodnocování 

potřeb, zavedení koordinačních rolí v  oblasti 

aktivit pro pečující osoby a podpoření obcí v roli 

koordinátora sociálního bydlení.  

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou:

Neformální pečovatelé a  dobrovolníci působící 

v  oblasti sociálních služeb a  sociální integrace, 

osoby sociálně vyloučené a  osoby sociálním 

vyloučením ohrožené, poskytovatelé a  zada-

vatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny 

a  děti a  dalších služeb na  podporu sociálního 

začleňování, provozovatelé sociálního bydlení 

a dalších služeb obecného zájmu, zaměstnanci 

veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné 

nebo zdravotní problematice.

Název klíčové aktivity v  rámci výše zmíněného 

projektu pro město Dvůr Králové nad Labem – 

obce s  rozšířenou působností je „Podpora pro-

cesu realizace Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na  období 2017–2019 pro 

území obce s  rozšířenou působností Dvůr Krá-

lové nad Labem“.

Aktivita řeší – zajištění činnosti koordinátora 

pro nastavení realizační fáze procesu pláno-

vání sociálních služeb, tvorbu akčního plánu 

na  období 2017–2019 a  vyhodnocení napl-

ňování plánu, propagační aktivity ke  zvýšení 

informovanosti široké a  odborné veřejnosti 

formou informačních seminářů a  informačních 

materiálů, vzdělávání pečujících osob o člověka 

s demencí, osvětovou činnost v oblasti sociální 

práce směřující k  integraci osob ohrožených 

sociálním vyloučením.

Více informací o  projektu je uvedeno na  strán-

kách http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz

Rozvoj regionálního partnerství v sociální 
oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje

Město Dvůr Králové nad Labem je od  úterý 

13. prosince 2016 držitelem certifi kátu obecně pro-

spěšné společnosti EDUin za  splnění základních 

i volitelných kritérií stanovených pro certifi kovaná 

Města vzdělávání. Ocenění, které město získalo 

na  roky 2017 a  2018, převzala místostarostka 

Alexandra Jiřičková z  rukou manažerky projektu 

Města vzdělávání Silvie Pýchové u  příležitosti 

setkání odborné veřejnosti nad projednáním pro-

jektu místních akčních plánů vzdělávání (MAP), 

které se uskutečnilo v  prostorách ZOO Dvůr Krá-

lové a do něhož jsou zapojeni i odborníci z EDUinu. 

Města vzdělávání se ve  Dvoře Králové nad 

Dvůr Králové nad Labem je certifi kovaným Městem vzdělávání

Labem začala realizovat před více než dvěma 

lety a zpočátku byla plně v režii EDUinu. Během 

loňského roku projekt přešel pod záštitu města 

Dvůr Králové nad Labem, ambasadorkami jsou 

místostarostka Alexandra Jiřičková a Sofi e Hladí-

ková. „Do projektu jsem měla možnost vstoupit 

už jako ředitelka městského muzea, poté jsem 

se ho ujala jako ambasadorka a  musím říci, že 

díky Městům vzdělávání se zlepšila vzájemná 

komunikace zástupců škol a dalších organizací, 

začali více spolupracovat a  vyměňovat si své 

zkušenosti, z čehož mám opravdu radost,“ podo-

tkla Alexandra Jiřičková a  pokračovala: „Nyní 

budeme pokračovat s  tzv. EDUpointy – bese-

dami a  přednáškami pro širokou a  odbornou 

veřejnost na různá témata.“ 

K  předání certifi kátu došlo na  setkání, kde se 

interpretovaly výsledky MAP a kam byli pozvaní 

zástupci Královéhradeckého kraje, dále staros-

tové a ředitelé a zástupci škol z ORP Dvůr Králové 

nad Labem a  zástupci různých příspěvkových 

organizací, kteří se zároveň angažují v projektu 

Města vzdělávání. Akci uspořádala Místní akční 

skupina Královédvorsko, která je nositelem 

projektu MAP, nefi nančním partnerem je město 

Dvůr Králové nad Labem.

Díky Městům vzdělávání se ve  Dvoře Králové 

nad Labem podařilo realizovat řadu aktivit. 

V  roce 2014 zastupitelé schválili strategii vzdě-

lávání, následně vznikl akční plán, který podpo-

ruje formální i neformální vzdělávání a pomáhá 

spoluvytvářet komunitní život ve  městě. Letos 

zastupitelé schválili smlouvu o  dlouhodobém 

partnerství s EDUinem. K úspěšným projektům 

dále patří studentské zastupitelstvo, umístění 

šachového stolku na  náměstí T. G. Masaryka, 

dvě on-line naučné stezky, které vytvořili stu-

denti gymnázia a SŠIS, a také 1. Královédvorské 

sportovní hry, kterých se účastnili žáci všech 

základních škol včetně základní a praktické školy 

a nižších ročníků víceletého gymnázia.

Pro získání certifi kátu muselo město Dvůr Krá-

lové nad Labem splnit několik povinných kri-

térií. „Je třeba mít například zpracovanou stra-

tegii vzdělávání, musíme veřejně podporovat 

aktivity Měst vzdělávání, mít dva ambasadory, 

dbát na  prezentaci projektu v  lokálních médi-

ích a  důležité je i  zapojování nových trendů 

a poznatků do vzdělávání, spolupráce místních 

vzdělávacích organizací a  propagace rovného 

přístupu ke vzdělávání pro všechny věkové sku-

piny,“ vysvětlila Alexandra Jiřičková a  dodala: 

„Město zároveň splnilo i  několik nepovinných 

kritérií, a  to především proto, že se poctivě 

věnuje zpracovávání MAP. Formují se pracovní 

skupiny složené nejen ze zástupců města a škol, 

ale také z  rodičů a  různých organizací, jež se 

věnují vzdělávání. Zaměřujeme se tak na určité 

typy problémů, realizují se dotazníková šetření, 

veřejná setkání a projednávání apod.“ 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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Jistě většina z  vás zaregistrovala starostovo 

obrovské pochybení, které je jím samotným 

neuvěřitelně zlehčováno.

Jedná se o podpis smlouvy s fi rmou Karsit o pro-

deji pozemků průmyslové zóny Zboží. Zastupi-

telé ji schválili a  starosta Jarolím podepsal jiný 

text smlouvy. Jak on tvrdí, podepsal to, co mu 

předložili ve fi rmě Karsit. Nenechal si její znění 

zkontrolovat úředníky města a jak sám říká, ani 

si ji nepřečetl a nepochopitelně ji podepsal!!

Takové pochybení starosty nepamatuji. Ano, 

dohodl se s majitelem fi rmy Karsit na napravení 

své hrubé chyby. Měl by poděkovat opozici, že 

na  to včas upozornila a  nenechala si to k  pro-

jednání na  prosincovém jednání zastupitel-

stva města, jako „překvápko“ a  ránu z  čistého 

nebe. Chováme se jako konstruktivní opozice 

a nechceme, aby na pochybení starosty dopla-

tilo město. 

Jen si představte, že by se odehrál jiný scé-

nář. Zastupitelstvo by schválilo prodej 

pozemku za  10 mil. Kč a  starosta by stejně 

chyboval a  podepsal smlouvu se zněním za 

1 mil. Kč. A  druhý partner smlouvy by jeho 

chybu využil ve svůj prospěch. To by se teprve 

děly věci. 

Snad je z  výše uvedených řádků jasné, oč nám 

šlo a před čím jsme se snažili město ochránit. Tak 

snad se to již nikdy nebude opakovat, nebo byste 

měl, pane starosto, zvážit své setrvání ve funkci. 

Všem občanům našeho města přeji úspěšný rok 

2017.

Jan Bém, zastupitel (ODS)

Jde jen o princip a dodržování zákona

Město Dvůr Králové nad Labem má zájem o  pře-

místění sbírek Muzea textilu v  České Skalici 

a  vytvoření expozice textilního tisku ve  Dvoře 

Králové nad Labem. Se záměrem souhlasili také 

zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 8. prosince  

2016 a  pověřili místostarostku Alexandru Jiřičko-

vou jednáním v této záležitosti.

Přestože je celý projekt, jehož realizace potrvá 

několik měsíců, na  počátku, již je vytipováno 

umístění expozice, a  to v budově Střední školy 

informatiky a  služeb (dále SŠIS), dříve textilní 

školy. „Prostory jsou vhodné pro instalaci strojů, 

nevyžadují žádné stavební úpravy, jsou pří-

stupné přímo z ulice a objekt se nachází poblíž 

hlavního tahu na zoo. Záměr podporuje ředitel 

školy Petr Vojtěch i  zřizovatel, tedy Královéhra-

decký kraj, protože expozice může být využita 

studenty napříč obory. Zájem o  přemístění 

potvrdilo také pražské Uměleckoprůmyslové 

museum (UPM), které je vlastníkem sbírky,“ 

uvedla místostarostka Alexandra Jiřičková.

Během ledna 2017 se začne po domluvě s Pet-

rem Vojtěchem pracovat na  architektonické 

studii prostoru, přípravu libreta expozice zajistí 

UPM. „Tyto dokumenty by nám měly poskytnout 

informaci o cenových relacích vybudování nové 

expozice,“ vysvětlila Alexandra Jiřičková.

