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Zveme na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na 13. zasedání Zastu-

pitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

které se uskuteční ve čtvrtek 16. března od 

15:00 hod. v sále Hankova domu. Pokud 

se nemůžete zúčastnit, můžete si audio-

záznam ze zasedání s odstupem několika 

dní poslechnout na internetových strán-

kách města www.mudk.cz v sekci Město / 

Orgány města / Zastupitelstvo města.

(mik)

Vlastivědné čtení bude 
vycházet s novým názvem
Tradiční časopis Dvůr Králové nad Labem 

– Vlastivědné čtení o našem městě 

i jeho okolí, který vychází již více než dvě 

desetiletí a jenž vydává město Dvůr Krá-

lové nad Labem, bude od letošního roku 

vycházet pod názvem Vlastivědné čtení 

o Královédvorsku. První letošní číslo, které 

vznikne pod vedením nového šéfredak-

tora Bedřicha Machka, vyjde v červnu 2017 

a jeho obsahem bude především 200. 

výročí nalezení Rukopisu královédvor-

ského. Na druhé letošní číslo se čtenáři 

mohou těšit na konci roku. 

(mik)

Trhy na náměstí T. G. Masaryka 
pokračují také v letošním roce
Všeobecné a  farmářské trhy se vrátily 

na  náměstí T. G. Masaryka, kde se budou 

opět konat v  tradičním termínu, a  to kaž-

dou středu od 8:00 do 16:00 hod. až do 20. 

prosince 2017. Oba trhy budou mít vyhraze-

nou vlastní část náměstí. Ve farmářské části 

budou moci zákazníci zakoupit produkty 

malých a  středních zemědělských produ-

centů převážně českého původu, např. 

ovoce, zeleninu, pečivo, med, džemy, koření 

a  další. Konkrétní nabídka se bude odvíjet 

od  ročního období. Větší počet farmářů 

očekáváme od  března. Ve  všeobecné části 

trhu bude k dostání široký sortiment zboží 

všeho druhu, např. oděvy a oděvní doplňky, 

bytový textil, kožená galanterie, bižuterie, 

dřevěné hračky či potřeby pro domácnost.

Radek Aleš, organizátor trhů

facebook.com/
mestodknl

Město požádalo o dotaci na rekonstrukci 
a modernizaci ZŠ Schulzovy sady
Rada města schválila 7. února 2017 podání 

žádosti o  dotaci na  akci „Rekonstrukce ZŠ Schul-

zovy sady" zaměřenou na  vybudování nových 

odborných učeben v budově A této školy a získání 

nového vybavení. Předpokládané celkové způso-

bilé výdaje projektu jsou 73,2 mil. Kč včetně DPH. 

V  případě přidělení dotace by spolufi nancování 

města činilo 10 % z celkových schválených způso-

bilých výdajů, 85 % by tvořily fi nance z EU a 5 % ze 

státního rozpočtu.

Cílem projektu jsou stavební úpravy stávající 

budovy A  školy tak, aby lépe sloužila součas-

ným potřebám žáků, a také pořízení potřebného 

vybavení. V rámci rekonstrukce a modernizace by 

mělo dojít k vybudování nového bezbariérového 

vchodu do budovy se schodištěm s bezbariérově 

řešenými podestami a výtahem, dále k vybudo-

vání školního poradenského pracoviště a odbor-

ných učeben se zázemím a odpovídajícím vyba-

vením a k úpravám venkovního prostranství. 

„ZŠ Schulzovy sady je největší základní škola 

ve  městě s  největším počtem žáků, stále však 

nemá vybudovaný bezbariérový přístup. Vybu-

dováním bezbariérového přístupu bude škola, 

která je využívána i  k  mimoškolním aktivitám 

dětí a  mládeže, lépe dostupná. Díky novým 

odborným učebnám se také zvýší kvalita for-

málního vzdělávání například cizích jazyků, 

přírodních věd a  podobně,“ uvedla místosta-

rostka města Alexandra Jiřičková.  

Pokud bude žádost o dotaci podpořena, výbě-

rové řízení na  zhotovitele by město mohlo 

vypsat ve druhé polovině letošního roku a k rea-

lizaci stavebních prací by mělo dojít během roku 

2018. „Zda bude žádost o dotaci podpořena, by-

chom měli vědět během letních měsíců. Podle 

podmínek dotačního programu však budou 

fi nanční prostředky připsány na  účet města 

zpětně až po zrealizování celého projektu,“ upo-

zornila Alexandra Jiřičková. 

Projektová žádost, kterou po  dohodě s  vede-

ním města připravil odbor rozvoje, investic 

a majetku města, navazuje na výzvu č. 46 Inte-

grovaného regionálního operačního programu 

s  názvem Infrastruktura základních škol, jejímž 

cílem je podpora zaměřená zejména na stavby 

a stavební práce spojené s výstavbou a moder-

nizací infrastruktury základních škol – odbor-

ných učeben a také na nákup potřebného vyba-

vení s vazbou na klíčové kompetence. 

Město podáním žádosti o  dotaci pokračuje 

v  plnění aktivit z  akčního plánu Programu roz-

voje města Dvůr Králové nad Labem 2016–2022, 

v  němž je uvedeno také zajištění bezbariéro-

vých přístupů a  budování odborných učeben 

na základních školách.  

Miroslava Kameníková

Dvůr Králové nad Labem získal 22 milionů 
korun na rekonstrukci Benešova nábřeží
Městu Dvůr Králové nad Labem byla přidělena 

dotace ve  výši 22 milionů Kč. Finanční prostředky 

z  Integrovaného regionálního operačního pro-

gramu na  podporu bezpečnosti opravy a  cyklodo-

pravy použije na  rekonstrukci chodníků na  Bene-

šově nábřeží.

Během letošního roku tak podél Labe na Bene-

šově nábřeží vznikne smíšený chodník pro pěší, 

cyklisty a  in-line bruslaře, který bude pokra-

čovat Štefánikovou ulicí až ke  vchodu do  zoo. 

Na druhé straně Benešova nábřeží a Štefánikovy 

ulice dojde k rekonstrukci stávajícího chodníku. 

„Jsem velmi rád, že se na  tento důležitý záměr 

podařilo získat dotaci. Jedná se o jednu z klíčo-

vých aktivit akčního plánu Programu rozvoje 

města,“ uvedl místostarosta Jan Helbich.

Město o dotaci zažádalo 29. dubna 2016 s pro-

jektem Pěšky i  na  kole bezpečně po  Dvoře 

Králové, který připravil odbor rozvoje, investic 

a správy majetku. „Informace o tom, že bychom 

fi nanční prostředky mohli získat, jsme měli delší 

dobu, stále jsme ale čekali na  potvrzení, které 

jsme obdrželi v pátek 17. února 2017,“ řekla mís-

tostarostka města Alexandra Jiřičková.

Cílem projektu je vybudovat chodníky a  cyk-

lostezku na  Benešově nábřeží, rekonstruovaný 

úsek se stane součástí mezinárodní cyklostezky 

Labská, která zatím končí v Kuksu, nyní se pro-

jednává úsek Stanovice – Žireč.

Souběžně s  pokračováním rekonstrukce Bene-

šova nábřeží a Štefánikovy ulice bude probíhat 

oprava mostu Jana Palacha, na  kterou město 

získalo pětimilionovou dotaci z  rozpočtu Krá-

lovéhradeckého kraje. Náklady na  rekonstrukci 

mostu by se měly vyšplhat na  10 mil. Kč bez 

DPH. Po uzávěrce aktuálního čísla NKR byly ote-

vřeny obálky s nabídkami na zhotovitele mostu. 

Další informace najdete v příštím vydání novin.

Miroslava Kameníková
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Rozpis měsíčních svozů 
popelnic v roce 2017
Měsíční svozy popelnic domovního 

odpadu ve  Dvoře Králové nad Labem se 

v  roce 2017 uskuteční v  následujících ter-

mínech: 9. týden (27. února – 5. března), 

13. týden (27. března – 2. dubna), 17. týden 

(24.–30. dubna), 21. týden (22.–28. května), 

25. týden (19.–25. června), 29. týden 

(17.–23. července), 33. týden (14.–20. srpna), 

37. týden (11.–17. září), 41. týden 

(9.–15. října), 45. týden (6.–12. listopadu)

 a 49. týden (4.–10. prosince).

odbor životního prostředí

Šetření o životních podmínkách 
domácností
Český statistický úřad (ČSÚ) v  roce 2017 

organizuje výběrové šetření o  životních 

podmínkách domácností v  České repub-

lice s názvem Životní podmínky 2017. Jeho 

smyslem je získat dlouhodobě srovnatelné 

údaje o sociální a ekonomické situaci v cel-

kem 32 evropských zemích a  data pro 

výpočet ukazatelů peněžní a  materiální 

chudoby.

Šetření se uskuteční v  téměř 12 tisících 

náhodně vybraných českých domác-

nostech, z  nichž více než polovina se ho 

zúčastnila v  předchozích letech. Šetření, 

do kterého budou zahrnuty všechny osoby 

s  obvyklým bydlištěm ve  vybraném bytě, 

se uskuteční do 28. května 2017 prostřed-

nictvím speciálně vyškolených tazatelů. 

Tito pracovníci se budou prokazovat prů-

kazem tazatele a  příslušným pověřením, 

které vydá Krajská správa ČSÚ, nebo prů-

kazem zaměstnance ČSÚ. Ve  všech fázích 

zpracování je zaručena anonymita zjiště-

ných údajů a  data jsou chráněna podle 

zákona o státní statistické službě a zákona 

o ochraně osobních údajů.

S  případnými dotazy se mohou občané 

oslovení pracovníky Českého statistic-

kého úřadu obrátit na  Krajskou správu 

ČSÚ v  Hradci Králové. Pro Královéhra-

decký kraj je pověřena Ing. Jitka Kaňuková, 

tel.: 495 762 325 nebo 732 249 424.

Zdroj: Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

Nová autobusová linka je 
zaměřena hlavně na turisty
Občané Dvora Králové nad Labem mohou 

využít novou autobusovou linku, která 

spojuje mimo jiné Hradec Králové, Hořice, 

Miletín, Dvůr Králové nad Labem, přehradu 

Les Království, Hostinné a Špindlerův Mlýn. 

Linka, jejíž jízdní řád platí až do 9. prosince 

2017, je zaměřena především na  víken-

dové turistické cesty, například ve  Dvoře 

Králové nad Labem staví o sobotách kromě 

dalších míst také přímo u vstupu do zoolo-

gické zahrady. 

Na  lince platí tarif IREDO včetně papíro-

vých přestupních denních síťových jízde-

nek výhodných pro skupiny a rodiny (např. 

jízdenka pro dvě dospělé osoby + až tři děti 

na  celý den po  celém Královéhradeckém 

kraji vlakem i autobusem za 280 Kč). 

Více informací naleznete na  inter-

netových stránkách www.oredo.cz/

jak-cestovat-v-integrovanem-systemu. 

Zdroj: Mgr. Dominik Prymš

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Majitelé nemovitostí, které jsou nemovitou kul-

turní památkou nebo se nacházejí na  území 

Městské památkové zóny ve  Dvoře Králové nad 

Labem, mohou i v letošním roce požádat o dotaci 

na obnovení vnějšího pláště objektů.

Termín příjmu žádostí je od  13. března 2017 

do  25. dubna 2017. Příjemcem dotace může 

být právnická nebo fyzická osoba, která je vlast-

níkem výše specifi kované nemovitosti. Z dotace 

lze hradit částečnou obnovu fasády včetně oken, 

dveří a  vrat, střechy, oplechování, rekonstrukce 

kamenných prvků atd. V rozpočtu města je vyčle-

něno 200.000 Kč, výše dotace na jeden projekt je 

minimálně 20.000 Kč, maximálně může žadatel 

z dotace získat 75 % celkových nákladů.

Žádost musí být podána ve stanoveném termínu, 

na  předepsaném formuláři s  povinnými přílo-

hami, na  adresu Městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem, Odbor školství, kultury a  sociálních 

věcí, náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr 

Králové nad Labem. Zároveň musí být originál 

žádosti nascanován včetně podpisu oprávněné 

osoby a zaslán na adresu: dotacemesta@mudk.cz. 

Upozorňujeme, že žádost zaslaná e-mailem má 

pouze informativní charakter. 

Do  13. března 2017 lze také podávat žádosti 

o dotace na veřejně prospěšné aktivity.

Podrobné informace k vyhlášení dotace najdete 

na stránkách www.mudk.cz, v sekci Rozvoj města 

/ Granty a dotace / Dotace z rozpočtu města.

