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Expozice textilního tisku – je třeba připravit 
studii s vizualizací a rozpočet projektu
Město Dvůr Králové nad Labem 

pokračuje v  přípravě záměru 

vytvořit v  prostorách Střední 

školy informatiky a  služeb 

expozici textilního tisku, kde 

by byly k  vidění části sbírek 

z  Muzea textilu v  České Skalici 

i  některé dosud nevystavené 

exponáty. Se záměrem vloni 

v prosinci souhlasili zastupitelé 

města.

V  úterý 17. ledna 2017 

do Dvora Králové nad Labem 

zavítala Helena Koenigsmar-

ková, ředitelka Umělecko-

průmyslového musea Praha 

(dále jen UPM), které sbírky 

vlastní, aby si spolu s  vedou-

cím správy a  evidence sbírek 

UPM Pavlem Doušou pro-

hlédla prostory vybrané pro umístění expozice 

a domluvila se s místostarostkou města Alexan-

drou Jiřičkovou a  ředitelem SŠIS Petrem Vojtě-

chem na další spolupráci.

„Musím říci, že z prostor jsem nadšená. Je vidět, 

že zde byly původně umístěné textilní stroje, 

a je skvělé, že je sem můžeme takto vrátit. Pro-

story jsou vhodné i z architektonického hlediska 

včetně světelnosti,“ uvedla Helena Koenigs-

marková a  pokračovala: „Těší mě také přístup 

města a propojení se školou. Záměru jsem věřila 

od  začátku a  nyní ještě více, i  když si dokážu 

představit množství práce, kterou bude reali-

zace ještě obnášet.“

Záměr umístit expozici textilního tisku do prostor 

SŠIS vítá i ředitel školy Petr Vojtěch: „Všichni víme, 

že škola byla textilní průmyslovkou.  Máme velkou 

úctu k  tradici školy, a  pokud se textilní a  tiskací 

stroje vrátí tam, kde byly, bude to skvělé. Věřím, že 

se nám podaří propojit historii s moderní výukou. 

Snažíme se podpořit vztah k historii i činy, i proto 

jsme ´resuscitovali´ obor Textilní zušlechťování. 

Podle nás totiž textil v našem regionu nezemřel, 

tradice bude dál pokračovat a rozšiřovat se. Žáky 

chceme vychovávat k úctě k historii školy a města 

a  tam textil rozhodně patří,“ řekl Petr Vojtěch, 

který věří tomu, že se provoz expozice s  provo-

zem školy bez problémů skloubí. „Žáci oboru Ces-

tovní ruch budou moci v expozici např. působit 

jako průvodci,“ podotkl.

Na  záměru vrátit do  Dvora Králové nad Labem 

expozici textilního tisku se aktivně podílí také 

Josef Jiránek. A  jak sám říká, je to již podruhé. 

Poprvé tomu tak bylo v  80. letech 20. století, 

nakonec ze sbírek vzniklo Muzeum textilu v České 

Skalici, od  roku 2008 pod hlavičkou UPM. „Pro 

mě jako ´textiláka´ není špatné, že sbírky vlastní 

UPM, když už je nezískalo město. Jsou ve  stát-

ních rukách, mají první prioritu a nelze je prodá-

vat, pouze zapůjčovat. A to je i náš cíl, zapůjčit si 

exponáty do Dvora Králové nad Labem a vytvořit 

z nich expozici alespoň části textilního tisku, pro-

tože sbírky jsou rozsáhlé. I to však město a školu 

pozvedne,“ řekl Josef Jiránek. 

Během návštěvy si prostory prohlédli také archi-

tekti oslovení UPM.  „Je třeba připravit ideový 

návrh expozice a to bez spolupráce s architekty, 

kteří mají zkušenosti s  prezentací sbírek, nejde,“ 

uvedla Helena Koenigsmarková, podle níž bude 

nutná analýza stavu, vytvoření rozpočtu a sesta-

vení týmu lidí, který začne na projektu pracovat. 

Jak poznamenala místostarostka Alexandra 

Jiřičková, architekti v nejbližší době připraví jed-

noduchou studii expozice. „Tu bych ráda včetně 

jednoduchého rozpočtu předložila ke schválení 

zastupitelům. Dále bude následovat zadání 

prováděcího projektu, který bude mj. obsaho-

vat přesné zakreslení jednotlivých exponátů, 

vitrín nebo výstavních panelů. Důležitý je také 

podrobný rozpočet projektu. Podmínky k umís-

tění expozice jsou ze strany SŠIS velkorysé – 

nabízí prostory zdarma, město by nemuselo 

hradit ani energie a  na  provázení by se mohli 

podílet studenti. UPM poskytuje zdarma sbírky, 

má k dispozici výstavní fundus, udělá jeho revizi 

a nabídne k využití. To nám velice pomůže, pro-

tože pořízení vitrín je velice nákladné,“ dodala.

Miroslava Kameníková

Zápisy dětí do mateřských 
a základních škol
V letošním roce dochází ke změně v termí-

nech zápisů dětí do  mateřských a  základ-

ních škol. Na  základě novely školského 

zákona platné od  1. ledna 2017 (zákon 

č. 178/2016 Sb.) se zápisy posouvají oproti 

zvyklostem na  pozdější období. U  zápisů 

do  mateřských škol je datum zákonem 

stanoveno na rozmezí 2.–16. května 2017, 

přesné datum pro mateřské školy ve Dvoře 

Králové nad Labem bude určeno po  pro-

jednání v  radě města. Zápisy do  všech 

základních škol zřizovaných naším městem 

proběhnou 5.–6. dubna 2017. Podrobnosti 

o  obou typech zápisů včetně časů přine-

seme v  dalším vydání Novin královédvor-

ské radnice a  zájemci je naleznou také 

na webových stránkách škol.

Mgr. Šárka Hulíková

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Stále se můžete registrovat 
do SMS InfoKanálu

Občané města Dvůr Králové nad Labem, 

kteří chtějí dostávat informace o krizových 

situacích, např. o povodních, nebo o pláno-

vaných dopravních omezeních či odstáv-

kách elektřiny atd., se stále mohou regis-

trovat k  odběru zpráv z  SMS InfoKanálu. 

Tato služba umožňuje zasílat důležité infor-

mace na  zaregistrovaná čísla mobilních 

telefonů v  krátkých textových zprávách. 

Při registraci je důležitá adresa s  číslem 

popisným nebo evidenčním. Služba není 

určena pouze pro obyvatele Dvora Králové 

nad Labem, ale pro všechny, kteří ve městě 

vlastní nemovitost (dům, chatu či garáž), 

nebo mají na  ochraně těchto nemovitostí 

zájem (patří např. jejich starším příbuz-

ným). Pod jedním telefonním číslem může 

být zaregistrováno i více nemovitostí.

Podrobné informace k  registraci najdete 

na  www.mudk.cz v  sekci Radnice / Zprávy 

z odborů / Krizové řízení.
(mik)

facebook.com/
mestodknl

Prostory si v SŠIS prohlédli (zleva): ředitel školy Petr Vojtěch, Pavel Douša a Helena 

Koenigsmarková z UPM a místostarostka Alexandra Jiřičková.  Foto: Jan Skalický
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Ministerstvo kultury i  letos vyhlásilo program 

na  Podporu obnovy kulturních památek pro-

střednictvím obcí s  rozšířenou působností. Cílem 

programu je efektivně se podílet na  zachování 

a obnově kulturních památek České republiky. 

Pro oblast ORP Dvůr Králové nad Labem je vyčle-

něna částka 1.148.000 Kč, která je poskytována 

na  stavební obnovu a  restaurování kulturních 

památek, pro zachování kulturního dědictví pro 

další generace. 

Realizace projektu musí být zahájena a  ukon-

čena v  roce poskytnutí příspěvku. Z  programu 

nelze hradit náklady na  modernizaci objektů 

(např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, 

rozvody vody, splašková kanalizace, plynofi kace, 

vzduchotechnika, sanitární technika, výplně 

otvorů z  plastu, nebo typu EURO izolační dvoj-

skla a trojskla, protipožární okna, dveře a stěny), 

nástavby a  přístavby objektů, půdní vestavby, 

provizorní úpravy objektů (např. provizorní kon-

strukce krovu), jiné úpravy prováděné v  zájmu 

vlastníka, hromosvody (pokud nejsou součástí 

obnov střešní krytiny), izolační střešní folie 

apod., protiradonová opatření, čištění a  úklid 

budov, pronájem lešení, stavebně-historické 

a  restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, 

projektové dokumentace, náklady na  stavební/

autorský dozor, úpravy veřejných prostranství 

(cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové 

a parkové úpravy zeleně, kopie sochařských děl 

a výdusky, archeologie, veškeré vedlejší rozpoč-

tové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %), 

položka v  rozpočtu – rezerva, DPH – v případě, 

že vlastník je plátcem, režijní náklady, cestovné, 

dopravné, revize, náklady za  ubytování, koordi-

nační činnost, zábory veřejného prostranství.

Žadatelem o  poskytnutí příspěvku je vlast-

ník nemovitosti, jeho minimální podíl je 10 % 

z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. 

Příspěvek v programu nelze poskytnout, jestliže 

byl na  stejnou akci ve  stejném roce poskytnut 

jiný z ostatních programů ministerstva v oblasti 

památkové péče. Součástí fi nančního podílu 

vlastníka může být příspěvek poskytnutý z roz-

počtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo 

jiných subjektů. Do programu nelze zařadit akci 

obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický 

stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně 

zanedbal její pravidelnou údržbu.

Potřebné informace, konzultační a  metodic-

kou pomoc k  postupu při zpracování žádosti 

a  odborně metodickou pomoc k  obnově kul-

turních památek poskytují vlastníkům Minister-

stvo kultury, odbor památkové péče, oddělení 

regenerace kulturních památek a  památkově 

chráněných území, které je ústředním koordi-

nátorem (tomas.srb@mkcr.cz), případně Městský 

úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, 

kultury a  sociálních věcí (Ing.  Táňa Nováková, 

tel.: 499 318 296, novakova.tana@mudk.cz).

Uzávěrka pro podání žádostí do prvního kola je 

28. února 2017, do  případného druhého kola 

30. dubna 2017. Žádosti se podávají na Měst-

ský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor škol-

ství, kultury a sociálních věcí, na formuláři, který 

je k dispozici na stránkách Ministerstva kultury 

jako příloha programu Podpory obnovy kultur-

ních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností. Žádost musí být podána včetně 

povinných příloh a seznamem povinných příloh 

podle pořadí uvedeného na  formuláři. Podané 

listiny se nevracejí. K  dokončené akci obnovy 

zpracuje vlastník kulturní památky vyhodnocení 

spolu s vyúčtováním. 

Další informace najdete: www.mkcr.cz/podpora-

obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-

obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html.

Ing. Táňa Nováková

 odbor školství, kultury a sociálních věcí

Ministerstvo kultury přispěje 
na obnovu kulturních památek 

Také v  letošním roce mají zájemci možnost 

požádat si o  dotaci z  rozpočtu města určenou 

na  podporu tělovýchovy a  sportu, dlouhodobou 

činnost sportovních oddílů, dále na  podporu 

služeb v  sociální oblasti a  na  veřejně prospěšné 

aktivity.

Až do  9. února 2017 je možné podat žádost 

o dotaci v rámci dotačního programu:

• na  podporu tělovýchovy a  sportu – 

vypsány jsou dvě oblasti podpory:

A  – dlouhodobá činnost sportovních oddílů 

na území města Dvůr Králové nad Labem;

B – sportovní akce pořádané ve  Dvoře Králové 

nad Labem.

• na  služby související se sociální oblastí 

– jedná se o  podporu činnosti organizací, 

které sdružují občany města Dvůr Králové 

nad Labem za účelem smysluplného trávení 

volného času, aktivizace a  podpory zdra-

vého životního stylu osob v seniorském věku, 

osob se zdravotním omezením či postižením, 

v rámci dobrovolnické činnosti.

Rada města Dvůr Králové nad Labem také 

již schválila vyhlášení dotačního programu 

na veřejně prospěšné aktivity s termínem pro 

podávání žádostí od 27. února do 13. března 

2017. Žádosti lze podávat do čtyř oblastí:

A. Podpora dlouhodobé činnosti spolků 

na území města Dvůr Králové nad Labem – pod-

pora se poskytuje např. na pokrytí části nákladů 

spojených s  úhradou nájemného, energií, 

nákup drobného vybavení, náklady na zkoušky 

(doprava), úhrada profesionálních spolupracov-

níků, propagace činnosti.

B. Podpora kulturních akcí na území města Dvůr 

Králové nad Labem – pořádání festivalů, kon-

certů, výstav, dětské dny, pochody apod.

C. Podpora aktivit neformálního vzdělávání – 

semináře, workshopy, publikační činnost apod.

D. Podpora kulturních akcí mimo Dvůr Králové 

nad Labem (na  území ORP Dvůr Králové nad 

Labem).

Dotační program bude zveřejněn na webových 

stránkách města www.mudk.cz v  sekci Rozvoj/

Granty a  dotace / Dotace z  rozpočtu města 

po  dobu 30 dnů před termínem podávání 

žádostí. 

Bc. Petra Zivrová

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Město podpoří tělovýchovu, sport, služby 
v sociální oblasti a veřejně prospěšné aktivity

Stomatologická pohotovost
únor 2017
4. a  5. 2.: MUDr.  Hana Šujáková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 423;

11. a  12. 2.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

18. a  19. 2.: MUDr.  Jiří Záplata, zub. 

ord. čp. 42, Choustníkovo Hradiště, tel.: 

499 392 811;

25. a  26. 2.: MUDr.  Gustav Hrabý, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795.

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz 

Roční hlášení o odpadech 
a ohlašovací povinnost při 
přepravě nebezpečných odpadů
Upozorňujeme původce odpadů (práv-

nické osoby nebo fyzické osoby oprávněné 

k  podnikání, při jejichž činnosti vznikají 

odpady), že se blíží termín pro podání 

ročního hlášení o  produkci a  nakládání 

s  odpady za  rok 2016 dle ust. § 39 odst. 