Zároveň by měla být také uzavřena smlouva, 

která vymezí práva a  povinnosti všech zúčast-

něných. „Podle předběžné dohody by vedení 

SŠIS poskytlo prostor a  hradilo energie, UPM 

by zdarma poskytlo sbírky a  Městské muzeum 

ve  Dvoře Králové nad Labem zabezpečilo pro-

voz personálně. Pokud se expozici podaří pře-

místit, bude třeba přijmout minimálně dva nové 

pracovníky – průvodce. Město také musí počítat 

s  fi nanční spoluúčastí na  budování expozice,“ 

upozornila Alexandra Jiřičková a  pokračovala: 

„Všechny podmínky ještě budeme dále precizo-

vat a konzultovat a jednat budeme také o mož-

nostech dotace z  krajských, národních, popří-

padě evropských fondů.“

„Už když UPM přebíralo v roce 2008 sbírku Tiba, 

deklarovali jsme zájem, že by mělo vzniknout 

muzeum textilu na  širší prostorové i  odborné 

bázi. A vzhledem k  tomu, že základ celé sbírky 

byl vytvořen ještě za  existence fi rmy Sochor, 

nám Dvůr Králové nad Labem přišel už tehdy 

jako přirozený partner. To, že má město nyní 

zájem o  vytvoření expozice textilního tisku, 

tedy samozřejmě vítáme. Ve  Dvoře Králové 

nad Labem mohou být v rámci expozice textil-

ního tisku vystaveny i  dosud nevyužité expo-

náty ze zrušených textilek jako vybavení, stroje 

a  dokumentace,“ sdělila ředitelka UPM Helena 

Koenigsmarková.

Muzeum textilu v České Skalici je v současnosti 

jediné české muzeum specializované na historii 

textilní výroby. Jeho expozice a sbírky předsta-

vují jedinečný soubor dokladů vývoje textilnic-

tví, zvláště textilního tisku, v  České republice 

i  v  zahraničí. Formovat se začalo díky „Tekstilní 

a  krajinské výstavě“, která se konala v  roce 

1936 ve  Dvoře Králové nad Labem. V  letech 

1949–1953 byla expozice majetkem města 

Dvůr Králové nad Labem, následně ji do  roku 

1962 spravovalo UPM a  v  letech 1963–2007 

královédvorský textilní podnik Tiba. Od 1. ledna 

2008 je muzeum pobočkou UPM. V objektu však 

sídlí také Muzeum Boženy Němcové, které zři-

zuje město Česká Skalice, a v současné době se 

koexistence obou subjektů komplikuje.

„Stávající smlouva o  spolupráci na  provozu 

Muzea textilu s  Muzeem Boženy Němcové 

v České Skalici bude ukončena 31. března 2017 

s  tím, že zde zatím zůstane expozice výroby 

textilu, kterou bude město Česká Skalice pro-

vozovat samo. Exponáty, které nebudou využity 

pro expozici textilního tisku ve  Dvoře Králové 

nad Labem, a část sbírek, jež nejsou nyní vysta-

veny, zatím uložíme v Praze v novém depozitáři,“ 

podotkla Helena Koenigsmarková.

Situace v České Skalici tak opět otevírá možnost 

vrátit sbírky textilního muzea do  Dvora Krá-

lové nad Labem. „Vybudování nového muzea 

vyžaduje mnoho času a fi nancí, je však potřeba 

reagovat okamžitě. Proto jsem navrhla UPM 

možnost vytvoření expozice textilního tisku 

ve Dvoře Králové nad Labem, která by navazo-

vala na stálou expozici městského muzea Histo-

rie města Dvůr Králové nad Labem a textilního 

průmyslu na Královédvorsku. Tím získáme i čas 

dále jednat o  budoucí podobě muzea textilu,“ 

dodala Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková

Dvůr Králové nad Labem má zájem o sbírky textilního 
muzea, expozici chce umístit do budovy SŠIS

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje každý 

rok dotační programy, jejichž cílem je podpora kul-

turních, sportovních a sociálních aktivit ve městě. 

Příjemcem dotace může být subjekt či osoba, jehož 

činnost či služba je v zájmu města a občanů města. 

Vyhlášené dotační programy jsou zveřejněny 

po dobu 30 dnů před termínem pro podá-

vání žádostí, pak následuje lhůta pro samotné 

podání žádosti. Využijte tedy čas před tímto ter-

mínem pro konzultaci na odboru ŠKS, náměstí 

T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, kan-

celář č. 304.

Vyhlášeny jsou dotační programy:

Na podporu tělovýchovy a sportu – vypsány 

jsou dvě oblasti podpory:

A – dlouhodobá činnost sportovních oddílů na 

území města Dvůr Králové nad Labem;

Město vypisuje dotační tituly na rok 2017
B – sportovní akce pořádané ve Dvoře Králové 

nad Labem.

Termín pro přijímání žádostí: 23. ledna 2017 – 

9. února 2017.

Na služby související se sociální oblastí 

Podpora činnosti organizací, které sdružují 

občany města Dvůr Králové nad Labem za úče-

lem smysluplného trávení volného času, aktivi-

zace a podpory zdravého životního stylu osob 

v seniorském věku, osob se zdravotním omeze-

ním či postižením, v rámci dobrovolnické činnosti.

Termín pro přijímání žádostí: 23. ledna 2017 – 

9. února 2017.

Současně Rada města Dvůr Králové nad Labem 

schválila výzvu k podání žádosti o účelovou 

neinvestiční dotaci pro poskytovatele soci-

álních služeb poskytovaných podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. Termín pro přijímání 

žádostí: 22. prosince 2016 – 31. ledna 2017.

Dotační program na veřejně prospěšné 

aktivity bude vyhlášen v lednu a na obnovu 

vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou 

kulturní památkou, nebo které se nacházejí na 

území Městské památkové zóny města Dvůr 

Králové nad Labem, v březnu příštího roku.

Žádosti musejí být podány na předepsaném 

formuláři s povinnými přílohami poštou nebo 

osobně ve stanoveném termínu. Zároveň musí 

být originál žádosti naskenován včetně pod-

pisu oprávněné osoby a zaslán elektronicky na 

e-mailovou adresu dotacemesta@mudk.cz.

Kompletní vyhlášení jednotlivých dotačních 

programů a výzvy včetně formulářů najdete na 

www.mudk.cz v sekci Rozvoj / Granty a dotace/

Dotace z rozpočtu města.

Bc. Petra Zivrová

odbor školství, kultury a sociálních věcí
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Zastupitel Kiriakovský brání v  činnosti kontrol-

ního výboru zastupitelstva. Usnesení výboru 

nedal všem zastupitelům, a  tak nemohlo být 

hlasováno, a  vědomě změnil obsah textu kon-

troly, a  tak jej ostatní členové výboru nepode-

psali. Koalice, která o  sobě tvrdí, že bude ote-

vřená, následně zamítla hlasováním provedení 

kontroly akce Valová ulička. 

Starosta města s  úsměvem na  rtech přiznal, že 

podepsal jinou smlouvu s fi rmou Karsit, než mu 

schválilo zastupitelstvo města, protože, jak nám 

sdělil, si ji před podpisem nepřečetl ani nenechal 

zkontrolovat úředníky. Ta smlouva byla pro 

úředníky totiž tajná. Svědčí o  tom prázdné 

kolonky na  tzv. košilce, která je součástí každé 

smlouvy, na  kterou se podepíší ti, kteří ji tvoří 

a kontrolují. Ohrozil tím prodej pozemků za 60 

mil. korun a investici za 3,5 miliardy. Pan starosta 

velmi dobře věděl, jaký obsah smlouvy podepi-

suje a že jsou zde změny v počtu pozemků. Mys-

lel si snad, že na to nikdo nepřijde? Včetně koa-

ličních partnerů, kteří mají těch informací taky 

pomálu. Jen se divím, že jim to nevadí. Pevná 

koalice je víc než budoucnost města. A  tak si 

odhlasovali zrušení podepsané smlouvy ze dne 

30. 9. 2016,  potvrdili platnost schválené 

smlouvy z 16. 8. 2016 a schválili dodatek na nové 

pozemky. Museli se totiž vyhnout při plánování 

příjezdové komunikace k  budoucí továrně jed-

nomu pozemku, který změnil majitele v  srpnu 

2016. 

Budeme si přát, aby nikdo nepožádal soud 

o předběžné opatření k prošetření celé události.

Myslím, že by měl pan starosta zvážit své další 

setrvání v  pozici starosty. Lhát se nemá. A  jen 

omluva to již nespraví.

(Časová osa smlouvy: 16. 8. 2016 schválena 

ZM; 31. 8. 2016 vypracování posudku PK Bříza 

– Trubač ke  střetu se zákonem o  veřejných 

zakázkách, kde je konstatováno riziko střetu 

se ZVZ, přesto dne 30. 9. 2006 podpis smlouvy 

v  Jaroměři s  ověřením podpisů na  OÚ Lanžov. 

30. 10. 2016 zveřejnění smlouvy na  centrálním 

registru smluv MVČR i přesto, že starosta věděl 

o  změnách ve  smlouvě. 17. 11. 2016 upozor-

nění člena TOP 09 na  rozpor ve  smlouvách 

a právní rozbor. 8. 12. 2016 schválení „opravené“ 

smlouvy).

Radní a člen dozorčí rady MěVaK za ANO 2011 

dostal před schválením smlouvy nabídku 

nastoupit do fi rmy Karsit. Budou i další? 

Rozpočet města prošel těsnou většinou koalice 

11 hlasy a  je koncipován z neznámých důvodů 

jako defi citní ve výši 60 milionů. 

Kladným bodem jednání je zájem nás všech 

na  převzetí textilního muzea z  České Skalice 

do našeho města. 