Ing. Táňa Nováková, odbor školství, kultury a sociálních věcí

Dotační program na obnovu fasád

První dáma ve Dvoře Králové nad Labem

Prezidentský pár zavítal opět po roce na ofi ciální návštěvu Královéhradeckého kraje, která se uskutečnila od

15. do 17. února 2017. Zatímco prezident Miloš Zeman tentokrát návštěvu Dvora Králové nad Labem ze svého programu 

vynechal, do města přijela první dáma Ivana Zemanová. Prohlédla si například Dětské centrum v ulici R. A. Dvorského (viz 

foto) nebo výrobnu vánočních ozdob ve fi rmě Ozdoba.CZ a poobědvala v Penzionu Za Vodou. Foto:  Julius Filip

Martina Berdychová navštívila SŠIS
Ve  čtvrtek 9. února zavítala do  Dvora Králové 

nad Labem Martina Berdychová, náměstkyně 

hejtmana Královéhradeckého kraje odpovědná 

za  oblast školství, kultury a  sportu a  zároveň 

poslankyně Parlamentu České republiky. Během 

své návštěvy se setkala s  ředitelem Střední 

školy informatiky a  služeb Petrem Vojtěchem, 

s nímž diskutovala nejen o stavu krajského škol-

ství a  o  potřebách SŠIS, jejímž zřizovatelem je 

právě Královéhradecký kraj. V  doprovodu mís-

tostarostky města Alexandry Jiřičkové a  Josefa 

Jiránka si také prohlédla prostory bývalých 

dílen na SŠIS, v nichž by měla vzniknout expo-

zice textilního tisku. Místostarostka Alexandra 

Jiřičková zároveň tento záměr, na kterém město 

spolupracuje s Uměleckoprůmyslovým museem 

Praha a právě se SŠIS, představila.

Text a foto: Miroslava Kameníková
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Turistický deník a turistická 
vizitka s motivem města

Městské informační centrum připravuje 

pravidelně pro návštěvníky novinky, které 

by byly zajímavé pro turisty i místní obyva-

tele. Tentokrát se jedná o  turistický deník 

s  motivem města a  turistickou vizitku 

k  výročí nalezení Rukopisu královédvor-

ského. Turistický deník s  motivem Dvora 

Králové nad Labem z  limitované edice si 

mohou zájemci zakoupit pouze ve  Dvoře 

Králové nad Labem za  cenu 50 Kč. Turis-

tická vizitka, která připomíná 200. výročí 

od  nalezení Rukopisu královédvorského, 

je k dostání v informačním centru za 12 Kč.

Jana Mikysková, Jana Lebedinská

Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem

Studentští zastupitelé navštívili 
psí útulek v areálu Nový svět

První únorový čtvrtek se uskutečnilo další 

zasedání studentského zastupitelstva, ten-

tokrát v  psím útulku v  areálu Nový svět. 

Studentští zastupitelé se seznámili s  cho-

dem útulku a  zajímali se o  to, jak mohou 

pomoci. „Od majitele útulku Martina Anto-

nína se dozvěděli, že potřebná je jakákoliv 

pomoc, ať už fi nanční, nebo nákup krmiva. 

Nejdůležitější je však pomoc dobrovolníků 

s venčením psů z útulku, kteří si tak znovu 

zvykají na  lidi a  jsou tak snáze umístitelní 

k novým majitelům,“ uvedla místostarostka 

města Alexandra Jiřičková a  dodala: „Stu-

dentští zastupitelé pak vzali psy na  pro-

cházku a  někteří se již domluvili na  pra-

videlném venčení.“ Co vy, nechcete také 

pomoci pejskům z útulku?

(mik), foto: Bc. Vladimír Jiřička

Změna provozní doby ve Slavoji
Od  1. března 2017 

Městská knihovna 

Slavoj ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem ruší 

prázdninový režim 

v  oddělení pro děti. 

Výpůjční doba bude o školních prázdni-

nách stejná jako v čítárně a studovně:

• pondělí 9:00–17:00 hod.

• úterý 12:00–17:00 hod.

• středa 12:00–17:00 hod. 

• čtvrtek 9:00–11:00 hod.

• pátek 9:00–17:00 hod.

• sobota 9:00–11:00 hod.

Mgr. Marta Staníková, ředitelka MěK Slavoj

K  1. únoru 2017 se vedení Mateřské školy, Dvůr 

Králové nad Labem, Drtinova 1444, ujala nová 

ředitelka Mgr.  Dagmar Anschlagová. Rada města 

ji jmenovala do  funkce po  úspěšném absolvování 

konkursního řízení. Mateřskou školu dosud řídila 

Věra Havelková, která odstoupila na vlastní žádost.

Dosavadní pedagogické zkušenosti Dagmar 

Anschlagové a její dlouholeté působení na pozici 

inspektorky České školní inspekce jsou pro zřizo-

vatele zárukou úspěšného a  bezproblémového 

převzetí vedení příspěvkové organizace. Funkce 

ředitelky této organizace je velmi náročná, musí 

řídit 5 samostatných pracovišť (Drtinova, Dvořá-

kova, Roháčova, Lipnice a Žireč) a vypořádat se se 

všemi změnami v oblasti školství, ať už se týkají 

problematiky inkluze, fi nancování aj. Vedení 

města a  pracovnice odboru školství, kultury 

a sociálních věcí přejí ředitelce, aby se jí v nové 

pozici dařilo a aby mateřská škola byla i nadále 

příjemným prostorem pro děti, učitele i rodiče.

Mateřskou školu dosud řídila paní Věra Havel-

ková, která ze své funkce odstoupila na  vlastní 

žádost. Funkci ředitelky celé příspěvkové orga-

nizace zastávala od roku 2003, již od roku 1992 

byla ředitelkou tehdy samostatné Mateřské 

školy Drtinova. Patří jí velké poděkování za pěta-

dvacetileté působení ve vedení školky a obrov-

ský kus práce, který tu vykonala. Přejeme jí, aby 

na  léta strávená „ředitelováním“ v  mateřské 

škole vzpomínala v dobrém, a do dalšího života 

přejeme pevné zdraví a optimistickou mysl.

za zřizovatele Mgr. Alexandra Jiřičková

a pracovnice odboru školství, kultury a sociálních věcí

Rozhovor s paní ředitelkou najdete v Novinách 

královédvorské radnice č. 3/2017.

Mateřská škola Drtinova má novou 
ředitelku, stala se jí Dagmar Anschlagová

Odbor školství, kultury a  sociálních věcí Měst-

ského úřadu Dvůr Králové nad Labem upozor-

ňuje zákonné zástupce budoucích prvňáčků, že 

se v  dubnu uskuteční v  základních školách zřizo-

vaných městem zápisy dětí do  prvních ročníků 

základních škol na školní rok 2017/2018.

Zápisy se uskuteční ve  středu 5. dubna 2017 

od  12:00 do  18:00 hod. a  ve  čtvrtek 6. dubna 

2017 od 12:00 do 16:00 hodin.

Povinný zápis se týká dětí, narozených v období 

od 1. září 2010 do 31. srpna 2011, a dětí, které 

měly v  předešlém školním roce odloženou 

povinnou školní docházku. Do prvního ročníku 

základní školy mohou být zapsány, v  souladu 

se školským zákonem, také děti narozené od 

1. září 2011 do  30. června 2012, pokud budou 

tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li 

o  to jejich zákonný zástupce. U  všech dětí na-

rozených v  tomto období je podmínkou přijetí 

doporučující vyjádření školského poradenského 

zařízení. U dětí narozených v období 1. ledna – 

30. června 2012 je nutno navíc zároveň doložit 

i doporučující vyjádření odborného lékaře.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o  odklad 

povinné školní docházky dítěte, musí řediteli 

školy podat písemnou žádost, doloženou dopo-

ručujícím posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení a  odborného lékaře 

nebo klinického psychologa.

Děti budou přijímány do škol na základě obecně 

závazné vyhlášky města Dvůr Králové nad 

Labem č. 3/2015 O stanovení školských obvodů 

spádových základních škol zřízených městem 

Dvůr Králové nad Labem.

K zápisu je nutné se dostavit společně s dítětem

a  předložit rodný list dítěte a  občanský průkaz 

zákonného zástupce. 

Podrobnosti zájemci naleznou na  webových 

stránkách škol a webových stránkách města.

Mgr. Šárka Hulíková

vedoucí oddělení školství a památkové péče

Zápisy dětí do prvních ročníků základních škol

Veřejné projednávání úpravy parteru muzea
Zhruba tři desítky občanů se v  pátek 20. ledna 

2017 zúčastnily v sále Špýcharu městského muzea 

veřejného projednávání záměru revitalizace par-

teru a vzniku budovy víceúčelového komunitního 

centra v areálu městského muzea. 

Za  vedení města Dvůr Králové nad Labem se 

projednávání zúčastnili místostarostové Alexan-

dra Jiřičková a Jan Helbich a přítomen byl také 

autor architektonické studie Vladimír Pošepný.

Místostarostka Alexandra Jiřičková představila 

myšlenku vzniku polyfunkčního komunitního 

centra. Architekt Vladimír Pošepný zase prezento-

val navrženou studii revitalizace parteru muzea, 

kde by mohla budova stát. Návrh ještě před pro-

jednáváním odsouhlasil NPÚ v Josefově.

Záměr připomínkovali zejména majitelé okolních 

nemovitostí, kterých by se případná stavba nej-

více dotkla. Především se řešily otázky parkování, 

úpravy dopravy v  okolí muzea včetně kapacity 

chodníků a  přechodů pro chodce. Padla také 

otázka možného zaclonění sousedních pozemků 

novou budovou a  další. Nyní probíhají schůzky 

s  jednotlivými vlastníky, s  nimiž chce vedení 

města připomínky a případná rizika záměru pro-

jednat. Poté bude záměr vyhodnocen. Během 

projednávání nabídl k realizaci záměru prostory 

své nemovitosti v Riegrově ulici zastupitel Jan 

Bém. Tuto nabídku je také třeba posoudit.

Vedení města zvažovalo využít pro účely 

komunitního centra budovy v  majetku města, 

zejména čp. 2 a čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka. 

Rozhodla ale nevhodnost obou staveb – pro-

story v  čp. 2 nejsou dostatečně velké a  rekon-

strukce čp. 40 by byla fi nančně náročnější než 

stavba nové budovy. „Uvědomujeme si však, že 

jsou tyto domy ve  špatném stavu, protože se 

do nich v předcházejících letech neinvestovalo, 

a  budeme hledat prostředky na  jejich opravu 

včetně využití vhodných dotačních programů,“ 

uvedl místostarosta Jan Helbich.

Miroslava Kameníková
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – leden 2017

Druh zásahu leden 2017 

BESIP přestupky  118

Dopravní nehody  4

Veřejný pořádek (přestupek) 16

Součinnost s PČR, MěÚ,... 19

OZV o volném pohybu psů  3

Občanské soužití (přestupek)  3

Majetek (přestupek) 9

Ztráty a nálezy  3 

Trestný čin  2

Prevence (opatření a úkony) 22

Pomoc v nouzi  7  

Doručení písemnosti 2

Odchyt zvířete (opatření) 14

Stížnosti  7  

Celkem přestupků a trestných činů:  251 

 

Pokuty v blokovém řízení:  25

Na místě nezaplacených 

blokových pokut: 2

Předáno Policii ČR:  7 

Předáno na správní odbor MěÚ:  1 
Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Městská policie Dvůr Králové 
nad Labem přijme strážníka
Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

vypsala výběrové řízení na nového stráž-

níka či strážnici s termínem nástupu 

březen–duben 2017, případně podle 

dohody. Bližší informace k obsahu 

práce sdělí Jan Štípek, zastupitel pově-

řený řízením královédvorské městské 

policie, e-mail: stipek.jan@mudk.cz, tel.: 

499 318 177. Zájemci mohou přihlášky 

posílat do čtvrtka 2. března 2017 do 

12:00 hod. Obálku označte „VŘ – strážník 

MP 2017 – neotvírat“. Více o výběrovém 

řízení včetně požadovaných náležitostí 

a příloh najdete na úřední desce a na elek-

tronické úřední desce na internetových 

stránkách města www.mudk.cz, typ ozná-

mení Výběrové řízení – personální. 

(mik)

Město vypsalo výběrové řízení 
na pozici informatika
Město Dvůr Králové nad Labem vypsalo 

výběrové řízení na  pozici informatika 

s  nástupem od  dubna 2017 nebo podle 

dohody. K náplni práce nového pracovníka 

odboru informatiky bude patřit zejména 

správa centrálního informačního systému 

městského úřadu IS Radnice VERA, dále 

správa kvalifi kovaných elektronických 

podpisů (certifi kátů), řešení požadavků 

od uživatelů informačního systému a další 

činnosti. Bližší informace podá vedoucí 

odboru informatiky Ing.  Ondřej Samek, 

e-mail: samek.ondrej@mudk.cz, tel.: 

499  318  181. Zájemci o  pracovní pozici 

se mohou přihlásit do  čtvrtka 2. března 

2017 do  12:00 hod. Podrobnější infor-

mace k  výběrovému řízení včetně 

požadavků, náležitosti přihlášky a  adresy 

najdete na www.mudk.cz na úřední desce, 

typ oznámení Výběrové řízení – personální. 