2 zákona č. 185/2001 Sb., o  odpadech, 

a o změně některých dalších zákonů. Toto 

hlášení podávají původci odpadů v  pří-

padě, že v  roce 2016 vyprodukovali nebo 

nakládali s  více než 100 kg nebezpečných 

odpadů nebo s více než 100 tunami ostat-

ních odpadů. V daném případě jsou povinni 

zaslat do 15. února 2017 pravdivé a úplné 

hlášení o druzích, množství odpadů a způ-

sobech nakládání s  nimi obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností příslušnému 

podle místa provozovny. Hlášení se podává 

elektronicky prostřednictvím integrova-

ného systému ohlašovacích povinností

(ISPOP). Podrobné informace ohledně 

registrace, tvorby a odesílání hlášení nalez-

nete na www.ispop.cz.

Dosavadní způsob ohlašování přepravy 

nebezpečných odpadů (tzv. ELPNO) 

ve  formě 7 listů mohl být používán 

do  konce roku 2016. Novela vyhlášky 

č. 383/2001 Sb. přináší novou formu ohla-

šovacího listu (příloha č. 26 vyhlášky). Od 

1. ledna 2017 by přeprava nebezpečných 

odpadů (NO) měla být ohlašována pro-

střednictvím portálu ISPOP. Jelikož však 

příslušný modul v  ISPOP není v  současné 

době připraven k  plnému provozu, je sta-

noven dočasný režim vyplňování ohlašova-

cího listu v listinné podobě, a to až do doby 

spuštění pilotního provozu nového elek-

tronického ohlašovacího systému. Odesíla-

tel NO vyplní ohlašovací list, jeden potvr-

zený ohlašovací list si ponechá jako doklad 

o předání NO a druhý ohlašovací list přiloží 

k  zásilce NO a  po  dokončení přepravy si 

tento ohlašovací list ponechá příjemce NO. 

Každá zásilka NO bude vybavena listinnou 

verzí ohlašovacího listu. Odesílatel u  sebe 

uchovává ohlašovací listy od  odeslaných 

zásilek NO. Příjemce u  sebe uchovává 

ohlašovací listy od  převzatých zásilek NO. 

Po spuštění modulu v portálu ISPOP budou 

muset být údaje o  přepravě NO zpětně 

doplněny, k  čemuž bude vydáno stano-

visko odboru odpadů MŽP.

Bc. Anna Klustová

odbor životního prostředí
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Karsit představil studii nového závodu Město nabízí k pronájmu 
prostory sloužící podnikání
Odbor ekonomiky a majetku města zveřej-

nil nabídku na  pronájem prostorů slouží-

cích podnikání. 

• pronájem prostoru sloužícího pod-

nikání č. 1 v  čp. 40 na  náměstí 

T. G. Masaryka ve  Dvoře Králové nad 

Labem, výměra 47,72 m2 v  2. nadzem-

ním podlaží objektu, minimální cena 

800 Kč/m2/rok;

• pronájem prostoru sloužícího podni-

kání č. 2 v  čp. 2963 v  ulici Štefánikova 

ve  Dvoře Králové nad Labem, výměra 

44,09 m2 v  1. nadzemním podlaží 

objektu, minimální cena 600 Kč/m2/rok;

• pronájem prostoru sloužícího pod-

nikání č. 3 v  čp. 400 v  ulici Švehlova  

ve  Dvoře Králové nad Labem, výměra

23,20 m2 v  1. nadzemním podlaží 

objektu, minimální cena 800 Kč/m2/rok. 

Jedná se o  zavedenou prodejnu dám-

ského prádla.  V případě zájmu nájemce 

nabízí odkoupení zásob.

Další informace o  pronajímaných pro-

storech poskytne Jaroslava Hiltscherová,

tel.: 499 318 116. Najdete je také na úřední 

desce a  na  webových stránkách města 

www.mudk.cz.

Jaroslava Hiltscherová

odbor ekonomiky a majetku města 

Svoz vánočních stromků
Také v letošním roce mohou občané Dvora 

Králové nad Labem využít svozu vánoč-

ních stromků. Zájemci mohou v  neděli 

5. února 2017 odložit stromky na  stano-

viště barevných kontejnerů na  tříděný 

odpad, svoz se uskuteční druhý den, tedy 

v  pondělí 6. února 2017. Ze stanovišť 

popelnic a  kontejnerů na  směsný odpad 

nebudou stromky odváženy. 

Tímto žádáme občany, aby v  případě, že 

budou chtít tento svoz využít, přizpůso-

bili odstrojování stromků uvedenému ter-

mínu. Upozorňujeme, že jinak bude odklá-

dání stromků na  stanoviště kontejnerů 

na  tříděný odpad nebo ke  kontejnerům 

a  popelnicím na  směsný odpad považo-

váno za  založení černé skládky. Dále lze 

vánoční stromky odvézt do  sběrného 

dvora v rámci jeho provozní doby.

odbor životního prostředí

Výročí s čokoládovou příchutí

V  letošním roce si připomeneme 200 let 

od  nalezení Rukopisu královédvorského. 

K  této příležitosti se připravuje řada akcí 

a  novinek. Jako první „vlaštovka“ vznikla 

čokoláda v  místní fi rmě Carla, spol. s r. o., 

na  které je použito logo vytvořené speci-

álně k tomuto výročí. Čokoládu zakoupíte 

za 27 Kč v městském informačním centru.

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové n. L.

Společnost Karsit Automotive, s. r. o., pokra-

čuje v  přípravě úvodní etapy svého investičního 

záměru. 

Projekční kancelář Tebodin Czech Republic,

s. r. o., kterou společnost vybrala, představila 

začátkem roku komplexní studii nového výrob-

ního závodu pro Dvůr Králové nad Labem. 

Na  jejím základě byly bezodkladně započaty 

další práce spojené s přesnou specifi kací zadání 

tak, aby mohlo dojít k  vypracování jednotli-

vých dokumentací fi nalizovaných v  podrobné 

prováděcí dokumentaci potřebné pro vlastní 

výstavbu. Hlavním cílem společnosti Karsit 

Automotive, s. r. o., je získání všech potřebných 

podkladů pro zahájení stavby.

V  této souvislosti rada města na  své schůzi 

dne 10. ledna souhlasila s  uložením splaškové 

kanalizace, vybudováním čerpací šachty včetně 

kabelové přípojky, s  uložením vodovodní pří-

pojky a  s  vybudováním STL plynovodu v  roz-

sahu podle projektových dokumentací. Sou-

hlasy slouží jako podklady pro vydání územních 

rozhodnutí.

Souběžně se zpracováním dokumentace pro 

výstavbu společnost Karsit Automotive, s. r. o., 

jedná o  zajištění dodávek vlastních výrobních 

technologií. Zakázky pro nový výrobní závod 

jsou již sjednány, a proto je jasným cílem vedení 

společnosti započít s  výstavbou ještě v  tomto 

roce. Pozitivním přínosem je nejen příchod 

nového druhu průmyslu do Dvora Králové nad 

Labem, ale i  cíl společnosti, kterým je obsa-

zení nově vzniklých pracovních míst místními 

občany.

město Dvůr Králové nad Labem

Karsit Automotive, s. r. o.

Vizualizace: Karsit Automotive, s. r. o.

Chovatelé drůbeže by měli kvůli ptačí 
chřipce přijmout preventivní opatření
Město Dvůr Králové nad Labem obdrželo v  úterý 

10. ledna 2017 dopis Krajské veterinární správy 

pro Královéhradecký kraj s  informacemi, které se 

týkají ptačí chřipky, a s  preventivními opatřeními 

proti této nemoci. 

Na  začátku roku 2017 byl v  České republice 

po  téměř deseti letech potvrzen výskyt ptačí 

chřipky (aviární infl uenzy). Po potvrzení nákazy 

v  polském městě Kudowa Zdrój vyhlásila Kraj-

ská veterinární správa Státní veterinární správy 

(SVS) pro Královéhradecký kraj 12. ledna 2017 

Mimořádná veterinární opatření k  zamezení 

šíření nebezpečné nákazy aviární infl uenzy s tří-

kilometrovým ochranným pásmem a desetikilo-

metrovým pásmem dozoru. 

Na  území Královéhradeckého kraje byly do 

23. ledna 2017 potvrzeny čtyři případy výskytu 

nákazy, jeden v Náchodě–Babí a  tři v Hradci Krá-

lové.  V ORP Dvůr Králové nad Labem jsou regis-

trovány tři chovy drůbeže: ve  Dvoře Králové 

nad Labem, Choustníkově Hradišti a v Dubenci. 

Chovatelé by měli přijmout preventivní opatření, 

a  tak minimalizovat nebezpečí přenosu nákazy. 

K preventivním opatřením mimo jiné patří: 

1. pokud možno chov drůbeže v  uzavřených 

objektech a  zabránění kontaktu s  volně žijí-

cími ptáky (zasíťování oken, větracích otvorů);

2. minimalizovat rizika kontaminace vody, 

krmiva a  podestýlky trusem volně žijících 

ptáků (umístění vody a krmiva pod přístřešek 

mimo dosah volně žijících ptáků);

3. zákaz vstupu nepovolaným osobám 

do chovů;

4. dodržování zoohygienických zásad v chovu;

5. vedení řádné evidence chovu drůbeže;

6. v případě podezření na výskyt nákazy, což je 

zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky 

nebo příjmu krmiva, nahlásit na  krajskou 

veterinární správu.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura 

domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté 

zvěře, exotických ptáků a  volně žijícího ptac-

tva. Virus se šíří kontaktem s  ostatními ptáky, 

vzduchem, kontaminovanými dopravními pro-

středky, technikou, nářadím, krmivem a znečiš-

těnou obuví a oděvem. Viry se běžně vyskytují 

u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází 

zejména trusem. Inkubační doba je 3 až 7 dní.

Nákaza se projevuje nechutenstvím, celkovou 

skleslostí, náhlým poklesem snášky, dýcha-

cími potížemi, otoky hlavy, výtoky z  očí atd. 

Vysocepatogenní viry ptačí chřipky způsobují 

u  ptáků vysokou nemocnost a  velké úhyny. 

V chovech drůbeže způsobují významné přímé 

i  nepřímé ekonomické ztráty. Současná forma 

viru je vysoce patogenní pro ptáky, nicméně 

přenos na člověka nebyl doposud zaznamenán.

Více informací najdete na www.mudk.cz v sekci 

Radnice / Zprávy z odborů / Krizové řízení a také 

na stránkách Státní veterinární správy www.svscr.

cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-infl uenza-drubeze/

informace-pro-verejnost.

Miroslava Kameníková
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – prosinec 2016 (2015)

Druh zásahu 2016 (2015) 

BESIP přestupky  132 (150)

Dopravní nehody  1 (2)

Veřejný pořádek (přestupek) 12 (19)

Součinnost s PČR, MěÚ,... 16 (20)

OZV o volném pohybu psů  6 (3)

Občanské soužití (přestupek)  9 (8)

Majetek (přestupek) 9 (5)

Ztráty a nálezy   3 (7)

Trestný čin  2 (5)

Prevence (opatření a úkony) 15 (25)

Pomoc v nouzi    2 (5)

Doručení písemnosti 4 (5)

Odchyt zvířete (opatření) 11 (6)

Stížnosti   8 (13) 

Celkem přestupků a trestných činů:   

 250 (287)

Pokuty v blokovém řízení:  32 (41)

Na místě nezaplacených 

blokových pokut: 2 (5)

Předáno Policii ČR:  4 (18) 

Předáno na správní odbor MěÚ:  2 (26) 

Statistika vybraných zásahů 
městských strážníků za rok 2016
Druh zásahu 

BESIP přestupky  1 630

Nařízení města (přestupek) 11

Dopravní nehody  31

Veřejný pořádek (přestupek) 218

Součinnost s PČR, MěÚ,... 208

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 29

OZV o volném pohybu psů  74

Občanské soužití (přestupek)  75

Majetek (přestupek) 125

Ztráty a nálezy   77

Trestný čin  31

Prevence (opatření a úkony) 288

Podávání alkoholu (kontrola) 1

Pomoc v nouzi    44

Doručení písemnosti 53

Odchyt zvířete (opatření) 124

Stížnosti   132

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 71 

Celkem přestupků a trestných činů:   

 3 369

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Městské muzeum hledá 
kurátora a průvodce
Městské muzeum ve  Dvoře Králové nad 

Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

kurátor sbírky písemností a tisků, pedago-

gický pracovní a  vedoucí badatelny, prů-

vodce. Náplní práce bude správa sbírky 

písemností a  tisků; příprava edukačních 

programů k  výstavám; vedoucí badatelny 

a průvodce po stálých expozicích a výsta-

vách. Nástup od  1. března 2017. Zájemci 

mohou do  16. února 2017 zasílat struk-

turované životopisy na e-mailovou adresu:  

reditelka@muzeumdk.cz. 

Více informací o  pracovní příležitosti 

najdete na  internetových stránkách 

www.muzeumdk.cz/vyberove-rizeni.

Bc. Dana Humlová, ředitelka

 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Od  února dojde k  navýšení kapacity Klubu 

důchodců v Sadové, z. s., a rozšíření jeho činnosti 

a k nabídce nových aktivit. 

Ve  čtvrtek 2. února 2017 Klub důchodců 

v  Sadové, z. s., otevře svoji pobočku v  objektu 

domu s pečovatelskou službou ve  Strži, v  ulici 

Elišky Krásnohorské 2962 (na  snímku). Pod 

záštitou města Dvůr Králové nad Labem a Pečo-

vatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 

mohou senioři strávit čas se svými přáteli nově 

každý čtvrtek od 14:00 hod.

Činnost této pobočky bude zaměřena přede-

vším na aktivní využití volného času formou spo-

lečenských her, soutěží, luštění křížovek, sudoku, 

ručních prací a dalších aktivit podle zájmů členů 

klubu. Nezůstávejte uzavření v samotě domova 

a přijďte mezi nás strávit příjemné odpoledne se 

starými přáteli a získat přátelství nová. 

Další informace o  činnosti naleznete na  strán-

kách www. klubduchodcudk.webgarden.cz.