Vrcholem večera však bylo naprosto nechutné 

a  dehonestující odvolání pověřeného strážníka 

pana Hauke. Po 6 hodinách čekání nemocného 

člověka, který by svou funkci určitě v  krátké 

době uvolnil, mu zastupitelé koalice vynesli roz-

sudek „odvolán“. 

Bez poděkování za  22 let práce pro město 

a městskou policii, kterou u nás založil a  rozví-

jel, byl odkopnut jako nepotřebný. Omlouvám 

se pane Hauke, ze jsem nevstal a nepoděkoval. 

Činím tak nyní. Děkuji. 

MUDr. Petr Hroneš

 zastupitel (ODS)

Postřehy zastupitele

Takové označení mají materiály pro jednání 

zastupitelstva města. Podle jednacího řádu je 

mají dostat zastupitelé 7 dnů před jeho koná-

ním. U  řady bodů se tak však neděje. Bohužel 

to není nic výjimečného. Na  nedostatek infor-

mací k  projednávaným bodům nebo jejich 

opožděné dodání, upozorňujeme vedení města 

dlouhodobě.

Zarážející je, že jsou to zrovna ty nejdůležitější 

body jednání. Příkladem je třeba prodej 

pozemků průmyslové zóny Zboží. Po  jedno-

značném selhání starosty města a podpisu jiné 

smlouvy, než kterou schválilo zastupitelstvo 

16. 8. 2016, mělo dojít k nápravě tohoto „omylu“ 

na zasedání 8. 12. 2016. Na materiály jsme však 

čekali marně. Materiály jsme dostali na  stůl 

až těsně před samotným jednáním, a  to opět 

nekompletní. Chybělo například posouzení 

původní Smlouvy o  smlouvě budoucí zpraco-

vané najatou advokátní kanceláří, o  kterém 

dlouho nevěděli ani jednotliví členové koalice. 

Stejně marné to bylo s  vysvětlením, proč a  jak 

k  takto zásadní chybě mohlo dojít a  proč byla 

smlouva podepsána až 2 měsíce po jejím schvá-

lení. Svádět to na  administrativní pochybení, 

tomu nemohl věřit snad opravdu nikdo.

Není to ale jediný případ utajování informací. 

Vedení města chtělo opakovaně zrušit pověření 

pověřeného strážníka městské policie (odvolat 

z funkce ředitele). Na zářijovém jednání toto odvo-

lání neprošlo, mimo jiné i proto, že byly materiály 

předloženy opět na  stůl těsně před zasedáním 

zastupitelstva. Po třech měsících se situace opako-

vala, materiály tentokrát dorazily večer před zase-

dáním a opět bez konkrétních informací. 

Dalším příkladem mohou být některé položky 

v  rozpočtu města. Komunitní centrum u  měst-

ského muzea za asi 35 mil. Kč. V roce 2017 se má 

za 750 tis. Kč zpracovat projektová dokumentace, 

ještě v roce 2016 se má zaplatit 266 tis. Kč za stu-

dii areálu. Do teď o takovémto záměru zastupitelé 

nejednali a neměli k němu sebemenší informace. 

Potřebujeme vůbec v sousedství muzea novou 

budovu, o  jejímž využití nemáme žádné infor-

mace? Nemáme dostatek stávajících budov, 

které potřebují fi nanční prostředky na  svou 

údržbu a  rekonstrukci? Opravme raději 

knihovnu nebo budovu informačního centra 

na náměstí a využijme jejich prázdné půdní pro-

story nebo věnujme tyto prostředky na přípravu 

nové expozice textilního tisku.

A  co třeba horolezecké centrum na  křižovatce 

v  ulici Vrchlického? Aktuálně je prý připravena 

studie využití území, v  roce 2017 se má za

150 tis. Kč zpracovat projektová dokumentace. 

O tomto záměru zastupitelé slyšeli také poprvé, 

nebyl projednán ani ve sportovní komisi a neví 

o  něm ani místní horolezecký oddíl. Je nutné 

mít horolezecké centrum v  takto nevhodném 

prostoru? Nezaslouží si fi nance jiná sportoviště? 

Na závěr si dovolím opakovanou prosbu na vedení 

města: Když už s námi nechcete diskutovat a naše 

názory neberete, tak nás alespoň informujte.

Mgr. Dušan Kubica, zastupitel (ČSSD)

Přísně tajné!

Kontrolní výbor (KV) nedostal na  posledním 

jednání zastupitelstva 8. 12. 2016 od  zastupi-

telů města mandát kontrolovat akci „Valová 

ulička“. O  kontrolu požádal zastupitele města 

Jan Bém, zastupitel a  člen kontrolního výboru. 

Právě s tímto členem KV vedu, jako předseda KV, 

již dva roky spor o tom, co může, nebo nemůže 

kontrolní výbor, jako poradní orgán zastupitel-

stva, kontrolovat, nebo kdy a  jak často se má 

scházet. 

Jinými slovy, kdy svolat nebo nesvolat KV, když 

zákon žádnou pravidelnost neukládá a  Vnitřní 

předpis města č. 1/2004 (VpM) ukládá členům 

KV, aby se scházeli ke  svým schůzím „podle 

potřeby“!!! Dál je ve  VpM uvedeno, že činnost 

KV je zaměřena na plnění individuálních úkolů, 

pokud je jimi KV zastupitelstvem pověřen. Pře-

loženo do  češtiny, KV může kontrolovat jen to, 

co mu bylo zastupiteli města odsouhlaseno, 

a scházet se může klidně každý den nebo taky 

jednou za čtyři roky, podle toho, jak si kdo vyloží 

termín „podle potřeby“!

Nadpoloviční počet členů KV vznesl společně 

a  ofi ciálně tuto „potřebu“ za  dva roky pouze 

jednou, a  to v  průběhu listopadu 2016. Stejně 

tak poprvé v  tomto volebním období člen KV 

inicioval v  zastupitelstvu „kontrolu“. Výsledkem 

demokratického hlasování zastupitelů bylo 

zamítnutí návrhu na  kontrolu, čímž zastupitelé 

dali jasně najevo, že v daném případě nechtějí, 

aby KV pod svojí hlavičkou kontroloval.

Toto rozhodnutí zastupitelstva ale nebrání 

všem jednadvaceti zastupitelům provádět svoji 

vlastní kontrolní činnost z  titulu funkce zastu-

pitele města, nezávisle na  KV. Jednotliví zastu-

pitelé mohou sami přímo na  úřadě požadovat 

informace, aby si prověřili, pokud mají nějakou 

pochybnost nebo podezření, zda je rozhodo-

vání města v pořádku.

Ještě krátce se  vrátím k „problematické“ podobě  

VpM, který defi nuje úlohu KV a  je závazným 

dokumentem města bezmála již dvanáct let!! 

Znění tohoto předpisu nikdo v minulosti nezpo-

chybnil, nikdy nebyl předmětem sporu mezi 

koalicí a  opozicí, natož aby se o  jeho podobě 

přeli přímo členové KV. S ohledem na to, co bylo 

z mé strany již napsáno, sděluji, že nesouhlasím 

se současnou podobou VpM. 

Rád bych touto cestou požádal zastupitele 

města, aby byla zastupitelstvem odhlasována 

novelizace tohoto VpM. Díky tomu tak dojde 

k ukončení sporu přímo v řadách členů KV a KV 

přestane být touto nedokonalou „normou“ 

z minulosti svým způsobem paralyzován.

Nemá smysl nesystémově „setrvávat“ na tomto 

předpisu. Je potřeba iniciovat novelizaci Vnitř-

ního předpisu města č. 1/2004 tak, aby se KV stal 

plnohodnotným orgánem zastupitelstva města, 

jak o tom čteme ve vnitřních předpisech jiných 

měst a obcí v ČR.

Nasik Kiriakovský 

zastupitel (Východočeši)

Novelizaci vnitřního předpisu 
města se nevyhneme

Upozorňujeme přispěvatele, že v souladu 

s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové 

nad Labem č. 2/2016 Zásady zpracování 

a vydávání Novin královédvorské radnice 

nejsou anonymy zveřejňovány. Děkujeme 

za pochopení.
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inzerce:

Máte zájem inzerovat v Novinách královédvorské 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

• ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU
 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

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

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.

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

Prodám dřevěné brikety na topení, cena 

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

Tel.: 499 396 489.

Prosba o pomoc - hledám spolupracovníky a 

kamarády svého otce, pana Bohumila Košťála 

(1929–2014), bytem Žižkov 2162, Dvůr Krá-

lové, z důvodu zmapování jeho životní etapy. 

Volejte, nebo prosím pište na 602 442 310,

bohumilkostal@seznam.cz. Děkuji za ochotu.

Nabízím kompletní vedení

ÚČETNICTVÍ
DANĚ, MZDY
Milada Beranová

telefon: 722 427 688
e-mail: levneucetnictvi@post.cz
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Noví občánci města
V listopadu se narodilo v našem městě 11 občánků – 7 chlapců a 4 děvčata.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V listopadu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 16 lidí, z toho bylo 7 krá-

lovédvorských občanů, 2 muži a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
Ve  Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v  listopadu manželství tito 

snoubenci:

Vlastimil Valášek a Maryna Mykolajivna Matijčak  – 12. 11. 2016

Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubi-

leích v listopadu 23 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 

3 manželské páry stříbrnou svatbu a 2 manželské páry zlatou svatbu.

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování
Děkuji personálu chirurgického oddělení přízemí nemocnice Dvůr Králové 

nad Labem za vzornou péči a  lidský přístup k panu Oldřichu Michálkovi, 

který zde strávil poslední dny svého života.