(mik)

Manažer prevence kri-

minality královédvor-

ského městského úřadu 

Jan Štípek pokračuje ve 

spolupráci se strážníky 

ze skupiny Prevence kri-

minality Městské policie 

Dvůr Králové nad Labem 

v pořádání zajímavých 

přednášek určených pro 

žáky základních škol. 

Ve středu 25. ledna zaví-

tali strážníci Petr Karban 

a Libor Scholz do ZŠ 

Strž, kde si s prvňáčky 

povídali na téma osob-

ního bezpečí v rámci programu pro školáky „Už 

se nebojíme“. Děti pozorně vyslechly přednášku 

a pak si vyzkoušely způsoby chování v modelo-

vých situacích. Závěrem si zopakovaly, jak růz-

ným nebezpečím předcházet.

Středa 8. února patřila zase zdravovědě a zákla-

dům první pomoci. S přednáškou na tato témata 

přijeli za žáky žirečské základní školy ve věku 

od 6 do 10 let Jan Štípek spolu Liborem Schol-

zem, oba akreditovaní instruktoři první pomoci 

MŠMT. „Děti se dozvěděly, jak poskytovat první 

pomoc při vdechnutí cizího tělesa, při popálení, 

při otravě nebo při pádu. Dále jsme s dětmi 

hovořili o tom, jak mají správně přivolat pomoc, 

jak zkontrolovat základní životní funkce, jak 

správně postupovat při zajištění první pomoci 

u zraněného nebo jak zastavit krvácení. Školáci 

se naučili základy resuscitace, kterou si následně 

pod naším dohledem vyzkoušeli na resuscitační 

fi guríně,“ podotkl Jan Štípek.

Jak uvedl, další akce budou následovat. „Tato 

spolupráce navazuje na letité akce preven-

tivní skupiny Městské policie Dvůr Králové nad 

Labem, které jsou určeny školkám a základním 

školám v našem městě. Akce jsou zaměřeny 

na témata jako osobní bezpečnost, dopravní 

výchova, ukázky a výuka sebeobrany nebo 

ukázky práce městských strážníků. Novinkou je 

výuka poskytování první pomoci a také před-

nášková činnost na 2. stupni základních škol ve 

spolupráci s Policií ČR na téma šikana a kyber-

šikana,“ dodal Jak Štípek.

Miroslava Kameníková

Foto: archiv Jana Štípka

Školáci se učili, jak správně poskytnout 
první pomoc, a povídali si o bezpečnosti

Setkání pracovních skupin komunitního 
plánování sociálních služeb

Ve dnech 17.01.2017 a 26.01.2017 se uskutečnila 

setkání pracovních skupin komunitního pláno-

vání sociálních služeb. Jedná se o skupiny zamě-

řené na  problematiku osob ohrožených sociál-

ním vyloučením, dále rodin, dětí a  mládeže; 

seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů.

Cílem setkání bylo především projednání cílů 

a  opatření akčního plánu na  rok 2017, který je 

prováděcím dokumen-

tem Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb 

na  období 2017–2019 pro 

správní obvod města Dvůr 

Králové nad Labem. Jed-

ním z  cílů akčního plánu 

je zajištění tísňové péče 

pro seniory. Proto součástí 

jednání pracovní skupiny 

„Senioři a  zdravotně zne-

výhodnění občané“ byla 

prezentace služby tísňová 

péče Život Hradec Krá-

lové, o. p.  s., kterou nám 

představil vedoucí služby 

Mgr. Josef Staša. 

Setkání jsou realizována 

v  rámci projektu Rozvoj regionálního partner-

ství v  sociální oblasti na  území obcí Králové-

hradeckého kraje – „Podpora procesu realizace 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

na období 2017–2019 pro území obce s rozšíře-

nou působností Dvůr Králové nad Labem“.

Mgr. Kateřina Erlebachová

odbor školství, kultury a sociálních věcí
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Technické služby 
informují
Během ledna probíhala 

zimní údržba, pracovníci 

TSm ošetřovali chemic-

kým a  inertním posypem 

komunikace a chodníky. 

Od  1. ledna pracovníci 

sběrného dvora nepřijímají 

volně ložený materiál s obsahem azbestu. Mate-

riál musí být neprodyšně zabalen.

Plakát s programem veřejného bruslení najdete 

tentokrát v příloze KdeCO. Další informace o čin-

nosti Technických služeb města Dvora Králové 

nad Labem najdete na stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

MěVaK informuje 
odběratele

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor 

dopravy a  silničního hospodářství, vykonává 

působnost silničního správního úřadu ve  věcech 

silnic II. a  III. třídy, místních komunikací a  veřejně 

přístupných účelových komunikací. Místními nebo 

účelovými komunikacemi jsou i  chodníkové plo-

chy ve městě nebo obci. Silniční správní úřad pra-

videlně zjišťuje zdroje ohrožení a rušení silničního 

provozu na  pozemních komunikacích, jako jsou 

např. přerůstající větve nebo keřové porosty zasa-

hující do průchozích či průjezdních prostorů.

Stav v  některých ulicích je takový, že přerůs-

tající větve narušují běžné užívání komuni-

kací a  zakrývají dopravní značení, znemožňují 

zaparkování, zhoršují rozhledové poměry, 

a tím ohrožují bezpečnost a plynulost provozu. 

U  pěších komunikací je nutné ořezávat pře-

sahující dřeviny na  podchodnou výšku 2,5 m 

a  na  šířku tak, aby nezasahovaly do  průchozí 

části chodníku a nebránily chodcům v bezpečné 

chůzi. Chodci nemohou být nuceni z  důvodů 

přerostlé zeleně vstupovat do vozovky.

Upozorňujeme tak vlastníky, jejichž pozemky 

přiléhají k  chodníkovým plochám a  ostatním 

komunikacím, aby dbali o údržbu svých dřevin, 

keřů a v případě přerůstání části do průchozích 

nebo průjezdních úseků, tyto části pravidelně 

odstraňovali. Povinnost údržby zeleně vyplývá 

ze zákona o  pozemních komunikacích. V  pří-

padě zjištění zdroje ohrožení (přerůstající větve) 

silniční správní úřad vyzve vlastníka pozemku 

k nápravě ve stanové lhůtě. Pokud k ní nedojde, 

bude rozhodnuto o  odstranění tohoto zdroje 

ohrožení na  jeho náklady. Až klimatické pod-

mínky dovolí, prověřte své dřeviny a v případě 

přesahu na veřejné prostranství proveďte vhod-

ným způsobem řez v termínu do 31. května.

Lenka Brůnová, DiS. 

odbor dopravy a silničního hospodářství

Upozornění na úpravu dřevin a zeleně 
zasahujících do pozemních komunikací

V  průběhu 

letošního roku 

je plánováno 

vyhlášení něko-

lika výzev pro 

subjekty z  území 

MAS Královédvorsko. Jednou z  nich bude i  výzva 

týkající se podpory prorodinných opatření, která je 

určena rodičům dětí. 

MAS Královédvorsko (internetové stránky www.

maskd.cz) má na níže uvedené aktivity vyčleně-

nou částku okolo 2 mil. Kč. Škála opatření, která 

by se prostřednictvím výzvy měla realizovat, 

přispívá ke  slaďování pracovního a  rodinného 

života, k  podpoře rodiny a  k  předcházení soci-

álního vyloučení osob včetně jejich uplatnitel-

nosti na trhu práce. 

Zařízení péče o  děti zajišťující péči o  děti 

v době mimo školní vyučování (ranní či odpo-

lední pobyt): Zakládání a provozování zařízení, 

která doplní chybějící kapacitu stávajících insti-

tucionálních forem typu školní družiny, kluby 

s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů. 

Cílem je zajištění péče o  děti v  době mimo 

školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. 

Toto opatření se týká žáků 1. stupně ZŠ (popř. 

přípravné třídy ZŠ). Minimální kapacita zřizova-

ného zařízení je 5 dětí. Služby mohou být posky-

továny i v prostorách, ve kterých je provozována 

družina podle školského zákona. 

Doprovody na  kroužky a  zájmové aktivity: 

Jedná se o zajištění doprovodů dětí na kroužky 

a zájmové aktivity. Toto opatření musí být vždy 

vázáno na další aktivity v prorodinných opatře-

ních. Týkat se bude rodičů s předškolními a škol-

ními dětmi (1. stupeň). 

Příměstské tábory (péče o  děti v  době škol-

ních prázdnin): Jedná se o nepobytové tábory 

a doba jejich konání je omezena pouze na pra-

covní dny. Minimální kapacita příměstského 

tábora je 10 dětí, jejichž věk není omezen. Způ-

sobilými výdaji zde bude pečující osoba, proná-

jem prostoru a drobné vybavení.

Společná doprava dětí do/ze školy, dětské 

skupiny a/nebo příměstského tábora: Týká se 

dětí předškolního věku a žáků 1. stupně ZŠ v pří-

padě, že neexistuje žádné spojení hromadnou 

dopravou nebo hromadnou dopravou ve vhod-

ném čase (dítě by na  začátek/po konci čekalo 

více než 30 min.) či je návaznost spojů hro-

madné dopravy komplikovaná a čekání na jed-

notlivé spoje je větší než 1 hodina. Není možné 

využívat vlastního dopravního prostředku 

příjemce dotace nebo rodiče dítěte. Společná 

doprava může být zahrnuta pouze jako služba – 

musí se jednat o veřejného dopravce. Minimální 

počet dětí není omezen.

Dětské skupiny: Podpora bude určena na vytvo-

ření nových / transformaci stávajících zařízení 

poskytujících pravidelnou péči o  děti od  1 roku 

věku do  zahájení povinné školní docházky 

a  na  jejich provoz. Minimální kapacita zařízení 

je 5 dětí, maximální 24. Služba je poskytována 

mimo domácnost dítěte a  zařízení je provozo-

váno mimo režim školského zákona. Rozlišujeme 

zde 2 možné varianty opatření: dětská skupina 

pro veřejnost a podniková dětská skupina, kdy je 

provozovatel zároveň zaměstnavatelem rodiče.

Vzdělávání pečujících osob: Další pro-

fesní vzdělávání pro pečující osoby zamě-

řené na  zlepšení jejich přístupu na  trh práce, 

včetně výkonu samostatně výdělečné činnosti. 

Dosažené vzdělání by podpořeným osobám 

mělo usnadnit jejich uplatnění například v dět-

ských skupinách, klubech, na  příměstských 

táborech nebo jako OSVČ.

Důležitou podmínkou všech uvedených pláno-

vaných opatření je vazba na  trh práce. Cílová 

skupina jsou vždy rodiče dětí, tudíž příjemce/

žadatel musí mít vždy doloženo, že oba rodiče 

jsou zaměstnaní nebo si aktivně zaměstnání 

hledají. Těm, kteří by chtěli některou z  aktivit 

realizovat, poskytneme detailnější informace 

k danému opatření a zjistíme tak možnou reali-

zovatelnost záměru.

Bc. Lenka Křížová, DiS., manažerka MAS Královédvorsko

MAS představuje podporu prorodinných opatření V  prosinci loňského 

roku pořídila spo-

lečnost Městské 

vodovody a  kana-

lizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., nový 

nákladní vůz – třístranný sklápěč s tandemovým 

vlekem o  celkové tonáži 25 t. Pořízením této 

techniky učinila naše společnost významný krok 

k soběstačnosti při plnění úkolů provozovatele 

vodárenské infrastruktury.

Na začátku února byl v rámci výběrového řízení 

vybrán nový terénní pracovník – odečítač vodo-

měrů, kterým se stal pan Martin Šnytr. Vzhledem 

k  tomu, že se v  minulosti vyskytovaly případy 

vydávání se za  naše pracovníky, připomínáme 

odběratelům, že všichni naši pracovníci jsou 

vybaveni průkazem zaměstnance s  fotografi í, 

který na vyžádání předloží.

V loňském roce naše společnost zavedla novou 

možnost úhrady vodného a  stočného formou 

zálohových plateb. V  této souvislosti je prová-

děn faktický odečet vodoměru pouze jedenkrát 

ročně a  je tedy nutné, aby odečítač vodoměr 

skutečně fyzicky zkontroloval. Žádáme tímto 

naše odběratele o  spolupráci a  umožnění pří-

stupu k vodoměru. Tato povinnost jednak plyne 

odběratelům přímo ze zákona č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích, jednak z uzavřené 

smlouvy o  dodávkách pitné vody a  odvádění 

odpadních vod.