Jiří Štěpánek, předseda Klubu důchodců v Sadové

Mgr. Kateřina Erlebachová

 odbor školství, kultury a sociálních věcí

Klub důchodců v Sadové rozšíří svou činnost

Ve dnech 5.–8. ledna 2017 

proběhla tradiční Tříkrá-

lová sbírka. Do ulic Dvora 

Králové nad Labem a do 

okolních obcí se vydalo 

celkem 103 tříkrálových 

skupinek, aby mohlo co 

největšímu počtu domác-

ností popřát do nového 

roku štěstí, zdraví a pokoj.

Dík za to patří všem koled-

níkům a jejich vedoucím, 

kteří přes nepřízeň mrazi-

vého počasí statečně koledovali. Nemalý dík za 

tak velký počet koledníků však patří dvorským 

základním školám, které nám pomohly s propa-

gací této dobročinné akce. Zvláštní poděkování 

patří ZŠ Podharť a jejímu vedení, které umož-

nilo nábor malých koledníků ve třídách prvního 

stupně. Pro malé koledníky se v sobotu 14. ledna 

v Kině Svět uskutečnilo fi lmové představení 

pohádky Řachanda.

V letošním roce sbírka vynesla dohromady 

292.255 Kč. Z celkové částky se ve Dvoře Králové 

nad Labem vybralo 140.105 Kč. Výtěžek sbírky 

bude použit na přímou podporu občanů Králo-

védvorska. Za všechny štědré dary všem obyva-

telům města i okolních vesnic děkujeme!

Farní Charita Dvůr Králové nad Labem

Tříkrálová sbírka vynesla téměř 300 tisíc korun

Druhý ročník studentského zastupitelstva pokra-

čuje také v roce 2017. Na svém zasedání, které se 

uskutečnilo ve čtvrtek 5. ledna 2017, se studentští 

zastupitelé defi nitivně shodli, jakým činnostem by 

se chtěli ve  druhém pololetí školního roku věno-

vat. Z  diskuze nakonec vzešla tři témata: pomoc 

psímu útulku, úklid města a prezentace informací 

na téma bezpečnost ve městě nebo problematika 

kouření a drog. 

„Studentští zastupitelé by rádi pomohli útulku, 

proto jsme se domluvili, že v  rámci únorového 

zasedání útulek v  areálu Nový svět navštívíme. 

Zde budou mít žáci příležitost seznámit se s cho-

dem útulku a nabídnout svou pomoc,“ řekla mís-

tostarostka města Alexandra Jiřičková.

Jaro by mělo patřit úklidové akci města. „Hovořili 

jsme o možnosti uspořádat větší úklidovou akci, 

které by se mohli zúčastnit jak studentští zastu-

pitelé, tak zastupitelé města, žáci královédvor-

ských škol a  také široká veřejnost. Vše je zatím 

v  rovině plánů a  příprav,“ vysvětlila Alexandra 

Jiřičková.

Jak dále místostarostka města uvedla, mezi 

studentskými zastupiteli se hodně hovořilo 

i o problematice drog, kouření a o bezpečnostní 

situaci ve  městě. Dokonce se objevily diskuze 

na téma terorismus. „Jsou to všechno informace, 

které na  nás doslova křičí z  médií, je zajímavé 

sledovat, jak na mladou generaci působí,“ podo-

tkla Alexandra Jiřičková. 

I proto se studentští zastupitelé domlouvali, že 

by připravili s  odborníky v  jednotlivých oblas-

tech společný workshop a  diskutovaná témata 

ve  skupinkách zpracovali. „Výsledky své práce 

by mohli prezentovat svým spolužákům během

2. ročníku Královédvorských sportovních her, jež 

by se měly uskutečnit stejně jako vloni na konci 

června a kterých by se měli zúčastnit žáci všech 

základních škol a  nižších ročníků víceletého 

gymnázia,“ dodala Alexandra Jiřičková.

Do  konce 2. ročníku studentského zastupitel-

stva, které se realizuje v  rámci projektu Města 

vzdělávání, zbývá ještě pět zasedání. Ta se konají 

vždy první čtvrtek v měsíci v zasedací místnosti 

starosty města na městském úřadu. 

Miroslava Kameníková

Fotogalerii ze setkání najdete na  stránkách 

www.mudk.cz v  sekci Město / Studentské 

zastupitelstvo.

Studentští zastupitelé chtějí hlavně pomáhat
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Technické služby informují
V  roce 2016 naše organizace, jako každoročně, 

udržovala a opravovala majetek města.

Vloni jsme pořídili nástavbu Patchmatic na Mul-

ticar, kterou na  komunikacích provádíme 

opravy výtluků speciální emulzí, opravovali jsme 

a  udržovali chodníky, mobiliář (koše, lavičky, 

zábradlí), dopravní značení, dešťové vpusti, 

mosty, městskou tržnici či autobusové zastávky. 

Prováděli jsme zimní údržbu, ruční a strojní čištění 

komunikací a chodníků, jejich postřik proti pleve-

lům. Spravovali a udržovali jsme travnaté plochy, 

stromy, keře, výsadbu květin a mobilní zeleň, uklí-

zeli listí. Co se týká údržby hřbitovů: ve Verdeku 

jsme vyměnili plotová pole, v Žirči opravili dveře 

márnice a  v  Lipnici opravili a  natřeli dveře már-

nice. Kromě běžné údržby a  opravy veřejného 

osvětlení jsme vyměnili sloupy v  Riegrově ulici 

a v Legionářské ulici jsme modernizovali svítidla. 

Zajišťovali jsme vánoční výzdobu včetně insta-

lace vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka 

a udržovali městské WC, kašny, fontánu a pítka. 

Také jsme se podíleli na pořádání akcí konaných 

pod záštitou města, jako majáles, rozsvícení 

vánočního stromu, dětský den či hudební léto.

Pravidelně zajišťujeme svoz komunálního 

odpadu včetně vyvážení odpadkových košů, 

provozujeme sběrný dvůr, zajišťujeme svozy 

zahradního, nebezepeč-

ného a  tříděného odpadu 

nebo likvidujeme černé 

skládky. Za  zmínku stojí 

likvidace a  úklid bývalé zahrádkářské kolonie 

v lokalitě Příčná x V Zahrádkách. 

Staráme se i  o  všechna dětská hřiště a  spor-

toviště. Na  zimním stadionu došlo k  výměně 

a  opravě žlabů včetně svodů budovy bývalých 

šaten, instalaci nových podlahových desek stří-

daček a trestné lavice, k úpravě zastřešení střída-

ček včetně úpravy lavic. Konal se zde XXVI. ročník 

Vánočních závodů v krasobruslení, turnaj v hokeji 

amatérů pořádaný TJ Spartak Úpice, škola brus-

lení, která pokračuje pro školky a  školy i  v  roce 

2017 a  pořádá ji místní HC. Na  letním stadionu 

byla vybudována část nového oplocení areálu, 

na softballe jsme upravili hřiště včetně instalace 

nových záchytných sítí. Staráme se také o  ska-

tepark a samozřejmě o provoz a chod koupaliště, 

kde jsme vybudovali nový betonový plot, ošetřili 

a prořezali stromy kvůli bezpečnosti návštěvníků. 

I letos se budeme těšit na vaši přízeň a budeme 

udržovat majetek města ke spokojenosti všech. 

Veškeré informace najdete na: www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

MěVaK informuje 
odběratele

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Kvůli zimní údržbě se obracejte na 

pracovníky technických služeb města:

pondělí–pátek 6:00–14:30 hod.:
tel.: 605 233 258 (p. Štemberk)

mimo pracovní dobu:
tel.: 737 226 240 (dispečer).

Další informace na: www.tsdvur.cz.

Pozor 
na zamrznutí 
vodoměrů
Při silných mrazech 

je bezpodmínečně 

nutné, aby odběratelé zajistili svoji vodovodní 

přípojku, resp. hlavní vodoměr proti zamrznutí. 

V  případě, že je vodoměr umístěn v  šachtě 

nebo sklepě připojené nemovitosti, je nutné 

v  místě udžovat teplotu vzduchu nad bodem 

mrazu a nejlépe vodoměr zakrýt, např. deskami 

polystyrenu, izolační vatou apod. Při zamrz-

nutí měřidla je vodoměr nenávratně poškozen 

a k provedení jeho výměny je možné přistoupit 

až po  vytvoření podmínek instalace a  zajištění 

jeho další bezproblémové funkce. Tyto služby 

jsou navíc podle zákona č. 274/2001 Sb. odbě-

ratelům zpoplatněny. Děkujeme za pochopení.

Opravy
• 4. 12. 2016: porucha vodovodu Žireč;

• 5. 12. 2016: porucha vodovodu Jaroměřská 

ulice;

• 6. 12. 2016: porucha vodovodu Žireč – ves;

• 7. 12. 2016: porucha vodovodu Žireč – nátok 

do vodojemu (VDJ);

• 12. 12. 2016: porucha vodovodu Zboží – 

nátok do VDJ;

• 14. 12. 2016: porucha vodovodu Ve Strži;

• 20. 12. 2016: výměna hlubinného čerpadla 

vodního zdroje HV1– Hrubá luka;

• 28. 12. 2016: porucha vodovodu Zboží – 

nátok do VDJ (třikrát).

Z investičních akcí
• stavba odlehčení kanalizace Pařezová ulice;

• stavba propojení kanalizace Klicperova ulice.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku

MěVaK Dvůr Králové nad Labem

Během ledna zasáhly Českou republiku mráz 

a  vydatné sněžení. Přívaly sněhu zasypaly také 

Dvůr Králové nad Labem. Pracovníci technických 

služeb nepřetržitě uklízeli silnice a  chodníky, aby 

je udrželi alespoň s opatrností sjízdné a schůdné.

„Chtěl bych poděkovat občanům za jejich trpě-

livost, jsme si vědomi, že v  tuto chvíli nejsme 

schopni udržet komunikace v  bezvadném 

a  suchém stavu, ale snažíme se alespoň zmír-

nit následky počasí. V okamžiku, kdy se na nás 

občané obrátí s  žádostí o  pomoc nebo infor-

mace, snažíme se jim vyhovět, pokud je to 

možné. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, 

kteří byli ochotní a schopní vzít do ruky lopaty 

nebo hrabla a  uklidit část chodníku v  jejich 

ulicích, moc nám to pomohlo,“ řekl v  polovině 

ledna Jan Horsák, ředitel Technických služeb 

města Dvora Králové nad Labem (TSm).

Při úklidu města postupují pracovníci TSm podle 

Operačního plánu zimní údržby komunikací 

a  chodníků pro rok 2016/2017, který schválila 

rada města. Tento dokument mimo jiné stanoví, 

které lokality mají při postupném úklidu města 

přednost a  s  jakou frekvencí má být úklid pro-

váděn. „Mezi oblasti s  nejvyšší prioritou patří 

například centrum města a  také nebezpečné 

lokality dané tvarem a sklonem cest, tedy Karlov 

a  příjezd k  nemocnici v  ulici Vrchlického, dále 

křižovatka u oční školy, průjezd kolem Šindelář-

ské věže a další,“ vysvětlil Jan Horsák. 

Po  vydatném chumelení v  prvních dvou led-

nových týdnech pracovali zaměstnanci TSm 

nepřetržitě ve  dvou dvanáctihodinových smě-

nách. V  jedné směně bylo dvanáct pracovníků, 

tedy maximální počet. „Jedenáct se jich stará 

o  strojní údržbu – traktor, 2 multikáry, 3 chod-

níkové pluhy, malý a velký nakladač, 2 nákladní 

auta a  pohotovostní vozilo. Dvanáctý je dis-

pečer. V  situaci, jako je nyní, provádějí zimní 

údržbu opravdu všichni včetně zámečníků nebo 

zahradníků,“ podotkl ředitel TSm. 

I  přes přívaly sněhu nebylo potřeba ve  městě 

vyhlásit kalamitní stav, což patří do  kompe-

tencí starosty města. „Sněhová kalamita nastává 

v  okamžiku, kdy po  větším sněžení nejsme 

vlastními prostředky a  silami schopni udržet 

komunikace sjízdné. K  tomuto stavu jsme se 

blížili ve  středu 4. a  ve  čtvrtek 5. ledna, kdy se 

v  okrajových částech města s  menší hustotou 

zástavby kvůli silnému větru tvořily sběhové 

jazyky. I  proto jsme povolali další dva traktory, 

které jsme si pronajali, a tak se nám i zde poda-

řilo zachovat sjízdnost všech komunikací, i když 

za velké opatrnosti,“ upozornil Jan Horsák.

Kvůli zimní údržbě se mohou občané obrátit 

na  TSm, v  odpoledních či nočních hodinách 

mohou využít linku dispečera 737 226 240, který 

má aktuální službu a  údržbu na  starosti. „Tato 

služba se obvykle 24 hodin nedrží, pak je číslo 

hluché, ale v mimořádných klimatických podmín-

kách se lidé určitě dovolají. Pokud je to jen trochu 

možné, snažíme se všechny problémy operativně 

vyřešit. Nikoho však neupřednostňujeme, trasy 

úklidu jsou dané, abychom zajistili kontinuální 

průjezdnosti komunikací,“ vysvětlil Jan Horsák. 

Údržbu krajských komunikací ve městě zajišťuje 

SÚS Královéhradeckého kraje. 

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Celý článek najdete na www.mudk.cz.

„Jen se snažíme zmírnit následky počasí,“ 
říká o zimní údržbě ředitel TSm Jan Horsák
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„Zvažujeme zřízení nízkoprahového centra,“ říká Stanislav Lupač  
Novým vedoucím azylového Domu Žofi e a  noc-

lehárny se po  Lucii Chaloupkové stal Stanislav 

LUPAČ (na  snímku). Práce v  sociálních službách 

pro něho není žádnou novinkou, s lidmi z různých 

společenských vrstev a  v  různých životních situa-

cích pracuje celý profesní život.  

„Vždy bylo mou prioritou lidem pomáhat. Proto, 

když přišla možnost pracovat v azylovém domě 

a noclehárně ve Dvoře Králové nad Labem, kde 

jsem nastoupil v polovině roku 2015 jako soci-

ální pracovník a zástupce vedoucí, ani jsem moc 

neváhal,“ říká Stanislav Lupač.