Jana Tomášková, dcera

Touto cestou děkuji moc poctivému nálezci mých hodinek. Ráda poděkuji 

i osobně a prosím, aby se mi nálezce ozval.

Eva Vančurová, tel.: 731 927 696

Chtěla bych poděkovat zaměstnancům interního oddělení – ženy, Městské 

nemocnice Dvůr Králové nad Labem, speciálně paním doktorkám Bera-

nové a Mostecké, že se o mne vzorně staraly.

Stanislava Štarmanová Válková

Vážený pane starosto, vážené vedení města, dovolte nám poděkovat Vám 

za  hodnotný vánoční dárek, kterým je realizace investiční akce – Rekon-

strukce místních komunikací v lokalitě Městská Podstráň. 

Pokládkou nového asfaltového povrchu se nám výrazně zkvalitní životní 

podmínky a po mnoha letech „v prachu a blátě“ se budeme vracet do našich 

domovů jako civilizovaní lidé. Naše poděkování patří všem, kteří se na této 

akci podíleli. Děkujeme, Ježíšku!!! 

Bohumíra a Michal Horákovi, Jitka a Rudolf Doulíkovi, ulice Bubeníkova

Společenská rubrika Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 10 novorozených občánků 

našeho města. 

Vítání občánků

Zleva: Jakub Velík, Amálie Neumanová, Eliška Hamplová, Lukáš Baláž.

Zleva: Anežka Vostrá, Antonín Vostrý, Aneta Bartošová, Ela Kremličková.

Noc venku 2016: bezdomovce neodsuzujme, pomáhejme 
Benefi ční akce Noc venku se stává ve  Dvoře 

Králové nad Labem tradiční společensko-vzdě-

lávací akcí. Letos ji podpořilo kolem 300 účast-

níků, kteří svými dary značně navýšili potravi-

nové zásoby pro lidi bez domova a  zároveň si 

užili program v sále Hankova domu i na náměstí.

Kontejner s  krabicemi, hořící popelnice, polní 

kuchyně či velký párty stan. I takhle může vypa-

dat pomoc lidem bez domova. Ale děly se letos 

i jiné divné věci: zcela ofi ciálně a bez postihu se 

na akci pohybovalo pod vlivem drog a alkoholu 

několik lidí. Ovšem „pod vlivem” byli jen díky 

brýlím, které tyto stavy simulují. Po  jejich sun-

dání byli opět střízliví, a také překvapení. Alko-

hol bývá bohužel jeden ze znaků bezdomovec-

tví, a tedy i o něm byla na této akci řeč.

Dle slov paní Marcely Hauke, organizátorky 

akce, vynikala letos akce svojí dynamičností. 

Potěšil ji zájem mladých lidí, a to i z Hostinného, 

kteří navíc přivezli svůj krátký fi lm na téma lidí 

bez domova. Výjimečná byla průběžná přítom-

nost téměř všech místních bezdomovců. Jejich 

portréty a  místa pobytu si mohli navíc všichni 

prohlédnout na  výstavě fotek Jindřicha Hauke 

v  Hankově domě spolu s  fotkami z  cest Petra 

Hirsche. 

Pro některé z  nich dokonce na  místě vznikla 

dobrovolná sbírka. Zasloužili se o  to přítomní 

členové motorkářského klubu Legion Veterans. 

„Jeden z místních bezdomovců je můj spolužák, 

vlastně většina z  nich je v  mém věku. Znám 

jejich příběhy. Nikoho z nich neodsuzuji, nesto-

jím v  jejich botách. Zároveň nikdo z  našeho 

klubu není tak chudý, aby jim jednou za  rok 

nemohl něco koupit. Nikdo z  nás netuší, jak 

jednou dopadneme. I když zrovna náš klub drží 

ochrannou ruku nad svými členy, aby se do tak 

extrémní situace nikdy nedostali. Bohužel ne 

každý tuto podporu má,” vysvětluje nadšení pro 

tuto akci Oskar Rousek, jeden z členů klubu. 

Během této akce se na  Hankově náměstí tra-

dičně také spalo. Na zemi. Přespávačům, kterých 

letos bylo 56, spaní zpříjemnily nejen matrace 

v  podobě kartonu, ale tradičně také členové 

Červeného kříže ze Žacléře. Pokaždé nejenže 

přivezou velké množství trvanlivých potra-

vin, ale letos vypomohli navíc i  polní kuchyní. 

Z  připraveného bramborového těsta na  místě 

usmažili bramboráčky za  1.900 Kč. Tuto částku 

obratem darovali na podporu služeb pro osoby 

bez domova. Polní kuchyně také nabízela horký 

čaj po  celou noc a  další partneři se posta-

rali o  večerní i  ranní občerstvení pro všechny 

přítomné. 

Paní Marcele Hauke, návštěvníkům a  sponzo-

rům patří velký dík za  podporu této jedinečné 

akce. Nabídnout pomoc je jedna z věcí, na které 

můžeme být hrdí. I v našem městě. 

Ing. Kateřina Sekyrková

Foto: Mgr. Jindřich Hauke

Poděkování 
Mé poslední poděkování patří vedení Hokejového oddílu mládeže Dvůr 

Králové nad Labem. Manažer mládeže pan Lukáš Hynek oslovil již o prázd-

ninách mateřské školy našeho města a  nabídl jim bezplatné uspořádání 

kurzu bruslení. Vstřícná byla i možnost zapůjčení bruslí. Všechna pracoviště 

Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1 444, se do projektu 

přihlásila. A v současné době mají děti z MŠ Drtinova, Dvořákova, Lipnice 

a Žireč již po kurzu a všichni účastníci, kteří vytrvali, jsou spokojeni. Orga-

nizace kurzu byla velmi dobrá a velmi oceňuji celkový přínos pro naše děti. 

Kromě posílení tělesné zdatnosti a rozvoji specifi ckých pohybových doved-

ností měly děti i unikátní příležitost pracovat pod vedením – mužů trenérů, 

a  tak se jim i  překážky lépe zvládaly. Všechny své kolegyně také chválím 

za obětavost a spolupráci a poděkování také patří rodičům, kteří nám při 

organizaci pomáhali. Domnívám se, že tato téměř celoroční nabídka zají-

mavé tělesné aktivity pro předškolní děti v našem městě je velkým poči-

nem, zaslouží ocenění a mohla by dostat trvalou podporu do budoucna.

Bc. Věra Havelková, ředitelka MŠ Drtinova
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Zprávy z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem

Letošní školní rok začal pro divadelní nadšence 

na  našem gymnáziu klasickým realistickým 

dramatem Její pastorkyňa v Divadle na Vinohra-

dech. Jednu z  hlavních rolí bravurně ztvárnila 

Dagmar Havlová. Abonentní představení pro 

studenty v  Klicperově divadle v  Hradci Krá-

lové zahájila divadelní adaptace nejslavnějšího 

románu Borise Viana Pěna dní, jejíž neofi ciální 

podtitul může znít Nevšední milostný příběh 

nejen pro notorické snílky. Užívali jsme si „jízdu 

po  vlně vlastní fantazie a  touhy“. A  do  třetice 

všeho dobrého! Balada pro banditu. Slavný 

muzikál o velké lásce a ještě větší zradě v Diva-

dle Husa na  provázku v  Brně, který je stále 

vyprodaný a  jehož melodie jsou natolik pod-

manivé, že si je diváci broukají ještě několik dní. 

A tak zněly i naší budovou... 

Mgr. Yveta Šecová

Již tradičně zpestřuje Gymnázium Dvůr Králové 

nad Labem společenskou sezonu dvěma plesy. 

Protože rekonstrukce Zábavního centra Zálabí 

stále neskončila a  jiný vhodný sál srovnatelné 

kapacity není v našem městě k dispozici, matu-

ritní ples tentokrát proběhne v  areálu Techtex 

sport v Hostinném, a to v pátek 10. února 2016, 

vstupenky se budou prodávat od 5. ledna 2017 

v kanceláři gymnázia. 

XXI. ples absolventů gymnázia se koná v sobotu 

25. února 2017 v Hankově domě. Tento noblesní 

večer plný tance, konverzace, vzpomínání býva-

lých spolužáků i učitelů, přátelského soupeření 

tříd o největší počet přítomných a další zábavy 

doprovodí opět hudební skupina Jari-Kurri-Band. 

Divadlo stále žije...

Dne 11. listopadu jsme se během Týdne vědy 

a techniky 2016 vydali v rámci přírodovědného 

bloku s panem profesorem Stránským do Prahy, 

kde jsme měli jedinečnou možnost navštívit 

Ústav fyziky plazmatu, patřící pod Akademii věd 

České republiky. Zde jsme absolvovali několik 

odborných přednášek a  následně se s  danými 

přístroji setkali v  praxi. Hlavním bodem pro-

gramu byl pro nás Tokamak, tedy něco jako 

„elektrárna budoucnosti“. Díky plazmatu se 

v tomto přístroji dá získat velké množství ener-

gie, a přestože se teprve zdokonaluje, je velikou 

nadějí pro budoucnost. Po celou dobu se nám 

věnovali odborníci, kteří s  pravým zápalem 

detailně vysvětlovali veškerou vědeckou práci, 

o kterou se Ústav fyziky plazmatu snaží. 

Přestože jsme byli na  konci série přednášek 

přehlceni všemi těmi informacemi, myslím, 

že byla tato exkurze velmi zajímavá, poučná 

a jedinečná. 

Karolína Nosková (4. A)

Gymnaziální plesy a den otevřených dveří

V Ústavu fyziky 
plazmatu AV ČRV  pátek 25. 11. 2016 se 5. C a  4. C vydaly 

na exkurzi na Moravu.