Ing. Petr Mrázek 

jednatel MěVaK Dvůr Králové nad Labem

Z údržby sítě
Výměna ochozu v  měrném objektu nových 

vodojemů; výměna manipulačních uzlů v šach-

tách Žireč; revize elektro zařízení na  zdrojích; 

výmalba a  sanace omítek vrtů HV2, 3, Žireč 

+  vodojem. 

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku

MěVaK Dvůr Králové nad Labem
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Hledá se nová královna 
věnných měst

Královská věnná města již tradičně hledají 

svoji královnu, a  to opět na  veletrhu ces-

tovního ruchu Infotour a  cykloturistika, 

který se koná ve  dnech 10.–11. března 

2017 v  královéhradeckém Aldisu. Navš-

tivte nás na veletrhu a zapojte se do sou-

těže. Hledejte červené stánky Královských 

věnných měst a  nechte se vyfotografo-

vat v  královské korunce. Podmínkou je 

pouze věková hranice 18 let a  výše. Foto-

grafi e všech dívek a  žen budou umístěny 

na  stránkách www.vennamesta.cz a  na  fa-

cebooku. Zde se ve  fotogalerii soutěžící 

představí a každý může hlasovat pro svoji 

vítězku. Královna vyhraje víkendový pobyt 

pro dvě osoby v  jednom z  Královských 

věnných měst podle svého výběru. Sym-

bolické kralování nyní pomalu končí slečně 

Veronice Dostálkové, která titul získala 

vloni, kdy o něj bojovalo celkem 31 sou-

těžících. Jako odměnu si vybrala víkendový 

pobyt v  Chrudimi. Stánky Královských 

věnných měst budou lákat nejen krásné 

ženy a dívky, ale všechny, kteří rádi cestují. 

Královský svazek nabídne společné propa-

gační materiály, ze kterých si vybere určitě 

každý. Navíc budou města Dvůr Králové 

nad Labem, Chrudim, Hradec Králové, Jaro-

měř, Mělník, Nový Bydžov, Poličku, Trutnov 

a  Vysoké Mýto ve  stáncích zastupovat 

postavy v kostýmech, které představí nejen 

turistická lákadla, ale i regionální produkty.

Ing. Naděžda Šauerová, Královská věnná města

Výstava výkresů s tematikou 
výročí koupě Nového lesa

Až do  12. března je v  prvním patře Měst-

ského úřadu Dvůr Králové nad Labem 

k  vidění výstava výkresů s  tematikou 

300. výročí koupě Nového lesa, který 

koupil královédvorských radních dne 

26. února 1717 hrabě F. A. Špork a v němž 

později vznikl známý Betlém sochaře 

Matyáše Bernarda Brauna. Výkresy, z nichž 

porota vybere ty nejlepší, nakreslily děti 

nejen z místních mateřských a základních 

škol, ale také z výtvarného kroužku v Han-

kově domě nebo z  Dětské ozdravovny 

Království.  Další obrázky jsou k vidění na 

výstavě ve Staré radnici.
(mik)

Novou kronikářkou města Dvůr Králové nad 

Labem se od 1. ledna 2017 stala Ing. Dagmar KRS-

KOVÁ (na snímku), která na této pozici nahradila 

Václava Bartošku. 

Ing. Dagmar Krsková se do dění ve městě dlouhá 

léta zapojovala nejen jako vedoucí odboru 

školství, kultury a  sociálních věcí na  městském 

úřadu, ale také jako předsedkyně Vlastivěd-

ného kroužku při městském muzeu nebo členka 

Sokola. Spolupracovala s  řadou městských 

a  kulturních, školských či sociálních organizací 

a  zájmových sdružení, církví atd. Za  sebou má 

i  bohaté publikační zkušenosti. Je mimo jiné 

autorkou knihy Královny a  jejich věnná města 

a  přispívala do  Vlastivědného čtení, do  Novin 

královédvorské radnice nebo do lokálního tisku.

„Aktivně se zajímám o  historii našeho města 

a  historii jako takovou. Na  tato témata jsem 

pořádala i  výstavy nebo přednášky, řadu akcí 

jsem moderovala. Psaní městské kroniky je pro 

mě výzvou, jak předat dalším generacím infor-

mace o  tom, jak žili jejich předkové a  jaký byl 

společenský život ve Dvoře Králové nad Labem 

v naší době. Kroniky našeho města psaly v minu-

losti vynikající osobnosti, z  jejich zápisů čerpají 

i  současní historičtí badatelé, v  minulosti jsem 

z jejich kronik čerpala informace i já. Doufám, že 

úroveň mé kroniky naváže na úroveň minulých 

kronikářských prací a  v  budoucnosti poslouží 

badatelům tak, jak jim posloužily kroniky mých 

předchůdců,“ uvedla Dagmar Krsková. 

Jako kronikář města dosud působil Václav Bar-

toška, který tuto pozici zastával od  ledna roku 

2008. Kroniky města oživil například originály 

obrázků od  žáků místních základních škol 

a výtvarníků a také autogramy zajímavých osob-

ností, které navštívily Dvůr Králové nad Labem. 

„Rád bych ještě jednou touto cestou panu Bar-

toškovi poděkoval za  jeho dosavadní činnost, 

kterou pro město Dvůr Králové nad Labem 

vykonával,“ řekl starosta města Jan Jarolím, který 

končícímu kronikáři poděkoval také osobně. 

Miroslava Kameníková

Dvůr Králové nad Labem má novou 
kronikářku, stala se jí Dagmar Krsková

Většina z  nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či 

úsporné zářivky je potřeba odevzdat k  recyklaci. 

Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze 

dvou důvodů. Tím prvním je ochrana život-

ního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je 

v těchto výrobcích v malém množství obsažena. 

V  jedné úsporné zářivce jde o  3–5 mg rtuti. Při 

mnohonásobně vyšších koncentracích může 

tato jedovatá látka poškodit nejen životní pro-

středí, ale i  naše zdraví. Druhým důvodem je 

opětovné materiálové využití, jež u  zářivek 

v  současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím 

recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří 

přírodní zdroje surovin. 

Zpětným odběrem a  ekologickou recyklací 

osvětlovacích zařízení se od  roku 2005 zabývá 

neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který 

tyto služby zajišťuje i  pro Dvůr Králové nad 

Labem. Občané i  živnostníci mohou nefunkční 

zářivky zdarma odevzdávat ve  sběrném dvoře

v  Seifertově ulici v  rámci jeho provozní doby, 

na chodbě u recepce městského úřadu (náměstí 

T. G. Masaryka 38), kde se nachází malá sběrná 

nádoba určená pro světelné zdroje do  40 cm, 

nebo v elektro obchodě při nákupu nových. 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do spe-

cializovaných recyklačních fi rem, kde jsou z nich 

pro opětovné použití získávány především kovy, 

plasty, sklo a  rtuť. Hliník, mosaz a  další kovy se 

mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro 

součástky jízdních kol. Z  recyklovaných plastů 

jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové 

dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmys-

lové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako tech-

nický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recykluje 

téměř 5 milionů zářivek a  výbojek. To předsta-

vuje 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru 

nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho čes-

kých domácností nerecykluje a úsporné zářivky 

hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete 

pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními 

zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru životního prostředí

Ilustrační foto: www.mediakom.cz 

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?

V  květnu pořádá společnost SAFRES Group, 

s. r. o., ve spolupráci s Městskou knihovnou Sla-

voj ve  Dvoře Králové nad Labem čtyřhodinový 

zážitkový kurz první pomoci pro veřejnost. 

Tématy výuky budou kardiopulmonální resus-

citace a život ohrožující stavy. 

Součástí výuky bude praktický nácvik 

dovedností a řešení modelových situací. Účast-

níci obdrží certifi kát o absolvování kurzu. Počet 

účastníků kurzu je omezen (max. 10–12 osob), 

registrace bude spuštěna 1. března 2017 

v  oddělení pro dospělé. Kurzovné činí 600 Kč 

za osobu. Více najdete na www.safres.cz.

Mgr. Marta Staníková, ředitelka MěK Slavoj

Hlaste se do kurzu první pomoci pro veřejnost
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Osud nových operačních sálů 
nám nesmí být lhostejný 
Je jedno, jestli patříte k zastupitelům, kteří 

v  daném volebním období vládnou městu 

v koalici, nebo jste zastupitel patřící do opozice. 

Zastávám názor, že vždy, když jde o významné  

investice, které rozhodnou o  směřování města 

do  budoucna, je potřeba na  politické zařazení 

zapomenout. V neposlední řadě, když se jedná 

o  investici do  tak významné instituce, jako je 

nemocnice v  šestnáctitisícovém městě s  bez-

mála třicetitisícovou spádovostí. 

Dále je k tomu třeba připočítat, že Městská 

nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem „jistí 

zdravotní péči“ v průběhu celého roku více než 

půlmilionu návštěvníkům místní zoo, a  vedení 

zoo a  Královéhradeckého kraje se netají ambi-

cemi přivítat do budoucna ročně i možná milion 

návštěvníků, jak tomu bylo i v dávné minulosti. 

Další statisíce turistů navštíví blízký barokní 

Hospital Kuks nebo přehradu Les Království, pří-

padně jiná turistická místa našeho regionu, třeba 

na bicyklu. Z uvedeného je jasné, že není v Krá-

lovéhradeckém kraji obdobně „malé území“ s tak 

vysokou koncentrací obyvatel a turistů, kteří míří 

třeba jen do tří turistických atrakcí. 

Dále je potřeba upozornit, že se v našem městě 

nachází bezmála čtyři tisíce ekonomických 

subjektů, které vytvářejí tisíce pracovních míst 

přímo na  území města a  jeho blízkého okolí. 

Dále nelze přehlédnout více než 15 let trvající 

neustálý rozvoj místní textilky. Ve  velmi blízké 

budoucnosti očekáváme také uvedení do  pro-

vozu nového strojírenského podniku, který 

s sebou určitě přinese stovky nových pracovních 

míst, ale určitě i nové obyvatele města, kteří zde 

budou chtít nejen pracovat, ale i žít.  

Zdravotní náměstek hejtmana kraje Ing.  Aleš 

Cabicar přesunul konečné rozhodnutí o dokon-

čení operačních sálů v  královédvorské městské 

nemocnici v roce 2017 na zdravotní výbor, který 

má investice do naší nemocnice posoudit, vyhod-

notit a  následně doporučit nebo nedoporučit. 

S  ohledem na  tyto závěry proběhla druhý den 

po  jednání krajských zastupitelů schůzka pana 

starosty s  předsedkyní zdravotního výboru 

Ing. Danou Kracíkovou. Jako předseda kontrol-

ního výboru a zástupce opozice v našem městě 

jsem jednání inicioval a společně se ho s panem 

starostou také zúčastnil. Na jednání padl ze strany 

nás, zástupců města, jednoznačně požadavek 

na  dokončení rozestavěné investice včetně 

nástavby v podobě dvou operačních sálů a spo-

jovacího krčku. Náš požadavek byl zdůvodněn 

zejména zachováním všech současných oborů, 

tzn. interna, chirurgie, urologie, ARO, RDG a LDN. 

Zejména chirurgie a urologie potřebují nové dva 

operační sály nejvíce a z hlediska času urgentně. 

Domnívám se a  jsem o  tom přesvědčen, že 

by Dvůr Králové nad Labem, nacházející se 

v  samém centru kraje, měl určitě usilovat o  to, 

aby se stal přirozeným centrem zdravotnické 

péče Podkrkonoší, zejména proto, že je počtem 

obyvatel v  daném regionu největší, a  jemu, 

počtem obyvatel nejbližší menší města v  jeho 

okolí, což je Jaroměř a Hořice v Podkrkonoší, již 

o tuto úlohu v minulosti přišla. 

Je dnes na nás všech, zda se společně postavíme 

nesmyslné centralizaci do čtyř nemocnic v kraji 

nebo tak, jak jsem psal minule, prosadíme model 

pěti krajských nemocnic včetně té naší. S  tímto 

výše uvedeným názorem jsem společně s naším 

panem starostou seznámil i  předsedkyni zdra-

votního výboru Ing.  Danu Kracíkovou na  spo-

lečné schůzce v její kanceláři na radnici v Želez-

nici u Jičína, kde vykonává funkci starostky. 

V  současné době netrpělivě očekáváme, jak se 

k našim požadavkům a argumentům Zdravotní 

výbor Královéhradeckého kraje postaví a  vyjá-

dří. Předpokládám, že vedení našeho města 

zařadí tuto problematiku, důležitou pro naše 

město a  její obyvatele, do  programu jednání 

nejbližšího zastupitelstva.

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)

Anonymy nezveřejňujeme
Upozorňujeme přispěvatele, že v souladu se 

zásadami zpracování a vydávání Novin krá-

lovédvorské radnice (vnitřní předpis města 

č. 2/2016, dostupné na  www.mudk.cz) ne-

jsou anonymy zveřejňovány. 