Připravujete na  rok 2017 nějaké novinky týka-

jící se fungování azylového Domu Žofi e nebo 

noclehárny? 

Osobně si myslím, že služba funguje dobře. Je 

nutno si uvědomit, že změny v oblasti poskyto-

vání sociálních služeb nejsou jednoduchou a krát-

kodobou záležitostí. Situace je o  to složitější, že 

již několik let se pracuje na novele zákona o soci-

álních službách, který se neustále přepracovává 

a  ke  schválení má prozatím daleko. V  každém 

případě však zvažujeme zřízení nízkoprahového 

centra, pod které by byla zahrnuta sociální služba 

Noclehárna. Po  dobu uzavření noclehárny, tedy 

zejména v období od 1. června do 31. října, není 

totiž o lidi bez domova postaráno, nemají se kde 

vysprchovat, převléknout do  čistého nebo se 

najíst. V rámci tohoto projektu by se tak prostory 

noclehárny otevíraly pro klienty i v tomto období. 

Proto musíme vyhodnotit, nakolik to naši službu 

zatíží fi nančně a personálně.

Další věc, na  které bych chtěl zapracovat, je 

nedostatek vhodných pracovních příležitostí 

pro skupinu obyvatel ohrožených sociálním 

vyloučením, kteří tvoří klientelu azylového 

domu. Proto bych chtěl oslovit příslušné úřady 

a organizace a přesvědčit je ke spolupráci. 

Na co byste chtěl v práci vaší předchůdkyně na-

opak navázat? 

S  paní Chaloupkovou jsme měli stejný náh-

led na  chod služby, na  způsob práce s  klienty. 

Pokud bych však měl být konkrétní, určitě bych 

zmínil spolupráci s dalšími poskytovateli sociál-

ních služeb a návazných služeb a institucí, které 

napomáhají při řešení nepříznivé sociální situace 

našich klientů. Jsou to např. terénní sociální pra-

covnice a kurátorky pro dospělé odboru školství, 

kultury a  sociálních věcí městského úřadu, pra-

covnice Úřadu práce, Misericordia, o. p. s., Farní 

charita Dvůr Králové nad Labem, RIAPS Trut-

nov, Most k životu, o. p. s., v Trutnově či někteří 

praktičtí a odborní lékaři ze Dvora Králové nad 

Labem. Určitě bych chtěl navázat na spolupráci 

s  odborem školství, kultury a  sociálních věcí 

v oblasti koncepčního řešení sociální problema-

tiky v regionu, a to formou účasti v pracovní sku-

pině pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Kolik klientů je v současnosti v azylovém Domě 

Žofi e? Stačí vám kapacita, kterou nyní dům má? 

Původní kapacita zařízení byla 10 lůžek. Byť 

nebyla stabilně plně využita, zareagovali jsme 

na  v  tu dobu zvýšený zájem o  využití služby  

a  požádali krajský úřad o  souhlas s  navýšením 

na 11 lůžek, což nám bylo schváleno. V roce 2016 

jsme evidovali 69 zájemců, z toho 23 nespadalo 

do  naší cílové skupiny, jelikož mají bydliště 

mimo Dvůr Králové nad Labem či jeho spádové 

obce nebo se jednalo o matky s dětmi, kterým 

službu neposkytujeme. Službu pak využilo cel-

kem 40 uživatelů. Obsazenost lůžek tak v  roce 

2016 dosáhla v  průměru 64,5 %. V  současnosti 

využívá sociální službu azylový dům 8 uživatelů, 

což znamená 72,72 % kapacity.

V  současnosti panují velké mrazy, jaká je aktu-

álně situace mezi královédvorskými bezdo-

movci? Vystačí noclehárna se svou kapacitou?

Kapacita noclehárny 7 lůžek je obecně pro králo-

védvorské osoby bez domova postačující. V prů-

běhu letošní sezony, tzn. od listopadu loňského 

roku, ji vcelku pravidelně využívá pět až sedm 

klientů. Co se týká panujících velkých mrazů, 

tak na tuto situaci jsme ihned zareagovali. Jed-

ním z opatření je úprava provozní doby tak, aby 

klienti ty největší mrazy mohli přečkat v  přija-

telném prostředí. Proto jsme hned o víkendu 7. 

a 8. ledna prodloužili provozní dobu do 8 hodin 

ráno a  odpoledne jsme otvírali již v  16 hodin. 

V upravené provozní době budeme pokračovat 

až do doby, kdy tyto velké mrazy pominou. 

Jak pokračuje spolupráce se strážníky městské 

policie? 

Spolupráce se strážníky je velmi důležitá. Nej-

větší devizou je jejich osobní a  místní znalost, 

díky níž získáváme přehled o  osobách bez pří-

střeší ve městě, které by mohly potřebovat naši 

pomoc. Jejich osobní a  místní znalosti jsme 

využili také v  souvislosti s  mrazy, kdy jsme je 

požádali o předání informace o možnosti využít 

noclehárnu i mimo běžnou provozní dobu.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Celý článek najdete na www.mudk.cz.

Hledáme
Hledáme pečovatelky do  našeho týmu – 

na  pracovní poměr i  na  brigády. Jedná se 

o  zajištění pečovatelské činnosti zejména 

u seniorů a osob se zdravotním postižením 

v  jejich domácím prostředí zejména 

ve  Dvoře Králové nad Labem. Termín 

nástupu ihned, popřípadě podle dohody. 

Bližší informace zájemcům sdělí vedoucí 

pečovatelské služby Bc.  Petra Hlušičková, 

DiS., na tel.: 731 637 970.

Potravinová pomoc od občanů 
Miletína
V  pátek 13. ledna 2017 navštívil ředitelku 

Pečovatelské služby Města Dvůr Králové 

nad Labem pan Bedřich Hak z  Miletína 

a přinesl dvě velké tašky trvanlivých potra-

vin. Pan Hak spolu s  kostelnicí Ludmilou 

Petříkovou vybrali mezi svými sousedy 

a  farníky v  rámci předávání Betlémského 

světla spoustu trvanlivých potravin, které 

budou sloužit lidem azylového domu 

a noclehárny. 

Bylo to nečekané a  velmi milé! Za  pomoc 

velmi děkujeme. 

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka

tel.: 604 212 697, www.psdvurkralove.cz 

V  mrazivém odpoledni v  neděli 8. ledna jsme 

uspořádali Tříkrálový koncert v  kostele Česko-

bratrské církve evangelické. Na žádost evange-

lického faráře Mgr. Aleše Mosteckého vystoupili 

žáci a učitelé dechového oddělení. 

Po  přivítání přítomných panem Mosteckým, 

který poté předal pomyslné slovo účinkujícím, 

koncert zahájil slavnostní intrádou a  koledou 

My tři králové soubor žesťových nástrojů Plech-

Band. Následovala sólová vystoupení Ondřeje 

Palána na  saxofon, Matěje Marečka na  trubku, 

kterého doprovodil hrou na violoncello pan uči-

tel Stanislav Bihari. 

Zahrál i  kvintet lesních rohů, který vznikl, jak 

upřesnila Vladimíra Matušková, která celým 

koncertem provázela, na žádost letošního matu-

ranta zdejšího gymnázia Dominika Pražáka. Ten 

přišel s  nápadem, že v  každém ročníku gym-

názia je jeden žák hry na lesní roh a toho by se 

mohlo využít na vánoční besídce gymnázia. Paní 

učitelka Nikola Holcová upravila pro toto sesku-

pení melodii z fi lmu Pán prstenů a skladba byla 

zařazena i na tento koncert.

Saxofonista Vojta Hojný (žák Tomáše Valtery) 

nejenže uvedl další soubor, ve  kterém hraje se 

svými kolegy klarinetisty, ale zároveň vysvětlil 

jeho název. Název souboru Béčka vznikl podle 

nástrojového ladění. Klarinety i  sopránový 

saxofon je v  ladění Bé, zkrátka Béčka. Soubor 

zobcových fl éten Flauti Dolci zahrál renesanční 

skladby a poté společně s učitelkou Vlastou Siři-

šťovou rozezpíval přítomné. Všichni si společně 

zazpívali vánoční píseň Čas radosti, veselosti.

Na  závěr koncertu zahrálo trumpetové trio 

za doprovodu violoncella a z kůru celý koncert 

zakončil soubor loveckých nástrojů myslivec-

kými signály. Koncert byl pro účinkující nároč-

nější, protože se konal pouhý týden po  vánoč-

ních prázdninách, kdy si děti užívají volna 

a  hudební nástroje odpočívají někde v  koutku. 

Ale i  přesto všichni za  ten týden vše „oprášili“ 

a na koncertě se moc snažili.

Celý koncert připravili učitelé dechového oddě-

lení: Nikola Holcová, Vladimíra Matušková, 

Vlasta Siřišťová a Tomáš Valtera. 

Vladimíra Matušková, DiS., zástupkyně ředitelky

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Úspěšný tříkrálový koncert
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Jednali jsme o budoucnosti městské nemocnice

K napsání tohoto článku mě vyprovokoval stav 

komunikací a chodníků po přívalu sněhu začát-

kem letošního roku. Dále rozhovor na  téma 

zimní údržba mezi ředitelem technických služeb 

města (TSm) Ing. Horsákem a mluvčí města Ing.

Kameníkovou, který byl uveřejněn na  webo-

vých stránkách našeho města. A  rozhovor pro 

web Královédvorsko.cz, z něhož čerpám úžasné 

sdělení ředitele TSm pro nadpis tohoto článku. 

Ano, je zima a  letos s  mimořádným přídělem 

sněhu. V  rozhovoru je zmíněn dokument Ope-

rační plán zimní údržby města, podle kterého 

mají TSm postupovat a  mírnit následky nepří-

znivých povětrnostních podmínek. Kdybych 

byl nekompromisní kritik odvedené práce, tak 

nezůstane suchá nit na řediteli TSm ani na sta-

rostovi města. Neboť nebyl splněn snad ani 

jeden bod Operačního plánu zimní údržby. Ale 

to nechci, nežiji mimo realitu a určitě chápu, že 

v této mimořádné situaci se nedá vždy dodržet 

to, co je na  papíře. Ač tento dokument připra-

vuje ředitel TSm a  jeho spolupracovníci a poté 

se předkládá ke  schválení radě města. To zna-

mená, že to není výmysl někoho, kdo tomu 

nerozumí. Ale o tom to určitě není. 

S  čím se nemůžu a  nechci smířit, je to, že se 

starosta Ing.  Jarolím neodhodlal vyhlásit třeba 

jen na  24 hodin kalamitní stav a  pomoci tím 

zvládnout TSm úklid sněhu za  pomoci dalších 

mechanizmů najmutých od soukromých fi rem. 

Ředitel TSm nastalou situaci dle svého vyjádření 

za  kalamitní stav považoval. Dále se nemůžu 

smířit s tím, že nebyl včas zabezpečen bezpečný 

přístup do zdravotnických zařízení, škol a mini-

málně ve středu města na přechody pro chodce. 

Na některých místech jsou sněhové bariéry brá-

nící snadné chůzi dodnes, tj. 15. ledna 2017, to 

znamená 10 dnů po kalamitě! Ať se děje, co se 

děje, tohle jsou přece priority priorit a ty ničím 

„neokecáte“. Vždyť kolik mají TSm zaměstnanců, 

kolik jich má městská organizace MěVak, kolik 

je asistentů prevence kriminality, kolik máme 

městských strážníků a  kolik je možné mít při-

pravených pracovníků z  úřadu práce? Jsem 

přesvědčený, že většina z  jmenovaných by 

po oslovení, zda jsou v této mimořádné situaci 

ochotni pomoci, souhlasila a  na  den dva by 

určitě pomohla s tím nejhorším. 

Pane řediteli, ve  svém rozhovoru pro jiné 

médium jste řekl, že máte na nákup vhodnějšího 

mechanizmu na  úklid sněhu v  rozpočtu TSm 

schválené peníze. Proč jste nekoupil na  druhý 

stroj ISEKI zimní nástavbu? Měl byste k  dispo-

zici dalšího pomocníka na úklid chodníků. Proč 

na traktoru zetor Fortera není používána kromě 

přední radlice zadní nástavba na posyp, kterou 

máte na skladě? 

Myslete tedy v  následujícím zimním období 

alespoň na  naše staré a  nemocné občany, 

na maminky s malými dětmi a na jejich bezpečí. 

Je dobře, že je mezi námi dost vlastníků nemo-

vitostí, kteří se o „svůj chodník“ postarají sami. Já 

jim za to děkuji. 

Jan Bém, zastupitel (ODS)

V lednu místo tání 
přišly mrazy

Ve  čtvrtek 8. prosince se konalo 12. zasedání 

zastupitelstva. Nutno přiznat, že přihlížejících 

občanů bylo tentokrát víc než jindy. Měla jsem 

připraveno několik otázek pro naše zastupi-

tele, ale program byl tak obsáhlý, že po čtyřech 

hodinách, kdy byl program zhruba v  polovině 

a  na  dotazy občanů dojde až v  závěru, jsem 

musela odejít. Možná by bylo na zvážení změnit 

a  zatraktivnit průběh zastupitelstev. Schvalo-

vání agendy pozemků a nemovitostí v majetku 

města by se mohlo odehrávat v  přibližně sta-

noveném čase a za přizvání dotčených občanů. 

Kupříkladu na  tomto zastupitelstvu se řešily 

podněty podávané občany na  změnu územ-

ního plánu a občané, kterých se to týkalo a dali 

si s  podklady nemalou práci, to vůbec netušili, 

nebyli přizváni a  dozvěděli se až výsledek bez 

odůvodnění zamítavého stanoviska, aniž se 

mohli ke svému návrhu veřejně vyjádřit. Zkrátka 

úředník rozhodl a ty dej pokoj, občane. 

Teď ty otázky.

Chtěla bych se zeptat na  opravy chodníků 

v našem městě. Kdo monitoruje frekvenci využí-

vání a  tudíž důležitost a  smysluplnost jejich 

oprav? Ptáte se občanů v  okrajových částech 

města, kudy se dostávají ke svým obydlím? Např. 

nový chodník u Janečáku směr Hradec Králové. 

Neříkám, je to super. Ale kolik lidí po něm chodí? 