Ráno jsme vyráželi okolo sedmé hodiny. Bylo 

to kruté, ale všichni jsme na to byli předem při-

praveni. Celá cesta se odehrávala v příjemném, 

přátelském duchu. Ve vzduchu bylo cítit nadšení 

studentů, že se nemusí účastnit páteční školy.

Na  Slavkově nám zajímavou prohlídku zámku 

zpříjemnily opičky našich milých spolužáků, 

kteří musí být neustále středem pozornosti. 

Pokračovali jsme návštěvou zámecké zahrady, 

která aspoň mně malinko připomněla ver-

sailleské zahrady, a  nechali jsme si udělat 

fotografi i u  kašny i  před zámkem. Poté jsme 

se odebrali k  autobusu, který už poctivě čekal 

na zastávce. 

Odvezl nás na Mohylu míru, kde jsme si nejprve 

prohlédli moderní expozici k  bitvě u  Slavkova. 

Pak nás odvedli do  památníku padlých. Další 

zastávka byla na Žuráni, odkud sledoval Napo-

leon bitvu, kterou zde prodělal a zvítězil. 

Další cesta vedla do  vánočního Brna. Tam 

jsem se velice těšil kvůli tomu, že po prohlídce 

s  velmi zajímavou přednáškou a  po  rozchodu 

nás čekalo divadlo. Ne ledajaké divadlo. Divadlo 

s  názvem Balada pro banditu v  Divadle Husa 

na  provázku. Nikdo si nedovede představit 

naše nadšení. Divadlo bylo neuvěřitelné, herci 

byli skvělí a ještě skvělejší! Jejich výkony byly 

na  úrovni herců z  Národního divadla! Moc jim 

děkuji za kvalitní podívanou! Přijedu zase a zase 

a zase. 

Když divadlo skončilo, čekala nás poslední trasa 

v  brněnských uličkách. Náš kolektiv se doká-

zal vyrovnat i  se zdravotními komplikacemi 

jedné naší spolužačky, protože opravdu držíme 

při sobě za  každé situace a  pomoc nám jako 

gymnazistům není cizí. Tím pozdržená cesta 

domů nebyla ani tak zdlouhavá, protože v noč-

ních hodinách jsme ji skoro celou prospali. Až 

jsme kolem třetí hodiny ranní další den dorazili 

do  Dvora. Většina účastníků zamířila rovnou 

do postele, ale ti zkušenější...

Myslím, že exkurze byla velice povedená! Diva-

dlo neuvěřitelné! A  velký dík patří panu profe-

soru Rejchrtovi a paní profesorce Šecové, že to 

s námi vydrželi a že s námi rádi pojedou na další 

exkurzi.

Matouš Vágner (5. C)

Slavkovské a brněnské putování

Den otevřených dveří
Zveme všechny zájemce o  studium 

na  Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem 

na  den otevřených dveří, který se usku-

teční ve  středu dne 18. ledna 2017 od 

15:00 do  18:00 hod. V  16:30 hod. bude 

v  aule podána informace o  přijímacích 

zkouškách a studiu na naší škole. Pokud by 

někomu tento termín nevyhovoval, může 

nás navštívit i  v  sobotu 25. února 2017 

od 9:00 do 12:00 hod.

Připomínáme, že termín podávání přihlá-

šek je posunut již na 1. března!

Těšíme se na vaši návštěvu!

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.

ředitel školy

Na  tomto „každoroč-

ním svátku školy“ rádi 

uvítáme naše absol-

venty, studenty i  sym-

patizanty. Vstupenky 

v ceně 200 Kč lze kou-

pit v předprodeji Han-

kova domu od pondělí 

30. ledna 2017. 

PhDr. Ivo Rejchrt
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Zavítal k nám Tonda Obal 

Chceme-li pro budoucí generace zachovat krás-

nou přírodu, je zapotřebí odpovědného chování 

k ní samé. V České republice probíhají infor-

mační kampaně společnosti EKO-KOM. Jednou 

z nich je školní vzdělávací program Tonda Obal.

Lektoři naučného programu zavítali i na naši 

školu. Zábavnou formou seznámili na 450 žáků 

se správným tříděním odpadů. Vysvětlili, které 

odpady se dají recyklovat. U vděčných poslu-

chačů si vyzkoušeli zpětnou vazbu. To, že byly 

přednášky přínosem, se můžete přesvědčit v hod-

nocení programu žáky 4. ročníků: „Je dobré třídit 

odpady, protože se dají znovu použít. Budeme-li 

třídit papíry, ušetříme mnoho stromů. Dozvě-

děl jsem se, že slisováním papíru se dají vyrobit 

i cihly. Sklo se dá znovu vytvarovat. Když všechno 

hodíme do směsného koše, odveze se obsah na 

skládku. Tím se zasype louka. Když nebudeme tří-

dit, budou se zaplňovat stále větší a větší území.“

„Tonda Obal je dobrá přednáška o recyklaci, 

kterou by měli znát všichni lidé. Je důležitá pro 

ochranu životního prostředí. Přece nechceme, 

abychom tady měli za chvilku smetiště!“

„Dozvěděla jsem se, že když vytřídíme odpad, 

tak se nám může v jiné podobě vrátit zpět.“ 

A mají pravdu.

Mgr. Helena Seitlová a žáci 4. B 

Novinky ze ZŠ Schulzovy sady

Předvánoční čas na ZŠ 5. května 
Nešůrujte domeček, přijďte zdobit 
stromeček

V úterý 29. listopadu 2016 se na půdě školy konal 

již 3. ročník akce „Nešůrujte domeček, přijďte zdo-

bit stromeček“. V každé třídě rodiče spolu s dětmi 

vyráběli originální vánoční ozdoby na stromečky. 

V  prvním patře budovy probíhal současně trh 

s  výrobky, které žáci s  láskou chystali, příchozí 

měli možnost využít koutku s  vánočním občer-

stvením. Sedmá třída připravila pro své blízké 

divadelní představení a naši nejstarší se postarali 

o čertovské vítání všech hostů. 

Mgr. Markéta Haasová

Návštěva planetária
Žáci šesté třídy se ve čtvrtek 24. 11. 2016 vydali 

vlakem na exkurzi do planetária v Hradci Králové. 

Po  dobrodružné cestě městskou hromadnou 

dopravou si prošli část galaktické stezky, která 

se nachází v blízkosti planetária a je zmenšeným 

modelem naší galaxie. Program Země a její sou-

sedé zahájili v  digitálním planetáriu pohledem 

na noční oblohu a nahlédnutím do samotného 

vesmíru. Následovala projekce fi lmu Kosmické 

srážky. Poté se všichni přemístili na hvězdárnu, 

kde jim pracovníci zařízení názorně vysvětlili 

a  ukázali příčiny střídání dne a  noci, ročních 

období a měsíčních fází. Na konci programu děti 

vystoupaly do kopule a prohlédly si dalekohled. 

Mgr. Petra Chmelíková

ZŠ 5. května v adventním horním 
Rakousku

V  prvním adventním týdnu jsme vyrazili v  brz-

kých ranních hodinách zájezdovým autobusem 

do adventního Linzu a Steyru.  Počasí nám tento-

krát moc nepřálo, ale v autobuse se sešla super 

parta od  páté do  deváté třídy, a  tak nebylo co 

řešit. V průběhu celého výletu nás doprovázela 

paní průvodkyně, která nám celý den prokládala 

zajímavostmi o zmíněných městech.

Prvním cílem naší výpravy se stala metropole 

horního Rakouska – Linec, k němuž nepochybně 

patří vánoční pochoutky z lineckého těsta. Pro-

šli jsme se centrem města, nejvýznamnější ulicí 

Landstraße, lemovanou historickými budo-

vami a  památkami. Nejvíce nás svou velikostí 

okouzlila Nová katedrála s  jedinečnými vit-

rážemi. Na náměstí Hauptplatz nasávali všichni 

kouzelnou vánoční atmosféru. Na  adventních 

trzích si děti ověřily znalosti němčiny a  ochut-

návaly zdejší speciality. Následoval přesun 

do  malebného historického městečka Steyr. 

Čekal na nás největší betlém na světě s více než 

700 fi gurkami. Z  vánočního poštovního úřadu 

mnozí poslali pozdravy a  tajná přání Ježíškovi. 

V  Muzeu Vánoc, s  největší sbírkou historických 

vánočních ozdob na světě, jsme se už s našimi 

sousedy pomalu loučili. Poté už následovala jen 

pohodová cesta domů.

Mgr. Stanislava Culková, Mgr. Petra Chmelíková, 

vych. Alena Rejlová

Skleněná zvířátka

První prosincový den se žáci prvního, druhého 

a čtvrtého ročníku zúčastnili ukázky výroby skle-

něných fi gurek. Absolventka střední umělecko-

průmyslové školy sklářské v  Železném Brodě je 

seznámila nejprve s tím, co je to sklo, jak, kde a co 

se z něj vyrábí. Pak následovala praktická ukázka 

práce na  sklářském kahanu. Žáci sledovali, jak 

se postupným zahříváním a  tvarováním skleně-

ných tyčinek objevují zvířátka. Na závěr si všichni 

odnesli nejen nevšední zážitek, ale i  skleněnou 

želvičku, rybku, delfína, chameleona či hada.