Uzávěrky NKR
Uzávěrka přijímání příspěvků do  Novin 

královédvorské radnice je vždy 15. dne 

v měsíci. Výjimkou jsou v letošním roce čísla 

4, 10 a 11/2017. Uzávěrky těchto vydání jsou: 

17. dubna, 16. října a 13. listopadu 2017. 

„Žirečská stezka“ dostala od Juty zelenou
Již letitý požadavek na vybudování stezky podél 

komunikace III/29915, která by spojila měst-

kou část Žireč se Dvorem Králové nad Labem, 

se v  této době stal velmi aktuálním tématem. 

Všechno souvisí s  připravovanou rekonstrukcí 

ulic Jaroměřské a  Heydukovy včetně vyřešení 

dopravního napojení areálu fi rmy Juta na  Bor-

kách. Příprava stavby, jejíž realizace by měla být 

zahájena už v  letošním roce, probíhá na  plné 

obrátky. Krajský úřad zadal zpracování projek-

tové dokumentace akce a na papíře už má stavba 

jasné obrysy. Součástí projektu však není řešení 

dopravy pro chodce. Město proto stejnému zpra-

covateli zadalo dopracování PD na  vybudování 

chodníku, který bude prodloužen až k  vjezdu 

do areálu Juta na Borkách. Na tento úsek by měla 

navazovat kýžená „žirečská stezka“. 

Osadní výbor Žireč má samozřejmě mimořádný 

zájem na  tom, aby byla stavba úseku k  Jutě 

na  Borkách už v  samotném počátku řešena 

v  širších souvislostech, s  jasnou perspektivou 

na  reálné pokračování chodníku či stezky až 

do Žirče.  

A  s  tímto záměrem jsme o  schůzku požádali 

pro nás klíčového vlastníka pozemků na  trase 

směrem k Žirči. Jednání s generálním ředitelem 

fi rmy Juta, senátorem Ing.  Jiřím Hlavatým se 

uskutečnilo v  prvním únorovém týdnu. Vstříc-

nost Ing.  Hlavatého a  jeho podpora vyjádřená 

k  realizaci stavby „žirečské stezky“ v celém roz-

sahu pro nás byla příjemným překvapením. 

Během jednání několikrát zopakoval, že nemá 

nejmenší zájem stavbu komplikovat. Z  jednání 

v  závěru vyplynulo, že tedy nic nebrání tomu, 

aby město rozšířilo přípravu stavby, respektive 

zpracování projektové dokumentace na  trasu 

stezky v  celém jejím rozsahu, tedy ode Dvora 

Králové nad Labem až do Žirče. S tímto koncepč-

ním postupem Ing. Hlavatý bez výhrad souhlasil 

a vyjádřil mu naprostou podporu.

Velmi si ceníme podpory senátora Ing.  Hla-

vatého a  předpokládáme, že ostatní vlastníci 

pozemků na  trase této stavby jeho postoj 

vnímavě vyhodnotí a  nedopustí, aby provedi-

telnost záměru ztroskotala na  nepochopení, 

tvrdohlavosti či snad, aby muselo docházet 

ke  kompromisním „kocourkovským“ opatřením 

a chodník přebíhal ze strany na stranu tak, aby 

paradoxně prokličkoval mezi souhlasy a nesou-

hlasy jednotlivých vlastníků.

Božena Saifrtová, Vladimír Mertlík

Osadní výbor Žireč

Paní místostarostka Mgr.  Jiřičková si usmyslela, 

že nechá pro město postavit nový polyfunkční 

dům pro komunitní centrum. A  to na  tom nej-

horším možném místě, na malém plácku vedle 

Městského muzea. 

Veřejného projednání tohoto záměru se dne 

20. ledna 2017 zúčastnilo asi 20 spoluobčanů, 

z  toho šest zastupitelů města. Pouze paní mís-

tostarostka se snažila obhájit záměr postavit 

třípatrový dům na tomto místě. Nikdo nechápal 

nešťastné umístění stavby. Z  obsáhlé a  místy 

i  odborné diskuze vzešel společný závěr: 

na  navrhovaném místě se špatným přístupem 

i  pro pěší nestavět. S  parkováním pro návštěv-

níky je uvažováno na  parkovišti u  Šindelářské 

věže. Nové by se mělo vybudovat naproti Oční 

škole, bohužel s  malou kapacitou a  s  velmi 

špatným přístupem pro pěší do lokality muzea. 

Další argumenty proti stavbě jsou zhoršený 

komfort bydlení v  sousedních domech, drahé 

založení stavby domu, komplikace s  vykoupe-

ním potřebných pozemků pro stavbu a  hlavně 

pro přístupovou komunikaci. Ba naopak pano-

vala vzájemná shoda s umístěním komunitního 

centra do nemovitostí ve vlastnictví města, které 

čekají na  rekonstrukci. Např. čp. 2 vedle staré 

radnice nebo čp. 40 (současná prodejna fi rmy 

SEEL), obě na náměstí T. G. Masaryka s výbornou 

dostupností a s možností parkování. Popřípadě 

jiná vhodná nemovitost s  dobrou dopravní 

dostupností. Podotýkám, že jak na  novou 

stavbu, tak na  případnou rekonstrukci starších 

budov se můžou čerpat peníze ze stejného 

dotačního zdroje. Ptali jsme se, proč bude město 

za 35 mil. Kč stavět nový dům, když z předložené 

důvodové zprávy je zřejmé, že teprve vlastně 

hledáme jeho náplň a plné využití.

Proč je název článku „Přetlačovaná“? Na  pro-

sincovém jednání zastupitelstva města jsme 

spolu s  dalšími zastupiteli navrhovali vyjmutí 

částky 750 tis. Kč z  výdajové části rozpočtu 

určené na  projektovou dokumentaci pro tento 

dům do doby, než budou zastupitelé podrobně 

seznámeni s důvodem stavby. Nikdy v minulosti 

se nestalo, že by zastupitelé byli bez diskuze 

postaveni před hotovou věc. Bohužel jsme byli 

„přetlačeni“ – přehlasováni vládnoucí koalicí 

našeho města. Staré budovy nám za chvíli spad-

nou na  hlavu. Hlavně, že budeme mít novou 

stavbu, a k tomu nesmyslně umístěnou.

Chce se mně zvolat: dost již bylo nesmyslných 

studií, dost již plýtvání penězi města. Zastu-

pitelé, vezměte zdravý selský rozum do  hrsti 

a zastavte nesmyslné plány některých jedinců.

Jan Bém, zastupitel (ODS)

Přetlačovaná
o Polyfunkční dům
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Spotřebič, kouřovod, komín - povinná kontrola 

spalinové cesty. Objednávky na tel.: 603 217 922

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

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

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

A PSYCHOTERAPIE pro dospělé a děti

Mgr. Daniela Šrámková, Rooseveltova 2855, Dvůr 

Králové, tel.: 774 202 456, www.terapiedvur.cz.

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.czNabízím 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

Antik – Starožitnosti
Tylova 511 (naproti knihovně)

Prodej a výkup předmětů sběratelského charakteru

Vykupujeme: Hračky (do roku 1975), militarie, 

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

hudební nástroje, staré motorky, auta a díly apod. 

Také celé pozůstalosti.

Než necháte vyklidit půdu, zdarma Vám oceníme možné nálezy.

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

Prodám byt 1+1 v osobním vlastnictví

v ul. Nad Parkem, částečně zařízený.

E-mail.: vlaststef@seznam.cz (Ne RK)

„Já chci do  Santiaga,“ byla věta, kterou Petr 

od  Honzy zaslechl někdy v  létě roku 2016. 

V  tu chvíli bylo rozhodnuto. Myšlenky, jak 

dostat kluka s  roztroušenou sklerózou, co sedí 

na  vozíku, do  Santiaga de Compostela, šroto-

valy o  sto šest. Máme rádi výzvy, máme rádi 

překážky, a tak konečné rozhodnutí, že do toho 

půjdeme, nepotřebovalo uzrát ani půl hodinky. 

Jan Dušek a  jeho cíl. Během 34 dnů překonat 

vzdálenost 600 km, která ho bude dělit z  města 

Logroňo do  Santiaga de Compostela. Pěšky 

s  lehkým batůžkem asi pohoda. Ale na  invalid-

ním vozíku? To už zřejmě taková hračka nebude. 

Honza má v  plánu jet na  elektrickém vozíku. 

Cestu s ním, pokud to okolnosti dovolí, absolvuje 

jeho devítiletý syn Jenda. A jako doprovod a asis-

tence několik známých a kamarádů. Během puto-

vání budeme točit dokument Camino na  koleč-

kách, který má ukázat, že život na vozíku nekončí. 

Chceme zachytit atmosféru Camina, tedy sva-

tojakubské cesty, a  to celé na  pozadí Honzova 

Camino na kolečkách 2017
příběhu, který si klade za cíl motivovat další pout-

níky k cestě. Prostě Honza chce ukázat a dokázat, 

že život na kolečkách nekončí.

Na  cestu se vydáme 10. května a  vracíme se 

12. června letošního roku. Půjdeme po  svatoja-

kubské cestě k poutnímu místu Santiago de Com-

postela, po hlavní tzv. francouzské cestě. Víme, že 

nás čeká mnoho překážek, které budeme muset 

překonat. Do Santiaga doputuje ročně přes 250 

tisíc poutníků – pěšky, na  kole či na  koňských 

hřbetech. Na vozíku jich je ovšem hrstka. Honzí-

kův oblíbený citát známého vědce a popularizá-

tora kosmologie Stephena Hawkinga je: „Kde je 

život, je i naděje.“ A Honzovou nadějí je zmírnění 

či zpomalení projevů jeho nemoci anebo snad 

i uzdravení. To, že se na svatojkaubské pouti ději 

zázraky, už mohl zakusit nejeden poutník.

Část výpravy se na  start poutě, tedy do  města 

Logroňo, dopraví letecky a část přijede s dopro-

vodným vozidlem. Pro doprovodné auto jsme 

se rozhodli z  důvodu, aby bylo možné popo-

jíždět s  potřebným vybavením pro Honzu, 

a  též pro převoz techniky potřebné k  natáčení 

dokumentu. 

ErEsKa, jak roztroušenou sklerózu důvěrně 

nazývají sami pacienti, je nevyléčitelné neurolo-

gické onemocnění, jehož příčina není doposud 

přesně objasněna. Honza je pacientem již 13 let, 

a posledních 5 let je odkázán na invalidní vozík.

Dne 9. února byla spuštěna kampaň, která má 

pomoci získat prostředky na  realizaci cesty 

a  natočení dokumentu. Vydejte se s  námi 

na  neuvěřitelnou cestu. Více najdete na  strán-

kách www.caminonakoleckach.cz.

Petr Hirsch
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      Hledáme kandidáty na pozici:

TECHNIK SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

    Poptáváme:

  • muže, ze Dvora Králové n. L., nejlépe 40–50 let

  • minimálně s maturitou, technického zaměření

  • správa nemovitostí výhodou

  • s výbornou komunikací s lidmi

  • se schopností pracovat dle vzniklých potřeb

  • s řidičským průkazem (B)

    Nabízíme:

  • po dohodě možnost úpravy pracovní doby

  • stabilní fi remní zázemí (na trhu jsme již od r. 1998)

  • zajímavé fi nanční ohodnocení

  • možnost rozvíjet svůj potenciál

    Vyžadujeme:

  • poctivost, fl exibilitu, loajalitu, samostatnost

Životopisy zasílejte na: irk@irkdk.cz



10

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE  INZERCE  2/2017

www.mudk.cz



2/2017 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

11www.mudk.cz

Noví občánci města
V lednu 2017 se narodilo v našem městě 8 občánků – 2 chlapci a 6 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V  lednu 2017 zemřelo ve  Dvoře Králové nad Labem 35 lidí, z  toho bylo

20 královédvorských občanů, 9 mužů a 11 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích 

v lednu 24 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 5 manžel-

ských párů stříbrnou svatbu a 3 manželské páry zlatou svatbu.

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování
Mnohokrát děkuji lékařům i  sestrám chirurgického oddělení Městské 

nemocnice Dvůr Králové nad Labem za profesionalitu a vlídné zacházení 

s pacienty. Takových kolektivů by mělo být více.

Mgr. Eva Votočková

Děkujeme Pohřební službě pana Kňourka ze Dvora Králové nad Labem 

za  krásné poslední rozloučení se zesnulým Jaroslavem Adámkem dne 

6. února 2017 v obřadní síni v Trutnově a splnění přání zesnulého.

Zarmoucená rodina

Děkujeme pracovníkům Obecního úřadu městysu Velký Vřešťov, kteří se při-

šli rozloučit do obřadní síně v Trutnově 6. února 2017 s panem Jaroslavem 

Adámkem (bývalým starostou v. v.) i občanům za účast a květinové dary.