A  co ten chodník v  příšerném stavu na  druhé 

straně vozovky, kde jsou rodinné domy? Tam 

lidé odjakživa chodí domů a  i  dál k  mlíkárně. 

Že by šli po  novém chodníku a  pak přebíhali 

ke svým obydlím přes silně frekventovanou sil-

nici bez přechodu? To asi těžko.

Dále se mě lidé ptají na  opravené nábřeží 

a  smysluplnost načmárané asi cyklostezky. 

Když se budete držet autem ve  svém pruhu, 

tak pravými koly berete všechny, teď už pro-

padlé kanály. Jak to bude vypadat po  zimě, 

a  budete kvalitu předané práce reklamovat? 

Tak se ptám za ně. Je pravda, že je nábřeží užší, 

a teď po sněhové nadílce ještě užší? Začínám si 

myslet, že jsme raritou pro cyklisty. Cyklostezky 

odnikud nikam. Proč nemůže být cyklostezka 

obousměrná po  pravém břehu Labe. Myšleno 

od mostu Jana Palacha – směr kruhový objezd 

u  lva. Takový provoz tam určitě není, aby se 

cyklisté nevyhnuli. Jezdí se tudy běžně a silnice 

mohla zůstat motorovým vozidlům. Obávám se, 

že cyklisté budou tuto zmatečnou situaci využí-

vat asi tak, jako červený pruh u kostela a v ulici 

Palackého.

A  teď nejožehavější otázka na  pana starostu. 

Myslíte si, že TSm zvládly lednovou sněhovou 

nadílku? Odpovím za  vás. V  žádném případě. 

Jako starosta byste měl z této nezvládnuté situ-

ace vyvodit personální důsledky.

Odpovědi touto cestou nečekám, ale je to pod-

nět k zamyšlení pro vedení města.

Libuše Vonková

Otázky, na které nedošlo

Dne 22. prosince 2016 se v Městské nemocnici 

Dvůr Králové nad Labem (dále MNDK) usku-

tečnilo jednání o  výstavbě urgentního příjmu, 

tzv. Emergency, a  o  přemístění a  výstavbě 

nového výjezdního střediska ZZS Královéhra-

deckého kraje (dále ZZS KHK) v  areálu MNDK. 

Na  jednání, kterého jsem se také zúčastnil, byli 

přítomni náměstek hejtmana Ing.  Aleš Cabicar, 

starosta města Ing. Jan Jarolím, předseda před-

stavenstva Zdravotnického holdingu Králové-

hradeckého kraje (dále ZH KHK) Ing.  Miroslav 

Procházka, Ph.D., předseda představenstva 

MNDK Ing. Miroslav Vávra, CSc., ředitel ZZS KHK 

MUDr.  Jiří Mašek, zdravotnický náměstek ředi-

tele ZZS KHK a radní města MUDr. Libor Seneta 

a hlavní sestra MNDK Mgr. Jana Holanová. 

Jednání bylo svoláno po dohodě mezi Ing. Cabi-

carem a  Ing.  Procházkou, Ph.D., a  navazovalo 

na mou schůzku se starostou města a s  ředite-

lem ZZS KHK z loňského února. Pan ředitel Ma-

šek tehdy navrhl řešení, jak zajistit obyvatelům 

v oblasti ORP Dvůr Králové nad Labem přítom-

nost lékařů při výjezdech ZZS KHK. Vycházelo 

z  reality současného stavu, bylo koncipováno 

s  perspektivou do  budoucna, tzn. v  horizontu 

do 1, 3, 5 a 10 let, a spočívalo zejména v návrhu 

realizovat výstavbu urgentního příjmu pacientů 

a  nového výjezdního střediska ZZS KHK v  are-

álu MNDK. Také bylo navrženo, že je třeba začít 

pracovat na  přípravě těchto stavebně-technic-

kých investic včetně vytvoření a  přijetí nového 

personálně-organizačního modelu řízení 

a obsazenosti nových zdravotnických pracovišť 

ve  spolupráci s  MNDK i  ZH KHK. Zároveň bylo 

zdůrazněno, že pro navržená řešení je důležité 

získat také jednoznačnou „politickou podporu“ 

ze strany vedení Královéhradeckého kraje! 

Na  prosincovém jednání byla řešení navržená 

v  únoru 2016 opět předložena. S  návrhem 

na výstavbu urgentního přijmu a nového výjezd-

ního střediska v areálu MNDK přítomní souhlasili, 

o  navržených řešeních diskutovali a  připomín-

kovali je. Stejně tak se diskutovala a  připomín-

kovala i  otázka strategického postavení MNDK 

v současném a budoucím systému zdravotnictví 

v  Královéhradeckém kraji. Zástupci města vyjá-

dřili požadavek, aby MNDK měla stejný nebo 

obdobný význam v systému zajištění dostupnosti 

zdravotní péče jako mají současné čtyři oblastní 

nemocnice v Jičíně, Trutnově, Náchodě a v Rych-

nově nad Kněžnou. A rozšířit tak počet oblastních 

nemocnic o plnohodnotnou pátou nacházející se 

v samém středu kraje, která by měla poskytovat 

zdravotní péči zejména obyvatelům ORP Dvůr 

Králové nad Labem, ORP Jaroměř a  ORP Hořice 

v  Podkrkonoší, kde se nacházejí pouze nemoc-

nice s  LDN. Opakovaně pak padlo jednoznačně 

ujištění ze strany náměstka hejtmana Ing.  Cabi-

cara a ředitele ZH KHK Ing. Miroslava Procházky, 

Ph.D., že se s  MNDK počítá a  kraj si je vědom 

důležitosti tohoto zařízení. 

S  ohledem na  všechny požadavky zástupců 

města navrhl Ing.  Miroslav Procházka, Ph.D., 

aby byl nejpozději do  konce roku 2017 zpra-

vován závazný odborný Generel dostavby 

Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem, 

který si nechá město za fi nanční podpory kraje 

zpravovat a  který z  dlouhodobého hlediska 

vyhodnotí a prokáže navrhovaná řešení, včetně 

ekonomického zhodnocení investic, které bude 

potřeba do  daného zdravotnického zařízení ze 

strany kraje do  budoucna investovat. S návr-

hem všichni přítomní souhlasili a  domluvili se, 

že po  zadání odborného Generelu a  dohodě 

o spolufi nancování se budou dál do budoucna 

na  základě vzájemných výzev na  dané téma 

operativně setkávat. 

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)

Upozorňujeme přispěvatele, že v  souladu 

se zásadami zpracování a vydávání Novin 

královédvorské radnice nejsou anonymy 

zveřejňovány. Děkujeme za pochopení.
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inzerce:

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.

Prodám dřevěné brikety na  topení, cena 

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

Tel.: 499 396 489.

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

Tenis, volejbal, ping–pong, nohejbal

pondělí – pátek / 150 – 220 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

Nabízím kompletní vedení

ÚČETNICTVÍ
DANĚ, MZDY
Milada Beranová

telefon: 722 427 688
e-mail: levneucetnictvi@post.cz

Nesplácíte své dluhy?
Potřebujete oddlužit?

Insolvenční správce
Vám vypracuje insolvenční návrh

s návrhem na oddlužení.
Tel.: 602 466 565

RENOVACE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ
  - Vestavěné skříně na míru

  - Žaluzie, venkovní rolety

  - Zatahovací dveře

  Kamil Hroch

  tel.: 777 936 560

  e-mail: baronh@seznam.cz

  www.renovacedveri.kvalitne.cz

Jak by se nám lépe žilo, kdyby 
tady bylo či nebylo… 
Děkujeme spoluobčanům, kteří v  uplynu-

lém roce zasílali náměty ke zlepšení život-

ního prostředí v našem městě. 

Výhercem soutěže ze 4. čtvrtletí se stal 

Rudolf Klíma. Navrhuje upravit pěšinu, 

která vede po  levém břehu Labe v  úseku 

od  přemostění Labe u  bývalého závodu 

TIBA Vorlech směrem k  Verdeku. Tato 

pěšina vede klidovou oblastí a  je užívána 

rybáři a  za  účelem krásných vycházek 

okolo Labe. Tato trasa může být rovněž 

vítanou alternativou k  nebezpečné chůzi 

po  silnici z  Vorlecha do  Verdeka. Rudolf 

Klíma nabízí i pomoc při čištění pozemku. 

Odbor životního prostředí se bude tímto 

návrhem na jaře zabývat.

Jako nápad roku byl 2016 vyhodnocen 

jeden z  mnoha nápadů Hany Sedláčkové: 

návrh na  zvelebení pozemků na  příjezdu 

do města od Hradce Králové. K vítěznému 

námětu sdělujeme, že město již začalo pra-

covat na tom, aby na pozemku v Dukelské 

ulici (tzv. Janečkově kopci) byla vysázena 

nová zeleň.

Výhercům byly ceny (za 4. čtvrtletí 2016: 

dárkový balíček od  společnosti EKO-KOM, 

za nápad roku 2016: kniha od města „Dvůr 

Králové nad Labem a okolí – historie a sou-

časnost ve fotografi i“) předány osobně.

I  přesto, že tato soutěž skončila, můžete 

nám i nadále vaše návrhy, jak zlepšit životní 

prostředí ve  Dvoře Králové nad Labem, 

zasílat na  e-mail: sirkova.eva@mudk.cz. 

Děkujeme moc za spolupráci.

Ing. Eva Šírková

vedoucí odboru životního prostředí

Únor a březen bude ve Dvoře Králové nad Labem 

zasvěcen jazzu a  swingu. Během těchto dvou 

měsíců se totiž uskuteční již XXIII. ročník tra-

dičního jazzového a  swingového festivalu Dny 

R. A. Dvorského, který pořádá městské kulturní 

zařízení Hankův dům. I  v  letošním roce se akce 

koná pod záštitou místostarostky Alexandry 

Jiřičkové a  za  přispění Královéhradeckého kraje 

a města Dvůr Králové nad Labem.

„Již 1. února se uskuteční první koncert. V  pří-

jemných prostorách krčmy Starý pivovar se 

od  19:30 hod. představí výborná britská blue-

sová zpěvačka Zoe Schwarz, kterou doprovodí 

na kytaru kolega z kapely Blue Commotion Rob 

Koral. Na baskytaru zahraje Tomáš Liška a za bicí 

usedne Tomáš Hobzek,“ přibližuje zahajovací 

koncert festivalu Zuzana Čermáková, ředitelka 

Hankova domu.

Druhý díl bude ve středu 15. února patřit Ond-

řeji Havelkovi a  jeho Melody Makers, kteří 

zavítají po delší pauze do Hankova domu a od

19:00 hod. zde uvedou zbrusu nový pořad 

s názvem „Bude to jinak! Ještě znamenitější“.

„Swingu je věnováno i  divadelní představení, 

které je svižnou procházkou historií tohoto 

hudebního žánru v  podání členů Studia Ypsi-

lon,“ zve Zuzana Čermáková na  další část fes-

tivalu, která se uskuteční ve  středu 15. března 

od  19:00 hod. v  Hankově domě. Inscenace 

Swing neboli o štěstí rozvíjí myšlenku, že swing 

není jen hudba, ale že se v ní zažívá štěstí. Pro 

mladé je objevem a  trendem, pro starší zase 

nestárnoucí záležitostí.

Hlavní festivalový večer je pak připraven 

na  pátek 24. března, kdy se opět v  Hankově 

domě uskuteční od  19:00 hod. velký koncert, 

během něhož si posluchači zcela jistě přijdou 

na své. Na úvod zahraje královédvorský Big Band 

Dvorský, po něm se představí mladý, energický 

orchestr Ježkovy stopy, který se zabývá předvá-

lečnou a  válečnou českou swingovou hudbou, 

a jeho vystoupení slibuje originální interpretaci 

a notové materiály s co nejvěrohodnějším zážit-

kem hudby 30. let 20. století. 

„Závěr večera bude patřit JH Big Bandu Hradec 

Králové, se kterým jako host vystoupí zpěvák 

Ondřej Ruml,“ zve na  hlavní hvězdu letošního 

ročníku Zuzana Čermáková.

Festival Dny R. A. Dvorského uzavře v  pátek 

31. března after party v  Penzionu Za  Vodou. 

Od  20:00 hod. zde zahraje EKG Jazz ve  složení 

Jana Stránská – housle, Petr Stránský – trubka, 

Dalibor Hanč – kontrabas a Petr Mádle – klávesy.

Hankův dům, městské kulturní zařízení

Třiadvacáté Dny R. A. Dvorského lákají 
mimo jiné na zpěváka Ondřeje Rumla

Zpěvák Ondřej Ruml.  Foto: Facebook Ondřeje Rumla 
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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

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

• PRACOVNÍK EXPEDICE VÝROBKŮ

Bližší informace na:

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

Nabízíme: – odpovídající ohodnocení     – zaměstnanecké benefi ty

                         – zajímavou a tvořivou práci   – další vzdělávání v oboru

... užitek a tradice
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Noví občánci města
V  prosinci 2016 se narodilo v  našem městě 11 občánků – 4 chlapci

a 7 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V prosinci 2016 zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 25 lidí, z toho bylo

15 královédvorských občanů, 9 mužů a 6 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubile-

ích v  prosinci 21 občanů s  gratulací a  kytičkou. V  tomto období oslavily

4 manželské páry stříbrnou svatbu, 5 manželských párů zlatou svatbu

a 3 manželské páry svatbu diamantovou.

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování
Vánoční čas skončil a nastal nám nový rok. Chtěli bychom se v tom shonu 

na chvíli zastavit a poděkovat všem, kteří s námi po celý rok 2016 spolu-

pracovali a jakýmkoliv způsobem se podíleli na zpříjemnění Vánoc pro děti 

umístěné v našem zařízení. Děkujeme všem za dárečky pro děti, drogistické 

potřeby, potřeby pro děti, dobroty a peněžité dary.

Kolektiv zaměstnanců Dětského centra ve Dvoře Králové nad Labem

Omluva
Ve  vydání NKR č. 12/2016 byl v  článku s  poděkováním od  paní Věry 

Havelkové, ředitelky MŠ Drtinova, nesprávně uveden akademický titul 

Bc. Za chybu se omlouváme.