Mgr. J. Serbousková

Školní akademie a vánoční tradice

Tentokrát jsme se sešli doma u  Spejbla a  Hur-

vínka, kde nechyběl Žeryk, paní Kateřina 

a  Mánička. Hlavní postavy nás provázely celou 

školní akademií a  postupně nás seznamovaly 

s  vánočními tradicemi. Do  svých vtipných scé-

nek zapojily i diváky. Kdo byl hodný, nebo zlobil, 

kdo ví, jak vypadá zlaté prasátko, jak hodit stře-

víčkem nebo rozkrojit jablíčko? Nechyběla ani 

ochutnávka vánočního cukroví.

Na svá vystoupení se žáci budovy B připravovali 

po celý podzim. Byla velmi rozmanitá – vánoční 

písně, setkání s  broučky a  pohádkovými posta-

vami, tanečky roztleskávaček i  popelářů, cirku-

sové a  sportovní vystoupení, sledování večer-

níčku a sportu v televizi, pořad Moje tvář a hlas, 

ve kterém se představili deváťáci i učitelé, a nechy-

běly ani vtipné scénky ze školního prostředí. 

Zapojily se opravdu všechny děti, pedagogové 

i mnozí rodiče, kterým za podporu patří velký dík. 

A co na závěr? Přání všem rodičům, ale i věrným 

příznivcům naší školy. Krásné prožití vánočních 

svátků, do  nového roku hodně zdraví, štěstí 

a životního optimismu.

Bc. Jana Paulusová Fišerová

Spaní ve škole s pohádkou
Naši druháci si letos poprvé užili Spaní ve škole, 

tentokrát na téma Z pohádky do pohádky.

Nejprve nás čekaly hrátky s  pohádkami. Děti 

vybarvovaly a  skládaly obrázky, vyprávěly 

a nakonec i nacvičily divadlo. Po večeři, kterou 

pro nás připravili rodiče, následoval poslech 

pohádky Čertův švagr, kterou přečetla paní 

vychovatelka. Pokračovali jsme vyráběním ná-

ramků a soutěží jednotlivců. 

V  temné chodbě byla připravena soutěž Zrnka 

pohádek, při které děti chodily po  svíčkách 

a hledaly stanoviště, tam si nalepily samolepku 

a musely si zapamatovat i pohádku na obrázku. 

Po návratu ještě zapsaly pohádky, které si zapa-

matovaly. Přebornicí byla Johanka, která si zapa-

matovala všech deset pohádek. 

Po soutěži, která byla zároveň malinkou stezkou 

odvahy, jsme si oblékli kostýmy a zatancovali si 

na diskotéce. Bylo to báječné a děti se perfektně 

bavily, dokonce si samy nacvičily pěkný tane-

ček. Na závěr nás čekala Pohádka S čerty nejsou 

žerty, kterou děti sledovaly ze spacáků.

V pátek ráno ještě společná snídaně a vyhodno-

cení soutěže. Nejlepší závodníci dostali pohád-

kové medaile od paní Vídeňské.

Už se těšíme na  další podobnou akci. A  jaké 

bude téma? To je zatím překvapení.

Mgr. Pavlína Špatenková
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Zprávy ze ZŠ Podharť
Sobotní dílny opět plné nápadů

Předvánoční čas ubíhá pro děti velice pomalu, 

proto je třeba najít způsob, jak jej zaplnit a záro-

veň se naladit na  tu správnou atmosféru. Naše 

škola již tradičně nabízí nejmladším žákům 

předvánoční dílny, kterých i se i  letos zúčastnilo 

62 dětí. Paní vychovatelky i učitelky trochu vypo-

mohly, aby pod šikovnýma rukama mohly na jed-

notlivých stanovištích vzniknout předvánoční 

výzdoby skleněných andílků, hvězdiček do oken, 

ale i  svícnů na  stůl a  stromečků na  dřevěných 

podstavcích, jež náramně vynikají na  polič-

kách. Vlastnoručně vyrobené dárečky jsou o  to 

Události na ZŠ Strž 

hodnotnější, že byly vyrobeny s láskou, a tak jistě 

pod stromečkem potěší nejednoho rodiče.

Markéta Hošková, vedoucí vychovatelka

Podharťská škola v pátek ožila.
V 9. třídě dopoledne dne 2. 12. bylo veselo. Před 

osmou hodinou přišli žáci a  za  půl hodiny již 

odcházely dvě party Mikulášů, andílků a  čertů. 

Jedna z  nich tradičně mířila do  mateřské školy 

ve  Slunečné ulici a  druhá rozezněla svými 

zvonky celou školu. Napjaté očekávání výuce 

příliš neprospělo, zato písniček a  slibů zaznělo 

dost, sem tam i nějaká slzička ukápla.

V odpoledních hodinách kromě čertíků, andělů 

a  Mikulášů navštívilo naši školu na  130 odváž-

ných dětí, které se nějakého čertovského reje 

jen tak nezalekly. Na deseti připravených stano-

vištích po  celé škole si mohly všechny vyrobit 

z  různých materiálů spoustu zajímavých a  jed-

noduchých výrobků. Pod rukama najednou 

vznikali andílci i  čertíci, ale i  korálkové závěsy 

na výzdobu či novoroční stromečky. Zvládnout 

musely děti též nástrahy překážkové dráhy 

v  tělocvičně, lektvary v  čertovské laboratoři 

a zapamatovat si vánoční pexeso z  interaktivní 

tabule. V patře už mohly jít jen po čichu. Vanil-

kové rohlíčky voněly po celé chodbě a na jazyku 

se jen rozplynuly. Po  dlouhé přestávce nebylo 

jednoduché vzpomenout si na  vánoční koledy 

a zazpívat si je s harmonikou a kytarou, ale i to 

nakonec všechny zvládly, obzvláště když vypo-

mohli rodiče a  ke  kytaře si andílci pohotově 

ulovili jednoho z dědečků. Podharťské čertoviny 

přinesly jistě mnoho nových zážitků, o které se 

děti mohly během víkendu podělit se svými 

nejbližšími, a pondělní čerti, kteří do některých 

rodin ještě zavítali, určitě už nikoho nevystrašili. 

Poděkování patří všem pedagogickým pracovní-

kům, bez jejichž příprav a obětavosti by páteční 

předvánoční odpoledne nemohlo vzniknout, 

a zejména našim sponzorům, fi rmě Carla, s. r. o.

Mgr. Stanislava Vojtíšková, zástupce ředitelky

Děti se učí s rodilým mluvčím
Každá škola se snaží s novým školním rokem při-

nést novinku, která obohatí vzdělávání. Na výuku 

anglického jazyka jsme přijali rodilého mluvčího. 

Nebylo jednoduché se rozhodnout, pro které 

třídy bude tato forma výuky nejlepší. Nakonec 

naše rozhodnutí padlo na  1. a  2 třídy, kde žáci 

dostávají základ, na  němž staví v  následujících 

letech. Další třídy, kde rodilý mluvčí učí, jsou třídy 

deváté. Odezva žáků 1. a  2. tříd je velmi dobrá, 

žáci se snaží rozumět, musí hodně věcí odvozo-

vat. Jamie Martin je učitelem, který je pro žáky 

velkým přínosem. Věříme, že nezůstanou jen 

u  těchto dobrých základů a  svoje komunikační 

a poslechové dovednosti budou i nadále rozvíjet.

Ing. Alena Čiháková

Logické hry na ZŠ Strž

Děti, které rády přemýšlejí, řeší hádanky, kvízy, 

hlavolamy a  společně přicházejí na  kloub záha-

dám, mají od  letošního školního roku možnost 

navštěvovat kroužek logických her. Jsou rozdě-

leny do  dvou skupin podle věku a  scházejí se 

pravidelně každý týden. K rozvoji logického myš-

lení patří i  hraní deskových her. Ty škola získala 

od společnosti Mensa ČR, se kterou spolupracuje. 

U mladších dětí je zatím nejoblíbenější hra Akti-

vity, kde se učí vyjadřovat své myšlenky a zároveň 

chápat druhého. Pro zpestření byl na  prosinec 

naplánován projekt, který se zaměřil na  jednu 

z našich sousedních zemí, Rakousko. Žáci z obou 

skupin se dozvídali hravou a  poutavou formou 

vše o reáliích Rakouska, další hodinou je provázel 

Mozart a  vídeňský valčík. Na  závěr si ve  školní 

kuchyni upekli „Sacherův dort“, který nám všem 

chutnal jako ten pravý z hotelu Sacher ve Vídni. 

Na jarní měsíce je plánován zájezd do Vídně. 

Příjemné jsou také návštěvy našich bývalých 

žáků, kteří se ve  svém životě věnují zajímavé 

a  inspirativní práci, se kterou je seznámí v pre-

zentacích a dílnách.

Mgr. Gabriela Sacherová, Mgr. Radka Mazáková

Mikuláš byl i na naší škole

První den v  prosinci se sportovní hala oblékla 

do  svátečního. Čekali jsme totiž vzácnou náv-

štěvu. Každý rok pořádá ZŠ Strž pro žáky i  pro 

veřejnost tradiční Mikulášskou besídku. Čas si 

udělají hlavně rodiče, protože součástí celé akce 

bývá vždy v  úvodu společné vystoupení žáků 

celého 1. stupně. Za několika minutami veselého 

rejdění se schovává mnoho hodin velké práce. 

Vybrat tu správnou zimní písničku, vymyslet 

originální choreografi i a  celý nápad zrealizovat 

je opravdu těžší, než si sehnat telefonní číslo 

na  Mikuláše. Po  vystoupení těch nejmenších 

následovalo zpestření v podání pedagogického 

sboru. Naši učitelé předvedli koledu „Štěstí, 

zdraví, pokoj svatý“ v trochu netradičním pojetí. 