Zarmoucená rodina

Vzpomínka
Dne 10. března vzpomeneme 11. výročí úmrtí pana Rudolfa Holiče, který 

zemřel ve  věku 104 let a  byl nejstarším občanem ve  Dvoře Králové nad 

Labem.

rodina Holičova

Společenská rubrika Na  Staré radnici bylo v únoru slavnostně přivítáno 10 novorozených 

občánků našeho města. 

Vítání občánků

Zleva: Adéla Knapová, Jáchym Tydrych, Vanesa Poskočilová, Nina Samková, Karel Brdička, 

Eliška Schreiberová.

Zleva: Adam Špaček, Tadeáš Valenta, Valentýna Kasnarová, Richard Šeffl  .

Klub důchodců 

v  Sadové, z. s., roz-

šířil své aktivity pro 

seniory žijící zejména 

ve  Strži. Členové se 

scházejí každé úterý 

od 13:00 hod. v domě 

s  pečovatelskou služ-

bou (DPS) v  Sadové 

a od února i každý čtvrtek od 14:00 hod. v DPS 

ve Strži (v ul. Elišky Krásnohorské 2962). 

Ve čtvrtek 2. února ve 14 hodin byla slavnostně 

zahájena činnost pobočky Klubu důchodců 

v domě s pečovatelskou službou v ul. Elišky Krás-

nohorské. Klub důchodců nabízí zajímavé akti-

vity pro seniory – setkání, přednášky, hraní spo-

lečenských her, výlety 

a další činnosti. Zájem 

projevilo na  20 seni-

orů zejména ze samot-

ného domu. Věříme, že 

se informace o  mož-

nosti navštěvovat Klub 

důchodců ve  Strži 

postupně rozšíří i mezi 

další veřejnost. Dveře 

jsou otevřené všem!

Slavnostního setkání 

se zúčastnil  Jiří Štěpá-

nek, předseda Klubu 

důchodců v  Sadové, 

z. s., Kateřina Pišto-

rová, vedoucí odboru 

školství, kultury a  sociálních věcí městského 

úřadu (ŠKS), Kateřina Erlebachová, rovněž 

za  odbor ŠKS, Marcela Hauke, ředitelka Pečova-

telské služby Města Dvůr Králové nad Labem, 

a  také paní Lenka Prajzlerová, která povede 

pobočku ve Strži. Jejím cílem je přivést více aktivit 

na společná setkání a obohatit tak program právě 

o aktivní prvky. Noví zájemci jsou srdečně vítáni!

Bližší informace o  Klubu důchodců v  Sadové,

 z. s., najdete na stránkách http://klubduchodcudk.

webgarden.cz/, nebo se přijďte informovat přímo 

na pravidelná setkání Klubu důchodců ve Strži či 

v Sadové. 

Mgr. Marcela Hauke

ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem

Foto: Mgr. Jindřich Hauke

Klub důchodců působí i ve Strži
Tak začíná divadlo KLÍČEK každé své pohád-

kové představení pro děti. Ať je to maňásková 

pohádka v městské knihovně Slavoj nebo mari-

onetová pohádka v  Hankově domě. Odměnou 

pro nás účinkující jsou zvědavé oči malých 

diváků. Podobně zvědaví jsme byli my, když nás 

před více než rokem oslovil Ing. Jan Novák, letitý 

loutkař z Prahy. Informoval nás, že plánuje vydat 

pod záštitou českého střediska UNIMA společně 

se svazem českých divadelních ochotníků Alma-

nach, který by zmapoval historii nejstarších lout-

kářských souborů, a od nás, členů královédvor-

ského loutkového divadla Klíček, potřebuje 

o souboru do této publikace informace.

Na konci minulého roku jsme skutečně obdrželi 

pozvánku do  Prahy do  divadla Říše loutek 

na  křest knihy Fenomén českého loutkářství. 

Je zde zmapována historie 84 nejstarších lout-

kářských souborů. Jedna kapitola je věnována 

i našemu Klíčku. Pokud budete mít zájem knihu 

prolistovat, je zde možnost zapůjčení v  měst-

ské knihovně Slavoj. Podporu tato kniha dostala 

od Ministerstva kultury ČR a Českomoravské rady 

klubu mládeže. Díky obětavé práci všech divadel-

ních ochotníků bylo české loutkářství zaneseno 

na seznam UNESCO jako kulturní dědictví České 

republiky. Pevně věříme, že i  ve  Dvoře Králové 

nad Labem bude loutkářství patřit k místní tradici 

a dědit se z generace na generaci.

Pokud vás baví loutkové divadlo a chtěli byste 

s námi spolupracovat, kontaktujte nás na 

i.zoufala@tiscali.cz nebo na tel.: 731 058 630.

Ivana Zoufalá,  Loutkářský spolek Klíček

Vítáme vás, milé děti
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Zprávy z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem: Pohled na 
královédvorský Klub NATURA z univerzitní perspektivy

Konzultace
Uchazečům o vzdělávání na našem gym-

náziu nabízíme přípravné konzultace před 

přijímacími zkouškami. Konzultace se 

uskuteční vždy ve středu od 14:30 hod.,

a to 22. března 2017 z matematiky pro 

žáky ze 7. tříd ZŠ (šestileté studium) a z 

českého jazyka pro žáky z 9. tříd ZŠ (čtyř-

leté studium). O týden později, ve středu 

29. března 2017, tomu bude naopak.

RNDr. Vladimír Hušek, zástupce ředitele školy

V  inspirativním coworkingovém centru Impact 

Hub v  Praze na  Smíchově se konala 13. února 

2017 Konference Extra třída, na  kterou zaví-

tali dva zástupci naší třídy 2. C GDK – Lucie 

Petráčková a  Martin Kazmirowski v  doprovodu 

třídní učitelky a  patronky projektu „Stárneme 

spolu“ Mgr.  Pavlíny Flídrové. Ředitel společnosti 

EDUin nám představil tři nejzajímavější projekty 

z roku 2016 a od jejich tvůrců z řad žáků jsme se 

dověděli mnoho zajímavých informací o úskalích 

i radostech jejich práce. Po přestávce s občerstve-

ním následovaly tři workshopy. První byl zaměřen 

na natáčení videodokumentů, druhý na zpětnou 

vazbu a třetí na propagaci projektů na sociálních 

sítích. Celé setkání se neslo v duchu tvořivé spo-

lupráce pozitivně naladěných lidí. Následující 

den jsme na gymnáziu spolužákům poreferovali 

o svých nových zkušenostech, které jsme na kon-

ferenci načerpali, a povzbudili je do dalšího úsilí 

na  našem třídním projektu zaměřeném na  kli-

enty Domu s pečovatelskou službou pro seniory 

a  zdravotně postižené, kteří žijí v  Sadové 2755 

u parku Schulzovy sady.

Martin Kazmirowski, 2. C 

V lednu 2017 proběhly v budově našeho 

gymnázia další biologické semináře 

organizované Klubem NATURA. Mezi 

přednášejícími byl i  profesor Jan Černý 

z Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-

lovy, který ze své akademické perspek-

tivy zkušeného vysokoškolského peda-

goga zhodnotil jejich průběh: „Do Dvora 

Králové nad Labem na  akce Klubu 

NATURA vždy přijíždím moc rád a  jejich 

atmosféra vždy předčí má očekávání. 

Stejně tomu bylo i  na  lednovém přípravném 

soustředění k  tématu Biologické olympiády 

pro letošní rok, kterým je vše týkající se světla 

v  přírodě. Tak vnímavé a  nadšené obecenstvo, 

jakým byli studenti a  pedagogové dokonce ze 

tří krajů (kteří dorazili i přes sněhovou kalamitu), 

jsem málokdy zažil. 

Podobná setkání jsou 

nesmírně nabíjející 

a  svědčí o  tom, že se zájmem o  přírodovědné 

obory to není zas tak špatné, zvláště pokud je 

pomáhají rozvíjet takoví nadšenci, jako je pro-

fesorka Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

RNDr. Jana Dobroruková!“ 

Dobrou zprávou pro náš kraj i  okolí tedy je, že 

na naší škole budou podobné semináře k rozvoji 

talentované mládeže probíhat i nadále!

PhDr. Ivo Rejchrt

I letos Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

nabídlo veřejnosti dva dny otevřených dveří. 

Návštěvníci si prohlédli školní budovu, sezná-

mili se s jednotlivými vyučovacími předměty, 

nabídkou exkurzí a kroužků a podmínkami při-

jímacího řízení.

Foto: archiv Gymnázia Dvůr Králové nad Labem

Protože po  dobu rekonstrukce Zábavního cen-

tra Zálabí není v  našem městě k  dispozici sál 

srovnatelné kapacity, proběhl 10. února 2017 

maturitní ples tříd 6. C a  4. A v  areálu Tech-

tex Sport v  Hostinném. Odměnou za  složitější 

dopravu bylo místní příjemné a prostorné pro-

středí, které tvořilo dobrou kulisu zdařilé akce. 

Foto: Miloš Šálek

Extra konference v Praze

Již druhým rokem se Na  Střední škole infor-

matiky a  služeb ve  Dvoře Králové nad Labem 

konala akce Meet and Greet, kdy žáci oborů Ces-

tovní ruch a  Hotelnictví SŠIS pořádali program 

pro žáky z holandské školy. Akce proběhla v den 

pololetního vysvědčení, a to 31. ledna 2017.

Dopoledne jsme se všichni společně sešli v aule, 

kde první ročník oboru cestovní ruch celou akci 

zahájil. Žáci tohoto oboru se dále ujali funkce 

průvodců a  ukázali návštěvníkům historické 

centrum města včetně kostela sv. Jana Křtitele 

či muzea, kde jim byla představena výroba 

vánočních ozdob. Po náročné prohlídce po krá-

sách našeho města jsme se šli posilnit do školní 

cvičné kuchyně, kde na nás čekali naši spolužáci 

z  oboru Hotelnictví s  bohatým občerstvením. 

Tabule byla nádherná. V  nabídce byla např. 

báječná svěží roláda či vynikající Míša řezy. 

V odpoledních hodinách se konal fotbalový tur-

naj. Tentokrát zvítězil tým „našich” z  2. C. Poté 

následovala chvíle volna, kdy se první ročník 

opět ujal holandských skupin a vydal se na pro-

hlídku dalších krás a zákoutí města.

Po  tradiční české večeři na  studenty čekal 

večerní program. Jeho první složkou byla polka, 

konaná za účelem naučit a ukázat zahraničním 

žákům něco málo z  naší kultury. Poté přišel 

na  řadu kvíz, kdy žáci a  učitelé v  mezinárodně 

složených týmech odpovídali na  různé otázky 

v  oblasti cestovního ruchu. Tečkou celého dne 

bylo karaoke, které si užili zejména naši hosté. 

Celý den byl určitě pro všechny žáky z  obou 

zemí přínosnou zkušeností v  oblasti vaření či 

animačních programů, ale zejména v  komuni-

kaci v angličtině. Akce se vydařila a očekáváme 

ještě lepší spolupráci v příštím roce.

Kamila Munzarová, Tereza Vaňková, 2. C

SŠIS opět po roce pořádala akci Meet and Greet pro holandské žáky

Úspěšné dny 
otevřených dveří

Maturitní ples
v Hostinném
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ZŠ Strž – Učíme se jinak
Dne 2. února probíhala výuka na  naší škole 

jinak. Žáci byli v tento den rozděleni do několika 

skupin: sportovci jeli lyžovat do  Bílé Třemešné; 

výtvarníci vyráběli výrobky k  zápisu prvňáčků; 

klub logických her se věnoval poznávání nových 

deskových a  karetních kratochvílí; osmá třída 

tvořila 3. číslo Drbánku, jehož větší část je pří-

stupná na stránkách školy; skupinka vybraných 

žáků zamířila do zoo na výukový program Prales 

na talíři (na snímku níže). 

Pracovní dílna 
Každoročně se pro budoucí prvňáčky přicháze-

jící k  zápisu připravují drobné dárky, které jim 

mají připomínat den, kdy se zapsali k docházce 

na naší škole. Pro letošní „prvňáčky“ jsme spolu 

s žáky druhého stupně připravili barevné papí-

rové aktovky s  kalendářem, který jim připo-

mene, kdy a  do  jaké školy nastupují, uvítací 

papírové hrnečky s  čajem se smajlíky, kapsáře 

na výtvarné potřeby a malý polštářek, na kterém 

si mohou, pokud je škola unaví, odpočinout.

Jak si děti v ZŠ Podharť užily vysvědčení

Strávit noc ve škole a prozkoumat ji ve večerních 

i nočních hodinách je stálým lákadlem pro vět-

šinu žáků. Letos tu v den vysvědčení bylo rušno. 

Hned čtyři třídy najednou ji přes noc hlídaly.