(red)

Společenská rubrika Na  Staré radnici bylo v lednu slavnostně přivítáno 12 novorozených 

občánků našeho města. 

Vítání občánků

Zleva: Mikuláš Umlauf, Eliška Metelková, Tobiáš Vlček, Matyáš Rejchrt, Hugo Čihák, Voj-

těch Toman.

Zleva: Petr Žižka, Dorota Loydallová, Samuel Dvořák, Kryštof Hořejš, Anna Ketnerová, 

Jan Meissner.

S  hlubokým zármutkem oznamujeme, že naše 

řady opustila věrná sokolka, sestra Mgr.  Jana 

Pušová.

Sestra Pušová cvičila v  Sokole od  dětství 

a ve cvičení pokračovala i po jeho násilné likvi-

daci. Oblíbila si zejména cvičení v hromadných 

skladbách, ve kterých vystupovala na spartakiá-

dách i na sletech.

Po obnovení Sokola v roce 1990 se ihned zapo-

jila do  sokolské činnosti a  vykonávala funkci 

vzdělavatelky. Mnohokrát reprezentovala Sokol 

na různých akcích v sokolském kroji, ať to byly 

vzpomínkové akce k  8. květnu nebo 28. říjnu, 

sázení sokolské lípy nebo sletové průvody.

Nejlépe se cítila v  oddíle žen, kam si chodila 

nejen zacvičit a relaxovat po práci, ale účastnila 

se různých akcí, které ženy připravily. Absolvo-

vala s nadšením výlety, zájezdy, veřejná vystou-

pení, slety, průvody, šibřinky a  další sokolské 

aktivity.

Po mnoho let bojovala se zákeřnou nemocí, přes 

nepřízeň osudu se nepoddala a znovu a znovu 

se vracela do sokolovny, aby načerpala v kruhu 

cvičenek novou energii do další bitvy.

Vyhrát boj se bohužel sestře Janě nepodařilo. 

Zemřela ve čtvrtek 15. prosince 2016.

Její značka v  sokolovně a  na  cvičišti osiřela. 

Přesto pro nás zůstane Jana navždy vzorem 

nesmírné houževnatosti a odhodlanosti poprat 

se s osudem, neztrácet optimismus a víru v lepší 

budoucnost. Čest její památce!

Výbor TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Řady královédvorského Sokola opustila sestra Jana Pušová

Dětská ozdravovna Království se nachází nad 

přehradou Les Království. Od roku 1928 pomáhá 

zlepšovat zdravotní stav dětí a  od  roku 2008 

i  chránit ohrožené děti. Od  počátku až dosud 

zde bylo asi 30 tisíc dětí na ozdravném pobytu 

a od roku 2008 necelých 400 dětí na Okamžité 

pomoci.

Činnost tohoto unikátního zařízení přečkala 

i druhou světovou válku a přerušena byla pouze 

jednou v  roce 1993, a  to na  6 týdnů z  důvodu 

nezájmu fi nancování pobytů zdravotními 

pojišťovnami. Naštěstí funguje nadále i přes kri-

tické období, kdy preventivní ozdravné pobyty 

nebyly v  minulých letech příliš využívány dět-

skými lékaři. 

Právě tuto zimu uplynulo 90 let od  doby, kdy 

se stavěl spojovací koridor a  učebny za  hlavní 

budovou. Tato část zařízení fungovala do  roku 

2003, kdy byla z  havarijních důvodů uzavřena 

(snímek vlevo). Díky zřizovateli, Královéhradec-

kému kraji a provozovateli Sdružení ozdravoven 

a léčeben okresu Trutnov, byla v zimě 2016 zcela 

nově vystavěna a vybavena a do provozu dána 

od  ledna 2017 pro děti v  tísni, kde je 20 krizo-

vých lůžek (snímek vpravo). 

Vážení spoluobčané, dárci, sponzoři, přátelé, 

dobrotety, velmi děkujeme za  vaši podporu 

v roce 2016 a za krásné Vánoce pro „ naše“ děti 

na Okamžité pomoci.  Jsme za vás všechny velmi 

rádi, s vámi je naše poslání radostnější. Společně 

plníme dětská přání. 

Dodatečně vám všem přejeme do  roku 2017 

hlavně zdraví, štěstí a láskyplné rodinné zázemí.

Bc. Vladimíra Zilvarová,

kolektiv ozdravovny a „naše“ děti

Dětská ozdravovna Království děkuje za přízeň v roce 2016
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Klub NATURA ve spolupráci s naším gymnáziem 

organizuje každoročně přípravné semináře pro 

soutěžící Královéhradeckého kraje v biologické 

olympiádě všech kategorií. Semináře se usku-

tečňují vždy v  sobotu a  velice nás těší zájem 

žáků, kteří jsou ochotni přípravě na  soutěž 

věnovat volný čas. S nimi přijíždějí často i jejich 

učitelé.

V  sobotu 5. listopadu 2016 proběhla příprava 

na  BiO kat. C, D na  téma Detektivem v  přírodě. 

Dostavilo se přes šedesát žáků z  osmnácti škol 

našeho kraje. Lektor Mgr.  Josef Hotový z Muzea 

východních Čech si pro ně připravil zajímavou 

prezentaci a  provedl je přípravným textem. 

V další části semináře se účastníci seznámili s vel-

kým množstvím prvotních i  druhotných stop, 

podle kterých mohou poznat, kteří živočichové 

v  lese žijí. Materiál nám zapůjčila ČLA Trutnov 

a  pan Václav Lokvenc, pracovník Lesní správy 

Dvůr Králové nad Labem, který spolu s Mgr. Jose-

fem Hotovým s ním žáky podrobně seznámil.

Pro soutěžící v kategoriích A a B (střední školy) se 

konaly přípravné semináře na téma Budiž světlo 

ve  dnech 14. a  28. ledna 2017. Jako lektory se 

nám podařilo opět získat i část autorů příprav-

ného textu (např. prof.  RNDr.  Jana Černého, 

Ph.D., z  Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-

lovy) a další odborníky na toto téma z řad vyso-

koškolských studentů, mj. našeho absolventa 

Daniela Bohutínského z Lékařské fakulty Hradec 

Králové.

Zájem o  oba semináře byl opět velký, zúčast-

nili se – kromě našich žáků – soutěžící z  gym-

názií a  dalších středních škol z  Hradce Králové, 

Náchoda, Trutnova, Nové Paky, Úpice, Nového 

Bydžova a Dobrušky, ale i z jiných krajů – z Par-

dubic a z Jablonce nad Nisou.

Z  lednových seminářů si studenti škol, které 

projevily zájem, neodnesli jen mnoho nových 

znalostí, ale zdarma také zajímavé materiály, 

které vytvořila PřF UP Olomouc v  projektu EU 

pro zkvalitnění výuky biologie, chemie a  geo-

logie na  základních i  středních školách. Autoři 

materiálů vytvořili jednak tzv. čítanku, ve které 

jsou zajímavé články k  různým kapitolám, dále 

laboratorní a  terénní cvičení pro badatelsky 

Zprávy z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem: 
Semináře pro přípravu na biologickou olympiádu

Studenti naší školy zpestřili už tradičně prosin-

cové „čekání na  Ježíška“ na  několika místech 

zpěvem vánočních písní a  koled. Hudebníci 

4. C a  2. A  vystoupili během vánočních trhů 

na náměstí T. G. Masaryka v podloubí před ZUŠ, 

2. C potěšila svým zpěvem klienty Domu s pečo-

vatelskou službou v  Sadové ulici za  Schulzo-

vými sady a dívčí školní pěvecký sbor podpořil 

vánoční atmosféru u nás ve škole.

Letošní vánoční besídku zahájil slavnostně 

na  schodišti gymnázia soubor lesních rohů, 

tvořený taktéž našimi studenty, zasněnou písní 

In Dreams z fi lmu Pán prstenů. Školou se nesla 

krásná hudba a  nálada byla sváteční. Písně 

Tichá noc, Byla cesta ušlapaná, Vondráši, Matóši 

a  populární songy Last Christmas a  Jingle Bell 

Rock tvořily vánoční repertoár našeho pěvec-

kého sboru, jehož vystoupení na schodišti násle-

dovalo. Poděkování za hudební spolupráci patří 

paní učitelce Bc. Nikole Holcové z  místní ZUŠ 

R. A. Dvorského a za prskavkové rozzáření atmo-

sféry schodiště „světlonošům“ z 2. C.

Mgr.  Pavlína Flídrová

Vánoční hudební 
vystoupení

Projekt Extra třída – Stárneme spolu

V letošním školním roce se žáci našeho gymnázia 

přihlásili po vzoru loňské 2. C do projektu Extra 

třída. Tento projekt nabízí společnost EDUin 

a jeho cílem je zapojit třídní kolektivy žáků vzdě-

lávajících se v  7.–9. ročnících základních škol 

a  odpovídajících ročnících víceletých gymnázií 

více do života lidských komunit ve městě, ve kte-

rém žijeme. I současní sekundáni naší školy sršeli 

od  začátku velkolepými nápady, jak vylepšit 

občanům města život. Diskutovali o  tom také 

na besedě s panem starostou Ing.  Janem Jaro-

límem. Následovala domluva s  paní ředitelkou 

Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad 

Labem Mgr.  Marcelou Hauke a  pak už směle  

zaměřila 2. C svůj projekt, který žáci nazvali „Stár-

neme spolu“, na  zkvalitnění a  zpestření života 

klientů z  Domu s  pečovatelskou službou pro 

seniory a zdravotně postižené občany, kteří žijí 

v Sadové 2755. Jeho cílem je smysluplné mezi-

generační propojení našich 14–15letých žáků se 

seniory. 2. C si pro ně připravila různorodé akti-

vity, při kterých si mohou všichni společně užít 

zábavu napříč genera-

cemi, obohatit se navzá-

jem o své znalosti, doved-

nosti a  zkušenosti a  zažít 

spolu radost i  legraci. 

První akce, zpívání vánoč-

ních koled, proběhla už 

v prosinci. Další setkání se 

uskuteční v období únor–

červen 2017, vždy jednu 

středu v  měsíci. O  tomto 

projektu Extra třídy nato-

čil žák 2. C Martin Kaz-

mirowski krátké video, 

které se jmenuje „Stár-

neme spolu“. Je možné 

ho zhlédnout na youtube.

Senioři se mohou těšit na  turnaj ve  stolních 

hrách a  aktivity trénující paměť, na  čtení pří-

běhů a  keramickou dílnu, na  promítání fi lmu, 

na velikonoční setkání a koncert klasické hudby, 

při kterém bude účinkovat 2. C. Jedné akce se 

zúčastní také malé děti z  našich rodin a  pří-

padně i  domácí mírumilovná zvířata. Během 

všech setkání chceme vzájemně sdílet a zazna-

menávat zajímavé životní příběhy, které nám 

budou senioři vyprávět. Chceme k  nim přidat 

fotografi e a  vytvořit knížku, kterou v  červnu 

pokřtíme a seniorům věnujeme. Vytvoříme pro 

ně také kalendář se společnými fotografi emi 

a  nástěnné puzzle. Na  závěr projektu „Stár-

neme spolu“ proběhne společné grilování a „čaj 

o páté“. Naším přáním je navázat se seniory přá-

telský vztah a  ukázat jim, že mohou být i  pro 

mladou generaci užiteční a  vzácní. Věříme, že 

s dobrou vůlí a aktivním přístupem k životu se 

dá stárnout s grácií.

Mgr. Pavlína Flídrová

Den otevřených dveří
Zveme všechny zájemce o  studium 

na  Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem 

na  den otevřených dveří, který se usku-

teční v  sobotu 25. února 2017 od 

9:00 do  12:00 hod. V  10:30 hod. bude 

v  aule podána informace o  přijímacích 

zkouškách a studiu na naší škole. 

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

orientovanou výuku 

a  náměty pro mimo-

školní činnost. Vzhle-

dem k  tomu, že autorkou části biologických 

textů z  oboru zoologie je učitelka našeho 

gymnázia RNDr.  Jana Dobroruková, získala 

mnoho sad těchto materiálů, které distribuuje 

do základních i středních škol našeho kraje. 

Ohlasy na  všechny tyto semináře jsou velice 

dobré, jsme rádi, že můžeme soutěžícím pomoci 

při přípravě na tak náročnou soutěž, jakou biolo-

gická olympiáda je.

RNDr. Jana Dobroruková

PhDr. Ivo Rejchrt
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Výlet němčinářů ze ZŠ Schulzovy 
sady za Popelkou

Zprávy ze ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem

Týden před Štědrým dnem se žáci ZŠ Schul-

zovy sady v  rámci praktické podpory výuky 

německého jazyka vypravili do  německé spol-

kové země Sasko. Cílem nebyly pouze tradiční 

vánoční trhy přímo v  srdci Drážďan, ale i  malé 

překvapení – zámek Moritzburg. Tam se totiž, 

v koprodukci s německou televizní stanicí, točila 

naše nejznámější vánoční pohádka Tři oříšky pro 

Popelku.

Všude na nás hleděla Libuše Šafránková či Pavel 

Trávníček, našli jsme i příjezdovou cestu Popelky 

a  jejího koně Juráška na ples a okénko, kterým 

koukala do sálu, a dokonce i její střevíček – při-

lepený dodnes na  zámeckých schodech. Naše 

romantická srdce zaplesala, někdo střevíček 

(i ve velmi studeném počasí) zkusil, výsledek asi 

tušíte. 

Po  tomto zážitku následovala procházka his-

torickým centrem Drážďan, kostel Frauen-

kirche a  návštěva vyhlášených vánočních trhů. 

Ochutnali jsme tradiční německé speciality jako 

například Bratwurst či vánoční štolu, popíjeli 

Kinderpunsch a  obdivovali nejen živý betlém, 

nýbrž i desítky nádherně rozmanitě zdobených 

stánků. Zaznělo pár základních německých frází 

a zavládla radost, že jsme vše zvládli a v pořádku 

se vrátili.

Mgr. Lada Marksová, ZŠ Schulzovy sady

Od adventu ke Třem králům

Advent je období plné očekávání, rozjímání, 

potkávání se a příprav. Aby nám tento čas rych-

leji utíkal a mohli jsme se na Vánoce těšit ještě 

více, proběhl v  naší škole projekt s  názvem 

Tradice. 