Pak už následovala zábavná část, sportovní hala 

se zaplnila stanovišti, na  nichž se plnily rozma-

nité úkoly. Házelo se na  basketbalový koš, ská-

kalo se v pytlích, přemýšlelo se u skládaček a hla-

volamů apod. Za každý splněný úkol dostaly děti 

razítka a za ně pak sladkou odměnu. Ty šťastnější 

si odnášely domů i  výhru z  tomboly. Oživením 

soutěží bylo klání, vyhlášené pro děti a  jejich 

rodiče. Dvě družstva dvou generací svedla mezi 

sebou boj, kde soupeř neznal bratra (pardon, 

otec neznal syna). I s mírnými herními výhodami 

pro juniory zvítězilo nakonec družstvo rodičů. 

Atmosféra nabitá sportovní vášní se však brzy 

uklidnila a proměnila na chvilky plné očekávání, 

strachu a  napětí. Mezi hosty besídky totiž při-

šel Mikuláš s čerty a družinou andělů. Čerti byli 

pekelní, andělé byli pohádkově krásní... a Miku-

láš byl prostě náš! Doufejme, že potěšil malé 

návštěvníky a  zažehl v  nich jiskřičku toho pří-

jemného a tajemného kouzla blížících se svátků.

Mgr. Jana Hronešová

Sochy vyprávějí příběhy
V pátek 9. prosince se žáci 2. stupně zúčastnili zají-

mavé přednášky o vesnici Tengenenge v Zimbab-

we. Byla založena v  60. letech minulého století 

a dnes v ní žije více jak 250 kamenosochařů a dal-

ších 700 jejich příbuzných.  Jak jsme se dozvěděli, 

ve vesnici dříve žilo mnoho dětí, kterým se dostalo 

jen základního vzdělání a některým ani to ne. Dnes 

je vše jinak. Od roku 2011 působí v České repub-

lice Klub přátel Tengenenge, který pomáhá nej-

mladším z této komunity a stará se o jejich vzdě-

lávání. Když před lety dostaly děti pastelky, začaly 

je jíst, protože je vůbec neznaly a myslely si, že jsou 

k jídlu. V současnosti je situace úplně jiná. Ve ves-

nici funguje školka, kde se učí angličtina a základy 

dalších předmětů, aby mohly navštěvovat školu 

vzdálenou 9 km. Podařilo se zajistit plat učitelky, 

opravit budovu školky, vybavit děvčata a chlapce 

učebnicemi a  dalšími pomůckami. Mezi žáčky je 

nadějný matematik i fanoušci kopané. Děti z okolí 

chodí hrát do  Tengenenge fotbalové zápasy. 

Hlavním zdrojem příjmu celé komunity jsou však 

nadále peníze za  prodej soch. Ty si můžete pro-

hlédnout a  zakoupit i  v  naší zoologické zahradě. 

Už pro nás nejsou jen kusem kamene, za každou 

z nich se skrývá příběh sochaře a jeho rodiny.

Jsme rádi, že jsme také mohli pomoci. Uspořádali 

jsme sbírku obuvi a  látkových batohů. Také jsme 

vyrobili drobné dárky, které se prodávaly na vánoč-

ních trzích v  zoo, a  výtěžek zaslali na  účet Klubu 

přátel Tengenenge. Podařilo se získat 2.081 Kč, 58 

párů bot a  23 batohů. Všem dárcům děkujeme. 

V pomoci budeme nadále pokračovat. Žáci 8. A se 

rozhodli, že si společně jednu ze soch zakoupí, 

a pro děti z Tengenenge sbíráme trička a kotníko-

vou obuv.

Natálie Jiranová (9. A) 
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Naše město Dvůr Králové nad 
Labem
Měsíc listopad byl 

v naší škole již tra-

dičně ve  znamení 

projektu Naše 

město.

V  rámci projektu 

proběhla 15. listopadu 2016 sportovně-pozná-

vací akce „cvičení v přírodě“. Na účastníky čekal 

zhruba 2 kilometry dlouhý Městský památkový 

okruh se sedmi zastaveními: náměstí T. G. Masa-

ryka, pomník Davidova hvězda, náměstí Václava 

Hanky, Valová ulička, kostel sv. Jana Křtitele, 

Kohoutův dvůr a Šindelářská věž.

Každá třída, od těch nejmenších až po nejstarší, 

absolvovala s  učitelským doprovodem během 

dopoledních hodin tuto nenáročnou trasu 

a plnila zadané úkoly, které souvisely s jednotli-

vými zastaveními. 

Po splnění úkolů a krátké přestávce pokračoval 

program dalšími sportovními aktivitami (napří-

klad bruslením). Žáci si tuto změnu, kdy nemu-

seli sedět v  lavicích, pochvalovali a  cvičení tím 

pádem splnilo svůj úkol – být fyzicky aktivní 

a dozvědět se zajímavosti o historických domi-

nantách Dvora Králové nad Labem.

Mgr. Jiří Leplt, učitel

Canisterapie v ZŠ a PRŠ 

Od října 2016 vede Ing. Eva Šinkorová se svými 

psími asistenty plemene border kolie Cecilkou 

a Artexem pravidelné hodiny canisterapie.

Děti ze ZŠ a PRŠ se v těchto hodinách dozvídají 

nové informace ze světa kynologie. Mezi probí-

raná témata patří např: život se psem, psí sporty, 

plemena psů a jejich využití, krmení psů, výcvik 

psa aj. 

Součástí výuky je také praktické zvládnutí 

základních povelů poslušnosti, které si děti 

zkouší na  psích kamarádech. Za  řádně pro-

vedený cvik jsou pejsci odměněni pamls-

kem, pochvalou a  pohlazením. Odměnou pro 

všechny, děti i psi, je zážitek ze společné hry.

Dětem tato výuka pomáhá k  odstranění potíží 

při vyučování, prohlubuje v  nich kladný vztah 

ke zvířatům a pocit zodpovědnosti.

Ing. Eva Šinkorová, učitelka

Zprávy ze ZŠ a PrŠ

Proslulý Hankův dům ve  Dvoře Králové nad 

Labem hostil v  úterý 22. listopadu 2016 další 

dvě zcela zaplněná představení karlovarského 

hudebního divadla „O  Balynce“. Dobře meto-

dicky připravené publikum od  samotného 

začátku výborně spolupracovalo. Místní svě-

telná technika vykouzlila úžasnou divadelní 

iluzi a  kompalaci světelných proměn a počá-

teční technické potíže se zvukovou aparaturou 

se podařilo záhy vyřešit. Dvakrát tři sta padesát 

dětí dalo hereckému souboru tentokrát hodně 

zabrat, aby v  sále se složitou akustikou bylo 

slyšet i v zadních řadách. Protože se nepoužívá 

zesilovací zařízení na mluvené slovo a spontánní 

reakce dětí přirozeně působí akustickou bari-

éru, bylo představení ve  vypjatých okamžicích 

mimořádně náročné na  mluvené slovo a  zpěv. 

Publikum bylo téměř homogenní, složené 

z  mateřských škol. I  zde je složitější metodická 

příprava, protože předškolní děti neumějí číst, 

a tak je celá tíha přípravy na hlavách ochotných 

dam učitelek v  jednotlivých třídách. Nakonec 

ale kolektivní nasazení všech zúčastněných při-

neslo své plody a  zcela zaplněné sály dvakrát 

zazpívaly v  závěru třídící hymnus i  s  refrénem 

halalí, tralalí. 

Kristýna Sklenářová, Exvoto

Úspěchy žáků SŠIS na různých soutěžích
Marie Hitková obhájila stříbro 

Mezinárodní veletrh Interbeauty Prague je nej-

významnějším odborným kosmetickým vele-

trhem v  České republice. Tradičně je zaměřen 

na  současné trendy v  kosmetických oborech 

a  jeho součástí jsou i  soutěže v  různých kate-

goriích a  tématech: World Makeup Wars 2016 

– mezinárodní soutěž tvůrců vizáže, face&body 

a  make-upu. Ostřílená žákyně 4. ročníku 

SŠIS oboru Kosmetické služby Marie Hitková 

s modelkou Marcelou Kolářovou se po loňském 

úspěchu již podruhé odhodlaly soutěžit v líčení 

právě zde na podzimním veletrhu.

Přípravy na  téma Mystic woman byly velmi 

náročné. O  modelu měla Marie jasnou před-

stavu. Její postava musela být „Tajemná“. Z něko-

lika dílů prádla vytvořila body a celé je polepila 

peříčky v zemitých tónech. V účesu musely být 

určitě zakomponovány rohy berana. Kde je 

ale vzít? Nakonec sehnala alespoň kozí. Líčení 

Maruška během zkoušení měnila, vylepšovala 

a  zase měnila. Když vše bylo téměř dokonalé, 

podtrhla celý out-fi t černými očními čočkami 

a zlatým sprejem na tělo. Vše zahalila do maje-

státní peleríny s vlečkou.

V  den soutěže si ráno dívky ještě odskočily 

do  školy napsat cvičný didaktický test z  ang-

lického jazyka a  po  zhotovení účesu vyrazily 

do  víru velkoměsta na  veletrh Interbeauty. 

Marie zde potvrdila své kvality a obhájila stříbr-

nou příčku, což v tak silné konkurenci nečekala.

Bc. Jana Krajčírová, vedoucí odborného výcviku

Kadeřnicko-kosmetická soutěž
Dne 1. 12. 2016 se konala kadeřnicko-kosme-

tická soutěž Mladý módní tvůrce v 5 kategoriích. 