Již tradičně se na  naší škole předávalo dětem 

jejich úplně první vysvědčení v  pyžamu (horní 

snímek). Obě 1. třídy se sešly v pozdním odpo-

ledni, zahrály si hry, povečeřely skřítkovskou 

večeři a nachystaly se na večerní procházku s pře-

kvapením – malým ohňostrojem. Po  návratu 

následovalo převlékání do  pyžam a  slavnostní 

předání prvního vysvědčení s  „čepičkováním“. 

Nakonec jim všechny „náhradní maminky“, paní 

vychovatelky N. Prouzová, M. Hošková a  obě 

třídní paní učitelky, pomohly připravit pelíšky. 

Po pohádce na dobrou noc se ozývalo jen pra-

videlné a klidné oddychování.

Mgr. H. Havlíčková, Mgr. Š. Ruprichová, třídní učitelky 

I  na  třídu 2. B čekalo u Krtečka překvapení. 

V úterý 31. ledna odpoledne jsme se všichni sešli 

ve  škole. Připravili jsme si spaní a  hurá na  pře-

kvapení. Vyrazili jsme do kostela, kde čekal pan 

Langfelner, který nás kostelem provedl a vyprá-

věl o  Rukopisu královédvorském. Děti pozorně 

poslouchaly a po návratu do školy, po výborné 

večeři připravené maminkami, se pustily 

do  hledání „Podharťského 

rukopisu.“ Hledaly po dvoji-

cích a každý „rukopis“, který 

našly, v sobě schovával čte-

nářský úkol. Všechny děti 

vyluštily správně a těšily se 

na pohádku a hry ve třídě. 

Přiblížila se 20. hodina, 

děti se posadily na  svoje 

„postýlky“ a do třídy vešel náš kamarád Krteček, 

který společně s paní učitelkou předával vysvěd-

čení a  sladké dobroty (foto níže). Překvapením 

nebyl konec, Tomášek Ježek, tak jako vloni, při-

nesl dort, který sám navrhl. Byl na něm náš nový 

kamarád „Smajlík“. Všechny děti za  snahu a  píli 

v prvním pololetí obdržely svého žlutého Smaj-

líka. Převlékli jsme se do  pyžama a  očekávali 

stezku odvahy. Byla delší a o trochu strašidelnější 

než v  loňském roce. Už jsme byli opravdu una-

veni, tedy vyčistit zoubky, pohádka a spát. Ráno 

po  snídani jsme se vypravili do  solné jeskyně – 

dárek od manželů Sodomkových – bylo to prima. 

Konec prvního pololetí – hurá domů do  svých 

postýlek a vyprávět rodičům všechny zážitky.

Mgr. Ivana Pešťáková, třídní učitelka

Ve  3. A  se rozdávalo pololetní vysvědčení tra-

dičně netradičně. V  úterý 31. ledna jsme se 

v podvečer sešli ve třídě. Nejdříve přišla na řadu 

příprava pelíšků v podobě karimatek a spacáků. 

Kolem páté hodiny jsme vyrazili ke  kostelu sv. 

Jana Křtitele, kde na  nás čekal pan Langfelner. 

Zavedl nás do  rukopisné kobky a  vyprávěl nám 

o  nálezu Rukopisu královédvorského. Po  pouta-

vém povídání jsme se přesunuli do knihovny Sla-

voj, kde jsme se dověděli další zajímavosti o ruko-

pisu a  Václavu Hankovi. Tímto naše nevšední 

návštěva knihovny nekončila. Čekala na nás hra 

„hledačka“. Pomocí veršovaných hádanek a puto-

vání po knihovně jsme vyřešili tajenku, která nás 

poslala do  sklepení. V  temné místnosti na  nás 

čekal neřád Nečterád s vysvědčením, jež dětem 

slavnostně předal (foto výše). Náš čas v knihovně 

se již naplnil, a  tak nezbývalo než vyrazit zpět 

do  školy. Po  svěží vycházce jsme se odměnili 

výbornou večeří. Dobrodružství pokračovalo 

stezkou odvahy večerní školou. Program společ-

ného večera byl u konce. S pěknými zážitky jsme 

ulehli do  spacáků. Touto cestou bychom chtěli 

poděkovat panu Langfelnerovi a zaměstnancům 

knihovny za čas, který nám věnovali. Celý večer 

se nám všem moc líbil a už teď se těšíme na další 

netradiční rozdávání vysvědčení.

Mgr. Miroslava Kubicová, třídní učitelka

Logické hry 

Naše skupina žáků si mohla ověřit a rozvíjet své 

logické schopnosti v  několika stolních hrách – 

šachy, dáma, Dooble, Digit, Abaku, Logik, Věž 

a  dalších, které jsou v  naší škole k  dispozici. 

Během dopoledne si mohl každý podle svého 

uvážení vyzkoušet několik z  nich. Pro některé 

žáky bylo velkým zážitkem porazit svého učitele 

v šachu či dámě. Většina z nás se dobře pobavila 

a navíc si procvičila mozek.

Sjezdování v Třemešné 
V  rámci projektového dne 

jsme s vybranými žáky vyrazili 

sjezdovat do  Bílé Třemešné. 

Čekala nás prázdná sjezdovka, 

veselá obsluha vleku, horký čaj 

a  ideální sněhové podmínky. 

Lyžaři se pod dozorem tělocvi-

kářů zdokonalovali ve  sjezdo-

vých dovednostech (vlnovka, 

krátký, střední, dlouhý oblouk a  jízda přes 

terénní nerovnost) a užívali si krásné dopoledne 

na zimním vzduchu. Můžeme říci, že tento způ-

sob zimy zdá se nám poněkud báječným.

Učitelé 2. stupně 

Žáci prvního stupně nezůstali pozadu a  hned 

ráno se rozdělili do skupin. Ve  třídách a v  tělo-

cvičně byla připravena stanoviště, kde děti 

plnily zajímavé úkoly. Například v  tělocvičně 

na  ně čekala překážková dráha, postavená 

z  nově zakoupených pomůcek za  výhru v  sou-

těži Bovys. Na dalších dvou stanovištích se hrály 

logické hry (TIK – TAK BUM a Aktivity). Na inter-

aktivní tabuli se řešily pohádkové úkoly. Pro 

starší byla připravena zábavná angličtina. Při hře 

si děti ani nevšimly, že se něco nového naučily. 

Vyvrcholením projektového dne bylo společné 

bruslení prvního stupně. Byli jsme mile překva-

peni, jak se starší děti ujaly mladších. Na kluzišti 

panovala dokonalá souhra.

Učitelé 1. stupně 
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Novinky ze ZŠ Schulzovy sady

Mediální projekt

Na  podzim tohoto školního roku se naše škola 

zapojila do  projektu, který je úzce propojen 

s průřezovým tématem mediální výchovy. Oslo-

vila nás tehdy paní Silvie Pýchová z  obecně 

prospěšné společnosti EDUin, kde působí jako 

manažerka programů. Nabídla nám spolupráci 

na projektu Škola příběhů – Jak se tvoří příběh? 

Cílem spolupráce bylo především přiblížit žá-

kům 5. a 6. ročníku mediální svět, zažít týmovou 

práci, odstranit ostych, přijmout odpovědnost 

za  vlastní část odvedené práce, prohloubit 

schopnost naslouchání a  vylepšit jazykové 

dovednosti ve spisovné češtině.

Projekt je téměř půlročním plánem, který je roz-

členěn do několika částí. Tu první jsme zahájili už 

v  říjnu workshopem. Přijela za námi paní Kate-

řina Jonášová, která je koordinátorkou praktické 

části, a naše žáky seznámila s harmonogramem 

našeho budoucího několikaměsíčního snažení. 

Výsledkem úsilí všech zúčastněných by měl být 

krátký dokumentární fi lm natočený a upravený 

samotnými žáky s  dopomocí profesionálního 

týmu. Ještě v tomto měsíci tedy na žáky čekala 

nominace 6 osobností za  obě třídy z  oblasti 

kultury, sportu, podnikání, vzdělávání či jiného 

směru, ve kterém by se tito lidé výraznějším způ-

sobem vryli do paměti díky svým schopnostem 

motivovat ostatní, pomáhat a obohacovat jejich 

životy. V  měsíci následujícím si už žáci sami 

vyzkoušeli roli reportérů. Připravili si otázky, 

techniku a  vyrazili na  domluvenou schůzku, 

kde pořídili audionahrávku rozhovoru s  jejich 

osobnostmi. Všechny zvukové nahrávky se poté 

vyhodnocovaly a na základě toho, jsme se roz-

hodli vytvořit krátký dokument s  paní Janou 

Dobrorukovou z  gymnázia a  Lucií Sýkorovou – 

vedoucí taneční skupiny Attitude.

Mgr. Markéta Haasová, Mgr. Miluše Urbánková

vyučující ZŠ 5. května

Události na ZŠ 5. května Pyžamový bál
V  pátek 10. února se konal již tradiční zimní 

pyžamový bál. Děti, které navštěvují školní 

družinu, dorazily i  se svými plyšovými maz-

líčky, s  nimiž soutěžily, hrály hry, a  dokonce si 

zatančily. Nechybělo ani překvapení celého 

odpoledne. V  tělocvičně děti netrpělivě vyčká-

valy na  vystoupení taneční skupiny Malika, 

pod vedením Kateřiny Krupkové. Orientální 

tance si všichni vychutnávali nejen jako diváci, 

ale v závěru také jako břišní tanečnice a taneč-

níci. Odpoledne se vydařilo, každý si odnesl 

zaslouženou odměnu a dobrou náladu. A my se 

budeme těšit na další společné chvíle strávené 

s našimi žáky.

vychovatelky ŠD ZŠ 5. května

Žáci ZŠ Schulzovy sady na bruslích

Hokejový oddíl mládeže Dvůr Králové nad 

Labem školám nabídl kurz bruslení v dopoled-

ních hodinách. Kurz vede kvalifi kovaný trenér 

ledního hokeje, je přítomný po celou dobu lekce 

na  ledové ploše. Kurz probíhá v  deseti lekcích, 

pro zúčastněné děti zdarma. Náklady na  tre-

néra a  pronájem ledové plochy během celého 

kurzu hradí hokejový oddíl. Třídy 1. a 2. ročníku 

naší školy kurz bruslení pravidelně navštěvují. 

Získávají tak základní dovednosti na  bruslích. 

Děti mohou využít pomocné hrazdičky při svých 

prvních krůčcích na bruslích. Na každou hodinu 

se vždy velmi těší. Přestože některé děti měly 

v  počátku obavy, nejistotu rychle překonaly 

a i ony už jsou na ledě jistější a výuku si užívají.

Nabídku výuky na  ledě pro děti jsme přivítali 

nejen my učitelé, ale i rodiče našich žáků. Děku-

jeme hokejovému klubu mládeže, který tímto 

podpořil další sportovní aktivity dětí.

Mgr. Zuzana Růžičková, Mgr. Ivana Kwiecienová

Foto: Mgr. Pavlína Špatenková

Lyžařský výcvik
Dne 21. 1. 2017 jsme jeli my, žáci 7. C, D, a  E, 

na  lyžařský výcvik. Rozloučili jsme se s  rodiči, 

nasedli do  autobusu a  vyrazili na  místo zvané 

Herlíkovice. Ubytovali jsme se v penzionu Ranč. 

Paní správkyně Elvíra nám každý den připravo-

vala velmi dobré a  chutné jídlo. Nedělní ráno 

bylo pro celé družstvo velmi těžké. Někteří 

stáli vůbec poprvé na  lyžích. Nejprve jsme 

se podle jízd rozřazovali do  různých skupin. 

Potom jsme začali sjíždět krásně upravenou 

sjezdovku. Lyžovali jsme dvoufázově, dopo-

ledne a odpoledne s přestávkou na oběd. Večer 

jsme se společně bavili až do večerky, která byla 

ve 22:00 hod. V úterý jsme si vyšli na procházku 

do Vrchlabí, kde jsme si nakoupili různé dobroty. 

Ke  konci lyžařského výcviku sjížděli sjezdovku 

bez problémů i ti, co na začátku lyžovat neuměli. 

Poslední večer jsme si všichni užili super disko-

téku. Moc se nám „lyžák“ líbil. Pedagogickému 

doprovodu vedenému panem učitelem Buga-

rem děkujeme za  všechny hezky prožité dny 

a zdravotnici Tereze za vzornou péči.

žáci Kateřina Martinková, Veronika Novotná

Alžběta Mrkvičková, Linda Nguyen Thi

Ledové království

Paní učitelky z  1. a  3. A  připravily pro děti 

odměnu za  vysvědčení – přespání ve  škole. 