Během měsíce prosince a  části ledna jsme 

se věnovali nejrůznějším aktivitám, které 

k adventu nedomyslitelně patří. Žáci se zúčast-

nili zdobení stromků v  zoo, zhlédli místní 

výstavu betlémů a  samozřejmě si dvorský bet-

lém sestavili i  ve  škole. Dále jsme každý den 

otevírali speciální adventní kalendáře, připo-

mněli si význam a zvyky týkající se významných 

svatých, pekli cukroví, uspořádali mikulášskou 

besídku a  výtvarné dílny. Žáci celé školy pravi-

delně trénovali zpěv vánočních koled. Některé 

třídy navštívili knihovnu, kde pro ně byl připra-

ven program taktéž na  téma tradice.  Všechny 

tyto aktivity vyvrcholily v  posledním týdnu 

před vánočními svátky. Samozřejmě nemohla 

chybět tradiční třídní besídka s  dárečky, cuk-

rovím a pouštěním lodiček. Pokud jste 22. pro-

since procházeli okolo kostela svatého Jana 

Křtitele, mohli jste zaslechnout tóny vánočních 

koled. Probíhal zde totiž koncert našeho škol-

ního sboru. Celý projekt byl zakončen v prvním 

lednovém týdnu, a to v pátek, na den Tří králů. 

Ve  třídách si žáci se svými vyučujícími povídali 

o tomto tradičním svátku a s ním spjatých zvy-

cích. Slavná trojice – Kašpar, Melichar a  Balta-

zar navštívila všechny třídy, zazpívala a popřála 

hodně štěstí do nového roku.

Během celého projektu jsme si připomněli to, 

co už známe, poznali mnoho nového, ale hlavně 

jsme se společně těšili na  nejkrásnější svátky 

v roce. K tradicím se opět vrátíme o masopustu.

Mgr. Veronika Kalužná, učitelka

Týden zimních aktivit
Konečně nám napadl 

sníh! Po  několika letech 

blátivých zim mohli žáci 

naší školy absolvovat 

lyžařský kurz na  běžkách 

v  okolí města. Tato akce 

se konala od  9. do 13. 

ledna 2017 a zúčastnili se 

jí žáci druhého stupně. 

Každý den jsme vyráželi 

do  bílých stop v  okolí 

Dvora Králové nad Labem. 

Projeli jsme se k  Lip-

nici, kolem zoologické 

zahrady, přes Hrubá luka 

a kolem splavu přes Verdek 

na přehradu Les Království. 

Některé dny opravdu mrzlo, až praštělo, jindy 

foukal vítr a sníh šlehal do tváří. Žáci ale bojovali 

statečně s těmito přírodními živly. Na závěr týdne 

proběhly závody s oceněním všech účastníků. 

I  žáci 1. stupně základní školy a  ZŠS přivítali 

sněhovou nadílku s  velkou radostí. Bobovali 

v  městském parku i  na  Hrubých lukách. Hráli 

hry ve  sněhu, postavili sněhuláka, koulovali se.  

Navštívili pejsky v  psím útulku Nový svět, kde 

vyvenčili krásné štěňátko. Zdatnější žáci bruslili 

na  zimním stadionu. Všichni zúčastnění prožili 

zdařilý týden zimních aktivit.

Doufejme jen, že sníh alespoň na  pár dnů 

i v příštích letech zasype naše městečko.  

Mgr. Jiří Leplt, učitel

Mgr. Jana Vojtěchová, učitelka

Předvánoční 
sportování
na ZŠ 5. května

Poslední středu před vánočními prázdninami 

jsme strávili ve  škole sportovními aktivitami. 

O organizaci se postarala 9. třída, která pro spo-

lužáky z  prvního stupně připravila disciplíny 

z programu olympijského diplomu, který je sou-

částí Sazka olympijského víceboje. 

Žáci plnili pro začátek pět disciplín: hluboký 

předklon, výdrž v postoji čápa, hod basketbalo-

vým míčem, zkrácené sedy lehy a skok z místa. 

Po absolvování stanovišť dostali všichni sladkou 

odměnu na doplnění energie. Deváťáci nezapo-

mněli ani na  spolužáky z  druhého stupně, pro 

které byl připraven fl orbalový turnaj. Po  vzá-

jemných utkáních se na  prvním místě umístili 

tradičně žáci 9. třídy, na 2. místě překvapivě žáci 

6. třídy, bronz získala osmá třída a bramborovou 

pozici obsadili žáci ze sedmé třídy. Děkujeme 

deváťákům za zorganizování tohoto dne. 

Mgr. Petra Chmelíková

vyučující ZŠ 5. května
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Zprávy ze ZŠ Podharť

Tento rok jsme v  adventním čase připravili pro 

rodiče tradiční vánoční dílny, kde si se svými 

dětmi mohli vyrobit nejrůznější vánoční deko-

race. Jako každý rok byla účast velmi silná 

a atmosféra příjemná. Rodiče mohli s dětmi sdí-

let prostředí mateřské školy a  na  chvíli být tak 

trochu zase dětmi.

Zajímavé gastronomické překvapení jim při-

chystal kuchař Jakub Jandera v podobě celého 

menu na  téma – zdravě, ale chutně. Rodiče 

mohli ochutnat zdravé potraviny, které jsou 

dětem v mateřské škole podávány, a přesvědčit 

se, že i dětské mlsné jazýčky se dají ošálit nápa-

ditou úpravou pokrmů v duchu správné výživy. 

Dnešní požadavky na skladbu stravy jsou velmi 

přísné a není jednoduché denně vymýšlet jídel-

níček. Máme štěstí, že Jakub je kreativní a  děti 

si i  díky jemu ponesou do  života správné stra-

vovací návyky. Děti v naší mateřské škole velmi 

rády připravované pokrmy konzumují a chutná 

jim, což mohli rodiče zkusit na  vlastní kůži. 

Menu je překvapilo a  takovou milou zpětnou 

vazbou byla nejedna 

žádost o recepty. 

Náš „Kuchař v  akci“ před-

vedl, že je odborníkem 

na  pravém místě. Na  čem 

si vlastně tak pochutnali? 

Jako předkrm byl podáván 

celozrnný chléb s  poma-

zánkou z  červené čočky, 

dále polévka s drožďovými 

knedlíčky, hlavním chodem 

byly kuřecí plátky s  čoč-

kovým salátem a  salátem 

s cizrny a jako dezert  naser-

víroval koláč ze špaldové 

mouky. 

Celá akce se setkala s  velkým úspěchem a  už 

nyní se těšíme na další.

Mgr. Dita Pacáková, ředitelka MŠ JUTA

Vánoční dílny s gastro překvapením aneb Zdravě, ale chutně

V Lipnici to žije

Lipničáci se za  poslední roky rozhodli navázat 

na  tradice a  rádi se společně setkávají při růz-

ných příležitostech např.: Pochod za pohádkou, 

Pálení čarodějnic, Den obce...

Závěrečnou akcí roku bylo v  sobotu 26. listo-

padu 2016 rozsvícení vánočního stromu.

Před zaplněným prostranstvím u Kapličky zahá-

jily program svým vystoupením naše nejmenší 

děti z  místní mateřské školy pod vedením 

Terezy Pacákové, Štěpánky Karbanové a  Lídy 

Kovářové. Poté následovalo vystoupení lipnic-

kých dětí, které navštěvují ZUŠ R. A. Dvorského 

Dvůr Králové nad Labem pod vedením Nikoly 

Holcové a  Vladimíry Matuškové. Pro některé 

to bylo úplně první vystoupení, které dopadlo 

na  výbornou. Za  vůně svařeného vína, tep-

lého čaje, domácího cukroví, vánoček... jsme si 

všichni i společně zazpívali.

Poděkování patří dětem a  učitelkám za  pěkná 

a milá vystoupení, všem, kteří přispěli k výzdobě 

Kapličky, k zajištění průběhu akce, za napečené 

vánoční cukroví, vánočky... Zkrátka všem, kteří 

přidali ruce k dílu. V neposlední řadě patří podě-

kování panu Janu Metelkovi, jenž celou akci 

moderoval, ale hlavně vám, kteří jste přišli a při-

spěli k  úžasné atmosféře, jež byla zakončena 

vypuštěním lampionů štěstí, které nesly přání 

dětí k Ježíškovi.

My se s  vámi těšíme nejen na  další rozsvícení 

vánočního stromu, ale i na další setkání, která se 

stávají v Lipnici tradicí.

Markéta Šimková

organizátorka akce rozsvícení stromu 

Vladimíra Matušková, DiS.

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Sněhuláci pro Afriku z Podhartě
ZŠ Podharť se letos již potřetí zapojila do  pro-

jektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je 

pomoci dětem v  Africe k  cestě do  školy, která 

pro ně není každodenní běžnou záležitostí, ale 

mnohdy nedostupným snem. Akci organizuje 

nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně 

prospěšná společnost, a  Gymnázium Ostrava-

Hrabůvka. Nejedná se o  akci, při níž by se jen 

vybíraly peníze, ale pomoc se uskutečňuje for-

mou dětské hry a zábavy. Startovné za každého 

sněhuláka ve  výši 50 Kč žáci 8. třídy věnovali 

z  fi nancí, které získali za  sběr starého papíru. 

Na  5. ledna 2017, kdy byl vyhlášen první cent-

rální celorepublikový den pro stavbu sněhuláků, 

nás příroda obdarovala velkou nadílkou sněhu 

a my jsme mohli směle vyrazit. Při stavbě sněhu-

láka se děti pobavily, stmelily a utužily si sociální 

cítění a snad i pocítily, že se zapojily do něčeho, 

co pomůže africkým dětem. 

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

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 se i  letos zúčastnilo 

62 dětí. Paní vychovatelky i  učitelky trochu 

vypomohly, aby pod šikovnýma rukama mohly 

na  jednotlivých stanovištích vzniknout předvá-

noční výzdoby skleněných andílků, hvězdiček 

do oken, ale i svícnů na stůl a stromečků na dře-

věných podstavcích, jež náramně 

vynikají na poličkách. Vlastnoručně 

vyrobené dárečky jsou o  to hod-

notnější, že byly vyrobeny s láskou, 

a tak jistě pod stromečkem potěšily 

nejednoho rodiče.

Markéta Hošková, vedoucí vychovatelka

Británie s Britem
V  pondělí 19. prosince 2016 nás 

navštívil rodilý mluvčí z  Británie 

Neil, který seznámil žáky se zajíma-

vými odlišnostmi české a  britské 

kultury interaktivní a  zážitkovou 

formou. Před samotným setká-

ním obdržely děti anglické pra-

covní listy, při jejichž vypracování 

si ověřily znalosti a  připravily se na  workshop. 

Během této akce si žáci zasoutěžili, zazpívali 

a  dozvěděli se spoustu užitečných a  nových 

informací. Zjistili též, že komunikovat v  anglič-

tině může být i zábavné.

Mgr. Ida Šturmová

Advent v Drážďanech
V úterý 13. prosince 2016 vyjeli již tradičně něm-

čináři z 9. třídy naší školy do Drážďan, aby ochut-

nali němčinu v  praxi. Prohlídka města, nazýva-

ného díky velkému množství barokních staveb 

také Florencie na  Labi, byla vyčerpávající. Žáci 

měli možnost si prohlédnout Semperovu operu 

– Semperoper (na snímku), Zwinger – světozná-

mou obrazárnu, luteránský kostel – Frauenkir-

che, Brühlovu vyhlídkovou terasu – Brühlsche 

Terasse, Knížecí průvod – Fürstenzug (obrovská 

freska složená z  kousků porcelánu na  zdi dráž-

ďanského zámku). Většina města byla spoje-

neckým letectvem při bombardování během 

2. světové války v  roce 1945 zničena, ale to už 

dnes nikdo nepozná. Drážďany jsou nově vysta-

věné a my se můžeme kochat nádherou tohoto 

města, které zastává funkci hlavního města 

německé spolkové země Sasko. A  v  adventní 

době je nádherná podívaná ještě umocněna 

vánoční výzdobou a  atmosférou vánočních 

trhů. Výlet se opět vydařil, ochutnali jsme místní 

speciality, vyzkoušeli svou němčinu, pozorovali 

tradice jiné země. Děkujeme za  možnost vyjet 

za hranice všedních dnů.

Mgr. Elena Lahučká
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V  regionálním tisku a  v  posledním čísle Novin 

královédvorské radnice byla veřejnost infor-

mována o  tom, že město Dvůr Králové nad 

Labem poskytne fi nanční dar na  zahajovací 

etapu opravy varhan v kostele sv. Jana Křtitele. 

Vzhledem k tomu, že se v souvislosti s touto akcí 

objevily i  některé ne zcela správné nebo zavá-

dějící informace, rozhodla se ekonomická rada 

farnosti, které je dohled nad celým projektem 

svěřen, veřejnost informovat o aktuální situaci.

Opravu našich varhan – ať dílčí nebo celkovou 

– značně komplikuje jejich zařazení do seznamu 

movitých kulturních památek. Takto klasifi ko-

vané varhany smí opravovat pouze některá 

z  odborných fi rem schválených Ministerstvem 

kultury, kterých je v ČR ale velmi málo. 

Dalším omezujícím faktorem jsou fi nance. Část 

veřejnosti si v souvislosti s tzv. církevními resti-

tucemi možná myslí, že církve disponují velkými 

fi nančními prostředky. Pro nás jako „spádovou“ 

farnost, která má na  starost i  velké množství 

budov v okolí, je realita bohužel zcela jiná. Pří-

jmy, které nám plynou z nedělních sbírek, pro-

nájmu lesů atd., zdaleka nestačí pro zajištění 

všech naléhavých oprav. V  současné době se 

jedná mj. o  nátěr šindelové střechy a  opravu 

plechové střechy kostela na Chotěborkách (cca 

180.000 Kč), opravu vitrážových oken v památ-

kově chráněném kostele v  Lanžově, která byla 

poničena při vichřici (cca 230.000 Kč) a o druhou 

etapu opravy trhlin ve zdech kostela ve Velkém 

Vřešťově. Nabídkové ceny varhanářských fi rem 

se přitom pohybovaly kolem 2 mil. Kč vč. DPH.