Letos bylo úkolem soutěžících vytvořit dámský 

účes inspirovaný „africkými kmeny“. Na  téma 

„barevná hra světla a  stínů“ Marka Leesona 

žákyně 3. ročníku Michaela Sedláčková před-

vedla barevný  nadčasový účes pomocí foukané 

ondulace. V  kategorii facepainting na  téma 

„Jules Verne“ žákyně Dominika Rozborilová 

malováním na obličej a krk ztvárnila podmořský 

svět. V  poslední kategorii make-up fantazijní 

líčení na téma „půlnoční zahrada“ nás zastupo-

valy  Sára Dlouhá a Marie-Magdalena Hitková. 

Nikita Winklerová z  3. ročníku oboru Kadeřník 

vyhrála v  kategorii dámský účes inspirovaný 

„africkými kmeny“, 2. místo ve fantazijním líčení 

obsadila Marie-Magdalena Hitková se svou 

modelkou Marcelou Kolářovou, jejíž kostým 

byl opravdu originální a zaujal nejen odbornou 

porotu, ale všechny zúčastněné v sále.

Všem našim soutěžícím a  modelkám děku-

jeme za vzornou reprezentaci školy a vítězkám 

blahopřejeme.

Bc. Jitka Šturmová, kolektiv učitelek odborného výcviku

Soutěž Juvenes Translatores
Generální ředitelství pro překlady Evropské 

komise pořádá překladatelskou soutěž Juvenes 

Translatores 2016, které se mohou zúčastnit 

školy ze zemí Evropské unie. Za  podpory info-

centra Europe Direct se soutěže zúčastnila i SŠIS 

ve Dvoře Králové nad Labem, která byla vybrána 

spolu s 20 jinými středními školami. Do soutěže 

se mohli přihlásit pouze žáci narození v roce 1999. 

Za  naši školu děkujeme zúčastněným žákům: 

Veronice Malinové, Matěji Kopeckému, Petru Pfei-

ferovi, Lukáši Baudyšovi a Filipu Odvárkovi. 

Soutěž se konala 24. listopadu 2016. Žáci obdrželi 

texty v  anglickém jazyce, které museli do  120 

minut přeložit, následně oskenovat a ve  formátu 

PDF uložil na platformu Evropské komise. Odborná 

porota vybere nejlepší překlad z  každého člen-

ského státu. Hodnotí se přesnost, úroveň písem-

ného projevu, plynulost textu a nápaditost překla-

datelských řešení. Výsledky soutěže budou známy 

nejpozději začátkem února 2017. Všech 28 vítězů 

bude pozváno na slavnostní předávání cen v Bru-

selu společně s jedním rodičem a učitelem.

Mgr. Veronika Kyselová,  vyučující anglického jazyka 

Balynka učila děti třídit odpad
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Stomatologická pohotovost
leden 2017
7. a 8. 1.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499 321 028;

14. a 15. 1.: MDDr. Petra Andrlová, 

Zubní ordinace č. p. 31, Bílá Třemešná, 

tel.: 732 580 139;

21. a 22. 1.: MUDr. Jiřina Klustová, Pres-

lova 446, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 622 560;

28. a 29. 1.: MUDr. Petra Šípková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 425. 

Otevřeno 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz 

Charitní dům Terezie z Lisieux 
nově v Domově sv. Josefa
Charitní dům čp. 9 v  Žirči byl slavnostně 

otevřen 30. listopadu 2016 a  jeho pat-

ronkou bude Terezie z  Lisieux. Jedná se 

o  letos rekonstruovaný objekt v  centru 

obce s  přímým napojením na  zámecký 

park Domova sv. Josefa: v  přízemí vznik-

nou 2 byty chráněného bydlení pro paci-

enty s  roztroušenou sklerózou nebo jiným 

neurologickým postižením. V prvním patře 

se nachází dvoupokojový byt pro kněze, 

který bude mít na  starosti duchovní péči 

o  pacienty v  Domově sv. Josefa a  další 

pokoj pro návštěvy kněze či řeholní sestry; 

dále jsou zde 2 pokoje pro rodiny pacientů 

nebo pro stážisty Domova sv. Josefa. V dru-

hém patře se nachází 4 samostatné pokoje 

s vlastním příslušenstvím pro řádové sestry 

Kongregace nejsvětější svátosti, které slouží 

v Domově sv. Josefa. Součástí je i společen-

ská místnost s kuchyní. 

Jitka Holcová, Domov sv. Josefa v Žirči

Na semináři se ženy učily 
prvkům sebeobrany
V sobotu 26. listopadu 2016 se uskutečnil 

seminář sebeobrany pro ženy, který uspo-

řádal Self defence team DK zdarma díky 

přispění sponzorů a instruktorů. Akce se 

zúčastnilo 7 žen, kterým instruktoři ukázali 

systém obrany Profi  defence, vhodný pro 

ženy nebo starší občany. „Účastnicím jsme 

ukázali, jak se mohou bránit při možném 

fyzickém napadení, jak při sebeobraně 

využít např. klíče nebo telefon, a mohly si 

vyzkoušet obranu pomocí slzného spreje. 

Zároveň se dozvěděly, jak mohou napade-

ním předcházet,“ uvedl jeden z instruktorů 

Self defence team DK Jan Štípek.

Self defence team DK

Místní akční skupina (MAS) Krá-

lovédvorsko se ve  spolupráci 

s  Národní sítí MAS ČR stala organi-

zátorem celostátního setkání míst-

ních akčních skupin, které se konalo 

ve středu 23. listopadu v  prosto-

rách Hankova domu. Dvůr Králové 

nad Labem tak v jednom dni hostil 

na  180 manažerů MAS, aktivních 

lidí z  venkovských regionů a  dal-

ších partnerů. Pro ty, kteří dorazili 

do  města den předem, byl připra-

ven program v  prostorách ZOO 

Dvůr Králové mimo jiné v  podobě 

komentovaných prohlídek.

Hlavní program začal ve  středu již po  deváté 

ráno a v rámci dopoledního bloku se uskutečnila 

Valná hromada Národní sítě MAS ČR, která měla 

za  cíl schválit novou podobu stanov. Delegáti 

vybírali ze dvou předložených návrhů, avšak ani 

jeden z nich nebyl nakonec po bouřlivé debatě 

schválen. Činnost Národní sítě MAS se tak bude 

i nadále řídit stanovami stávajícími. 

Následným programem byla konference Minis-

terstva pro místní rozvoj zaměřená na  sezná-

mení a shrnutí dosavadních postupů a informací 

ke  strategickému plánování s  názvem Zvýšení 

kvality strategického plánování ve venkovském 

prostoru. Konference se zúčastnila zástupkyně 

Ministerstva pro místní rozvoj z  Odboru regio-

nální politiky Ing.  Andrea Daňková, představi-

telé pražské centrály Centra pro regionální roz-

voj, ředitel Centra pro komunitní práci Střední 

Morava a  také odborníci Národní sítě MAS. 

Zazněly zde příspěvky týkající se východisek 

pro budoucí podobu regionální politiky v  ČR, 

zkušenosti z  hodnocení Strategií komunitně 

vedeného místního rozvoje (SCLLD) v  období 

2014–2020, sociální oblast z pohledu strategic-

kého plánování, vazba Místních akčních plánů 

a Krajských akčních plánů na SCLLD a role MAS 

v území. 

Jsme velice rádi, že se nám podařilo získat pořa-

datelství takovéto celostátní akce. Byť se může 

zdát, že byla pouze odborně zaměřená, mohu již 

nyní zpětně zhodnotit i  velký přínos v  podobě 

zájmu účastníků o  kulturní a  turistické atrakti-

vity v regionu Královédvorska. Využili jsme tuto 

akci totiž také na  prezentaci regionální turis-

tické hry a  ochutnávku typických regionálních 

pokrmů. To se stalo pro účastníky velkým láka-

dlem a věřím tak, že se k nám do regionu budou 

rádi vracet, a to nejen v rovině pracovní, ale také 

se svými rodinami za zábavou a odpočinkem.

Děkuji tímto všem, kteří nám byli při organizaci 

celé akce nápomocni.

Bc. Lenka Křížová, DiS., MAS Královédvorsko, z. s.

Manažeři místních akčních skupin z celé 
ČR se setkali ve Dvoře Králové nad Labem

Skautské středisko hlásí
V sobotu 17. prosince již 

tradičně převzali Králo-

védvorští skauti na  vla-

kovém nádraží Betlém-

ské světlo. Betlémské 

světlo je plamínek, který 

putuje napříč Evropou. 

Světýlko zažehnuté 

v  místě narození Ježíše 

Krista – Betlémě – k nám 

letos dorazilo již po pětadvacáté. Myšlenka 

šíření předvánočního pokoje a  míru vznikla 

v  Rakousku, odkud se rozšířila do  pětadva-

ceti zemí světa. V  neděli 11. prosince proběhla  

v  aule gymnázia nejen pro rodiče, ale i  ostatní 

příznivce královédvorského skautingu Mikuláš-

ská besídka, kde vystoupily jednotlivé oddíly 

se svými scénkami, písničkami i  divadelními 

hrami. Besídku završil příchod Mikuláše s andě-

lem, který rozdával dárky jednotlivým oddílům. 

Oddíly zakončily svou letošní činnost vánočními 

schůzkami a nezapomněly ani na zvířata, kterým 

ozdobily v lese stromek, pod kterým jim nadělily 

žaludy, kaštany a další dobroty. 

Ing. Martin Stránský 

facebook.com/
mestodknl