Po vyhodnocení stanoviska diecézního organo-

loga a  pečlivém zvážení všech okolností farář 

a farní rada dospěli v listopadu 2016 k závěru, že:

• spolehnout se v  první řadě na  grantové 

zdroje je nejisté a nezodpovědné;

• v součtu všech vlastních zdrojů a lokální pod-

pory (benefi ční koncerty, tzv. adopce píšťal, 

fi nanční dary města, fi rem a  jednotlivců) je 

reálné věnovat na postupné provedení prací 

ročně cca 300.000 Kč;

• bude založen transparentní účet, který je 

určen výhradně pro účely opravy varhan;

• podá se žádost na  radu města o  dar ve  výši 

50.000 Kč na zahájení první etapy;

• uzavře se smlouva s vybranou licencovanou 

varhanářskou fi rmou, od které farnost získala 

nabídku, pokud souhlasí s  prodloužením 

původního harmonogramu na  dobu 5 až

6 let, a to bez navýšení nabídkové ceny.

Již předtím byl v  červnu roku 2016 podán 

na Ministerstvo kultury Návrh na zařazení akce 

obnovy movité kulturní památky do  Programu 

restaurování movitých kulturních památek. 

Bohužel nám vybraná fi rma vzápětí sdělila, 

že přijala v  poslední době řadu časově nároč-

ných zakázek, což jí znemožňuje zahájit reno-

vaci našich varhan dříve než v  roce 2019. Tato 

situace je sice poněkud nepříjemná, na  druhé 

straně uvažovaný termín dokončení prací (rok 

2021/2022) ohrožen není, protože původní har-

monogram počítal s renovací po dobu tří let. 

Jsme si jistí, že mnoho obyvatel města Dvůr 

Králové nad Labem a  jeho okolí využívalo 

v  poslední době bohatou nabídku koncertů 

a  jiných kulturních akcí, které se v  kostele sv. 

Jana Křtitele konaly. Věříme, že jim proto další 

osud našich varhan není lhostejný a  že se rádi 

budou podílet na  postupném zajišťování pro-

středků na opravu našeho královského nástroje. 

Možností, které farnost v  spolupráci s  dalšími 

lidmi dobré vůle nabídne, bude více. A o všech 

vás i prostřednictvím Novin královédvorské rad-

nice budeme včas informovat.

Ing. Christian Kazmirowski

za římskokatolickou farnost Dvůr Králové nad Labem

Informace k plánované generální opravě varhan v děkanském 
kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem

Je 26. února 1717 a  do  Dvora Králové vjíždí 

kočár, ve  kterém se hrdě veze hrabě František 

Antonín Špork. Přijíždí k radnici, aby tu podepsal 

smlouvu o koupi pozemku nedaleko Kuksu. Pro 

Královédvoráky nezajímavý kus lesa plný obtíž-

ných skalnatých výběžků, pro hraběte Šporka 

je ovšem jeho Nový les místem, se kterým má 

velkolepé plány. Jeden z největších sochařských 

géniů Matyáš Bernard Braun zde brzy vytvoří 

ve  světovém měřítku unikátní barokní sochař-

sko-krajinářské dílo, které se stane širší součástí 

lázní Kuks. Nemýlíte se, jde samozřejmě o Brau-

nův Betlém.

Ano, stalo se to již před 300 lety. Ale pokud 

chcete vidět příjezd hraběte Šporka a jeho paní 

do města na vlastní oči, máte právě nyní jedineč-

nou příležitost. 

Dne 26. února 2017 od  13:00 hod. na  náměstí 

T. G. Masaryka se Spolek Braunův Betlém 

chystá tuto významnou událost připomenout 

a  poukázat na  zásadní historickou vazbu mezi 

hrabětem Šporkem, Braunovým Betlémem 

a Dvorem Králové nad Labem. 

Prestiž oslavám dozajista dodá přítomnost 

pana Stephana Sweerts-Sporcka a  jeho paní, 

kteří nejen že přislíbili svou účast, ale dokonce 

se uvolili sehrát role svých slavných předků. 

Seriózní badatele zaujme informace, že zazní 

autentický text kupní smlouvy, která se dlouho 

považovala za ztracenou a teprve nedávno se ji 

podařilo dohledat. Děti i dospělé jistě nadchnou 

barokní kostýmy z Půjčovny kostýmů Dvůr Krá-

lové nad Labem, zkušeného pořadalele špor-

kovského Reje čarodejnic v Braunově Betlému.

Slavnosti ve  Dvoře Králové nad Labem budou 

živě přenášeny prostřednictvím internetu 

do celého světa. Nepřeháníme – zájem o přenos 

projevilo například muzeum v  rodišti Matyáše 

Brauna v rakouském Sautens.

Oslavy budou od  13:45 hod. pokračovat 

prezentací pro média v  Konšelském sále Staré 

radnice, kde se odehraje divadelně pojatá rekon-

strukce podpisu smlouvy. Po  ní bude následo-

vat beseda s historiky, kteří se věnují Braunovu 

Betlému a královédvorskému regionu. Kapacita 

Konšelského sálu je bohužel malá, ale široká 

veřejnost ani zde nepřijde zkrátka. V  protějším 

sále bude totiž v  běhu výstava mapující dějiny 

Braunova Betlému, kterou pořádá královédvor-

ské Městské muzeum.

Na  závěr se dění přesune do  sálu Měst-

ského muzea ve  Dvoře Králové nad Labem.

V  17:00 hod. tu začne ochotnické divadelní 

představení, které si klade za cíl zábavně převy-

právět události spjaté s koupí Nového lesa.

V  případě zájmu o  podrobnosti navštivte 

webové stránky www.spork.345.cz. 

Na  shledanou 26. února 2017 ve  13:00 hod. 

na náměstí T. G. Masaryka. Těšíme se na vás.

pořadatelé akce

Slavnosti připomenou 300 let od zrodu Braunova Betlému

Vánoční setkání generací zpestřil skladbami soubor Flauti Dolci 
Vánoční setkání studentů virtuální univerzity 

třetího věku zaštítěné Českou zemědělskou uni-

verzitou Praha Suchdol se již podruhé uskuteč-

nilo v salónku restaurace Hankův dům ve čtvr-

tek 8. prosince 2016. 

Na  pořadu bylo vedle předání dárků a  příjem-

ného posezení i kulturní vystoupení v režii žáků 

místní základní umělecké školy, kteří s  překva-

pením zjistili, že i babičky a dědečkové mají své 

školní povinnosti a  besídky, celkově bylo pro 

obě strany setkání příjemné.

Před zraky věkově starších studentů a studentek 

vystoupil umělecký soubor ZUŠ jménem Flauti 

Dolci pod vedením paní  Vlasty Siřišťové. Žáci ZUŠ 

na začátku zahráli dvě renezanční skladby od M. 

Praetoria a lidové písně v úpravě Jaroslava Krčka. 

Další renezanční skladbu na  loutnu zahrál Pavel 

Konrád a na závěr zazněly dvě barokní koledy.

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní ředi-

telce ZUŠ Mgr.  Ivaně Černé za  zařazení tohoto 

vystoupení do plánu školy a upřímně se těšíme 

na  další vystoupení jejich souboru mažoretek 

na  celostátní akci ve  velkém sále Hankova 

domu dne 6. června 2017. Dále chceme podě-

kovat vedoucí uměleckého souboru Flauti Dolci 

paní Vlastě Siřišťové za  vedení souboru včetně 

vystoupení v dobových kostýmech.

V  neposlední řadě musíme ocenit vystupující 

žáky a žákyně za profesionální přístup i za situ-

ace, kdy díky tlumenému osvětlení své notové 

partitury spíše tušili, než aby je viděli, a na závěr 

chci poděkovat i  samotným studentům a  stu-

dentkám U3V střediska 193 ve  Dvoře Králové 

nad Labem za  příjemně prožité odpoledne, 

i  když si mohli vybrat účast na  zastupitelstvu 

v Hankově domě   ve stejné době v hlavním sále 

Hankova domu.

Ing. Irena Kejzarová, tutor U3V, Krkonoše a Podkrkonoší, z. s.

Foto: Václav Bartoška
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Skautské středisko hlásí
Opět se naše 

oddíly skautského 

střediska Zvičina 

zapojily  počátkem 

roku do  Tříkrálové 

sbírky. 1. roj světlu-

šek, vlčata i  skauti 

3. oddílu i  5. oddíl 

vodáků z  Mostku 

pomohl se sbírkou 

několika tříkrálovými trojicemi. Všechny 

děti si v krásném zimním počasí koledování 

užily a pomohly tak dobré věci. Za odměnu 

mohli koledníci navštívit zdarma fi lmové 

představení v královédvorském Kině Svět.

Všechny oddíly se nyní připravují na závody 

v  šifrování, Kimově a  Setonově hře, které 

proběhnou v únoru.

Ing. Martin Stránský 

V rámci akce „Rozchodíme 
civilky“ zavítali do zoo

V  pondělí 19. prosince 2016 jsme v  rámci 

akce „Rozchodíme civilky“ navštívili klasic-

kou část safari v zoo. Za krásného zimního 

počasí, kdy byly stromy a stromky obaleny 

sněhem a  ozdobami žáků škol z  širokého 

okolí, jsme se přesvědčili o  vřelém vztahu 

zaměstnanců k chované zvěři a nostalgicky 

zavzpomínali. Porovnávali jsme podmínky, 

jaké zde byly před několika desítkami let. 

Jedenáct účastníků prošlo otevřenou část 

křížem krážem a nachodilo celkem 66 kilo-

metrů. O své zážitky jsme se rozdělili na spo-

lečném obědě v restauraci „U Rudolfa III.“

Miloslav Tykal, předseda ZO

Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH)

Počet členů SDH Žireč stále narůstá
Žirečští hasiči se aktivně věnují nejen společen-

skému dění v  obci, práci s  mládeží, ale přede-

vším budování nově vzniklé jednotky. 

Výjezdová jednotka Dvůr Králové nad Labem 

– Žireč, s  celkovým počtem 9 osob vznikla

k 1. červenci 2016, do konce roku měla 5 ostrých 

výjezdů a  také se účastnila taktického cvičení 

s HZS Královéhradeckého kraje. Začátkem ledna 

2017 došlo k navýšení jednotky o 5 osob, takže 

v současnosti má celkem 14 členů. 

Pro společenské dění v obci hasiči pořádají např. 

pomlázkovou zábavu, pálení čarodějnic nebo 

vepřové hody. Také spolupracují s  Domovem 

svatého Josefa, pro který zajišťují průjezdnost 

k  objektům a  parkovací plochy při Svatoanen-

ských slavnostech nebo na Dni všech.

Nejvíce se ale žirečští dobrovolní hasiči věnují 

mládeži. Na  začátku loňského roku navštívili 

planetárium v Hradci Králové, společně se Soko-

lem Žireč uspořádali dětský den, akci začátek 

prázdnin a  poté dvoudenní akci k  rozloučení 

s prázdninami. Mladí hasiči se také účastní sou-

těží v  požární všestrannosti a  požárním útoku, 

kde se už nejednou umístili na  hezkých před-

ních místech.

V současné době se počet členů SDH Žireč zvy-

šuje, přihlásili se noví zájemci, kteří se chtějí stát 

dobrovolnými hasiči, a  to jak z  řad dospělých, 

tak dětí. Nováčky ve sboru je nyní třeba proškolit 

a vycvičit. Založeno bylo také družstvo žen pro 

požární sport. 

Nezbývá, než si přát, aby se SDH Žireč dařila 

práce i nadále.

Jan Pohl

Psi umístění v královédvorském útulku
Děkujeme všem návštěvníkům Dne otevřených 

dveří, třídě paní učitelky Jonešové ze ZŠ Schul-

zovy sady, sestrám Jakubcovým z  Jaroměře 

a  dalším dárcům a  milým lidem, kteří věnovali 

svůj čas ve vánočním čase opuštěným psům. 

Stále vítáme dobrovolníky na venčení psů – čtyř-

nožci chodí na procházky rádi i v počasí, „kdy by 

ani psa nevyhnal“, a  také stále přijímáme deky 

a  matrace, které pomáhají psům zvládat zimu 

v pohodlí a v teple.

S  novým rokem přicházejí mnohá předsevzetí, 

třeba shodit nějaké to kilo navíc, co se objevilo 

po Vánocích. Proto vám dnes představuji aktivní 

a  temperamentní psy, kteří čekají na svůj nový 

domov a  kteří by vám na  společných procház-

kách jistě s tím kilem navíc pomohli. 

Další umístěné psy najdete na webových strán-

kách www.utulek-dknl.estranky.cz. 

Holka – mladá 

psí sympaťačka, 

k  lidem velmi 

přítulná a  kama-

rádská. Jistě je 

zvyklá žít v  bytě, 

je čistotná a miluje 

pelíšek u  kamen. 

Na  procházce se 

ale umí pěkně pro-

táhnout a ještě si u toho poštěkává.

Vilík – tento 

pejsek je mladý 

akční plašánek, 

temperamentní 

aportér a  bez-

vadný parťák 

pro aktivní 

mladé lidi.

Žeryk – i přes svůj 

věk (11 let) je stále 

aktivní a  tempe-

ramentní, k  lidem 

hodný pes. Byl 

celý život zvyklý žít 

venku na  zahradě, 

byl by tedy výbor-

ným společníkem 

na  procházky 

přírodou.

Ben – jedná 

se o  staršího 

křížence vhod-

ného spíše jako 

zvířecího jedináčka 

a  na  zahradu. Byl 

by dobrým hlída-

čem i  společníkem 

na  procházkách, 

kontakt se zná-

mými lidmi má rád.

Viki – jedná 

se o mladého 

křížence, jenž 

by potřebo-

val usměrnit 

svoji blázni-

vou rychlost 

při pobíhání 

ve  výběhu. 

Dlouhé pro-

cházky v klid-

ném prostředí, případně i  běhání u  kola by ho 

bavilo a prospělo by mu.

Daniela Hoblová

Psí útulek Dvůr Králové nad Labem