Celá akce měla téma Ledové království, a tak se 

30. ledna odpoledne sešli v  obou třídách Ola-

fové, Elsy, sobíci, Kryštofové, sněhové vločky 

a  další pohádkové postavy. Rodičům za  to 

patří velký dík, přípravu na  školní akci pojali 

opravdu skvěle, přichystali také úžasné dob-

roty na  motivy Ledového království. Sešli jsme 

se v  obou nazdobených třídách a  ochutnávali, 

co kdo donesl, a  hádali, za  co je kdo přestro-

jen. Následovalo poutavé šermířské vystoupení 

v  tělocvičně. Poté děti ve  skupinách stříhaly 

papírové loutky a  vymýšlely vlastní příběh, 

který potom zahrály ostatním. Skupinky dětí 

dále překonaly trasu zamrzlou krajinou – ská-

kaly přes kry, zdolaly puklinu v  ledovci, sjely 

po  ledové klouzačce a  prolezly tmavým tune-

lem. Za odměnu všichni získali pěkný bublifuk, 

který hned na schodišti vyzkoušeli a foukali dolů 

„ledové bubliny“ na  královnu Elsu a  sněhuláka 

Olafa. Po večeři jsme se dívali na fi lm Ledové krá-

lovství, a když byla už pořádná tma, prošly děti 

strašidelnou stezku odvahy a  sbíraly sněhové 

vločky na  třpytivý rampouch. Pak už jsme se 

uložili ke spánku a probudili se ráno netradičně 

ve  škole. Alespoň jsme pro tentokrát nemuseli 

pospíchat, abychom byli ve škole včas.

Mgr. Eva Malichová

Zlato z Trutnova
Již potřetí se 

podařilo našim 

žákům ZŠ Schul-

zovy sady získat 

zlatou příčku 

v  okresním 

kole soutěže 

v  německém 

jazyce v  Trut-

nově. Tentokrát 

za tento úspěch 

vděčíme Nikole 

R u p r e c h t o v é 

z  třídy cestov-

ního ruchu 9. C. Soutěž probíhá každoročně 

v  příjemném prostředí ZŠ Komenského. Hned 

ráno čekal Nikolu nelehký poslech s  porozu-

měním a  doplňování slov německé písničky. 

Bravurně si poradila s  testem z  reálií německy 

mluvících zemí. Větší tréma se dostavila před 

ústní částí. Po  krátkém představení následoval 

rozhovor na vylosované téma. Svátky a zvyky se 

ukázaly být dobrou volbou. Jazykovou pohoto-

vost a  kreativitu posuzovala porota na  základě 

popisu vybraného obrázku. 

Děkujeme Nikole za  reprezentaci naší školy, 

odhodlanost a  vzornou přípravu a  přejeme jí 

hodně štěstí i v březnovém krajském kole.

                                                            Mgr. Lenka Plecháčová
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V pátek 10. února 2017 se již třetím rokem usku-

tečnilo setkání senátora a  statutárního ředitele 

Juty pana Jiřího Hlavatého se zástupci čtyř nezis-

kových organizací, působících ve Dvoře Králové 

nad Labem a okolí, tradičně spojené s předáním 

fi nančních darů od zaměstnanců Juty, a. s.

V  letošním roce proběhlo setkání v  prosto-

rách Domu sv. Faustyny, ve  kterém jedna 

z  obdarovaných organizací, Misericordia, 

o. p. s., zprostř edkovává  dočasné ubytová ní  so-

ciálně znevýhodněným osobám v tzv. vstupní ch 

bytech. Misericordia, o. p. s., se zaměřuje přede-

vším na začlenění obyvatel domu do společnosti 

a poskytuje jim služby vedoucí k  jejich sociální 

rehabilitaci. Tyto služby jsou urč eny osobá m, 

které  vedou rizikový  způ sob ž ivota, osobá m 

v  krizi, osobá m se zdravotní m postiž ení m 

a  osobá m bez př í stř eš í  na  Krá lové dvorsku. 

Př evaž ují  osoby, které  jsou ohrož eny ztrá tou 

bydlení  a potř ebují  zí skat návyky a kompetence 

k udrž ení  bydlení .

Pan senátor Jiří Hlavatý se zástupcem dárců 

Ing. Janem Valáškem předal šeky Mgr. Kateř ině 

Hojné, ř editelce Farní  Charity Dvů r Krá lové  nad 

Labem, Mgr. Zdeňku Hojnému, ř editeli stř ediska 

Diakonie Č CE, paní  Janě Š tě pá nové, př edsedkyni 

Krá lové dvorské  Arniky, a Mgr. Lence Mazancové 

z Kongregace sester Matky Bož í ho Milosrdenství , 

zastupují cí  společ nost Misericordia, o. p. s. Cel-

kem tyto organizace obdrž ely š eky v  celkové  

hodnotě  140.000 korun.

„Jsem hrdý  na  na  své  zamě stnance, kteř í  se 

té to akce každoročně zúčastňují. Mile mě  také 

př ekvapilo, jaká částka se vybrala. Je vidět, 

že lidé jsou solidární k  potřebným,“ uvedl Jiř í  

Hlavatý . Zá roveň  zdů raznil, ž e podě ková ní  

za  prá ci př í sluš í  vš em př í tomný m neziskový m 

organizací m, jejichž  služ by zajiš ť ují  pomoc 

a  podporu lidem v  obtí ž né  ž ivotní  situaci. 

Za všechny přítomné předala malou pozornost 

panu Jiřímu Hlavatému Mgr. Lenka Mazancová, 

statutární zástupce Misericordia, o. p. s.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Zaměstnanci Juty darovali peníze na charitu

Konala se 144. valná hromada 
SDH Dvůr Králové nad Labem
V  sobotu 21. ledna se konala v  restauraci 

Hankův dům 144. valná hromada Sboru 

dobrovolných hasičů ve Dvoře Králové nad 

Labem, které se zúčastnilo 29 hasičů z 39.

Začátek jednání byl slavnostní a  zároveň 

smutný. Na návrh dvorského sboru, Okres-

ního sdružení hasičů v  Trutnově a  Kraj-

ského sdružení v  Hradci Králové udělilo 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slezska 

v  Praze nejvyšší hasičské vyznamenání, 

Řád svatého Floriána, Bc.  Jaromíru Brdič-

kovi in memoriam. Řád předal starosta 

KSH Jiří Orsák manželce, člence SDH, Marii 

Brdičkové. To je uznání Jaromírovi za  jeho 

celoživotní zapálení pro hasičkou věc.

V průběhu jednání se hovořilo o nové fasádě 

na  bývalé hasičské zbrojnici u  kostela. 

Budova stojí v  městské památkové zóně. 

Na  tuto akci se dlouhodobě připravujeme. 

Projekt, souhlas památkářů, odborný sta-

vební dozor a kvalifi kovaný rozpočet máme 

zajištěné. Nyní zažádáme o stavební povo-

lení a  oslovíme stavební fi rmy. Vítěz kon-

kurzu by měl realizovat náš plán do konce 

roku tak, aby ve stodvacátém roce existence 

stavby byla budova opět chloubou města. 

Naše SDH je kvalitní na  poli preventivně-

výchovné činnosti, na  čemž má zásluhu 

Láďa Tykal. Velice dobře reprezentuje 

město, Žireč i  SDH Jarda Tomanec, mistr 

ČR, mistr Evropy, mistr světa, vítěz Světo-

vého poháru a světový rekordman. To vše 

ve  vzpírání, mrtvém tahu, ve  váze 82,5 kg 

a  jeho věkové kategorii nad 70 let. Svoji 

trochou jsme přispěli i  my sponzorským 

darem. Jsme rádi, že i v minulém roce získal 

cenu města náš člen, Milan Bartoš. Jardovi 

i Milanovi ještě jednou velké blahopřání.

Miloslav Tykal, starosta SDH Dvůr Králové

Živé přenosy semifi nále a fi nále 
krajského hokeje 
Letošní výhra HC Rodos Dvůr Králové nad 

Labem v základní skupině krajské hokejové 

ligy otevřela dveře populárním přímým 

přenosům zápasů play-off . Díky sponzo-

rům a také týmům, které se do semifi nále 

a fi nále hokejové krajské ligy probojovaly, 

se portálu Královédvorsko.cz opět poda-

řilo tato komentovaná živá vysílání zápasů 

na  internetu zajistit. Výkony nejlepších 

krajských hokejových týmů tak mají mož-

nost vidět lidé nejen na stadionu, ale také 

v  restauracích či teple domova, a  to i  ze 

záznamu.

Oproti loňskému roku se vysílaly dokonce 

i  semifi nálové zápasy, kde se HC Rodos 

utkal s  Wikov Hronov. Na  fi nálová utkání, 

která se odehrají v  březnu, se podařilo 

zajistit ještě o  třídu kvalitnější technické 

vybavení, které umí opakovat gólové situ-

ace, takřka okamžitě připravovat sestřihy 

nejatraktivnějších částí zápasu, a řadu dal-

ších vylepšení. Přenosy fi nálových zápasů 

se tak již svoji kvalitou přibližují živým 

vstupům například České televize. Tomu 

napomáhá i  profesionální výkon sportov-

ního komentátora Pavel Schröfela a  jeho 

hostů. Odkazy na  aktuální přenosy, jejich 

záznamy, sestřihy zápasů a  rozhovory 

najdete na www.Kralovedvorsko.cz.

Jan Holan, www.Kralovedvorsko.cz

Včelařský kroužek Včeličky z  Jed-

ničky, který už čtvrtým rokem fun-

guje pod DDM Jednička ve  Dvoře 

Králové nad Labem, navázal na loň-

ský obrovský úspěch a i letos obsadil 

bronzovou příčku v celorepublikové 

soutěži včelařských kroužků O pohár 

ministerstva zemědělství. První 

skončil včelařský kroužek z Mikulovic 

a o stříbrnou pozici se podělili včela-

říci ze Stříbra a Ambrožíci z Havířova. 

Soutěž již čtvrtým rokem hodnotí 

celoroční aktivity a činnost kroužku, 

schopnost propagace na  veřejnosti 

a účast a úspěšnost na soutěžích. Včeličky z Jed-

ničky prezentují svoji činnost nejen pomocí 

svých stránek http://vcelicky-z-jednicky.webnode.

cz, ale také pořádáním různých akcí a  besed 

pro veřejnost. Loni v červnu například uspořá-

daly 1. ročník Přátelského setkání včelařských 

kroužků Královéhradeckého kraje či besedu pro 

děti ze ZŠ Černožice. V soutěži Zlatá včela mají 

pravidelně velmi dobré výsledky, stejně jako 

v Elektronické soutěži mladých přírodovědců. 

Letos se tento včelařský kroužek dokonce stane 

organizátorem oblastního kola soutěže Zlatá 

včela pro královéhradeckou oblast a celorepub-

likového kola této soutěže pro středoškoláky. 

Velký dík patří především DDM Jednička, které 

poskytuje Včeličkám z  Jedničky úžasné zázemí 

a podporuje je v jejich aktivitách a činnosti.

Veronika Šebková, vedoucí včelařského kroužku 

Včeličky z Jedničky obhájily republikový bronz

Tradiční sportovní akci uspořádal DDM Jednička 

20.–21. ledna 2017. Čtrnáct starších dětí, které 

se přihlásily, čekal nejprve páteční večer plný 

tance. 

Po noci strávené v ubytovně DDM se k nim ráno 

přidalo dalších patnáct dětí a společně se ode-

brali do tělocvičny TS Attitude. Nejen pro účast-

níky, ale i  pro zájemce z  řad veřejnosti tu byly 

připraveny profesionální taneční workshopy 

vedené Jaroslavem Karáskem z  Náchoda 

(undergroundový tanečník, choreograf a  orga-

nizátor tanečních soutěží) a Veronikou Petráňo-

vou z taneční skupiny T-BASS z Hradce Králové. 

Workshopy navštívili také členové taneční sku-

piny Attitude. Po workshopech nám tu zbyla 

skupinka dětí, která pokračovala v  pohybo-

vém programu v  DDM Jednička. Čekaly na  ně 

různé vtipné pohybové, postřehové a  úpolové 

hry. Atmosféra byla výborná a o  legraci nebyla 

nouze. Děti si zahrály i stolní tenis, šipky a pak se 

přemístily do velké tělocvičny, kde se věnovaly 

dalším pohybovým a míčovým hrám. Večer jsme 

zakončili ve dvorské kuželně a odebrali se uložit 

ke spánku do Jedničky. 

Jsme rádi, že můžeme dětem zpestřit víkend 

pohybem, a  snad je tak i  motivujeme k  dalším 

sportovním aktivitám. Tato akce by se ovšem 

neobešla bez podpory Královéhradeckého kraje 

a našich dobrovolníků, za což jim patří velký dík.

Bc. Lucie Pospíšilová, DDM Jednička

Víkend v pohybu
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Stomatologická pohotovost
březen 2017
4. a  5. 3.: MUDr.  Věra Hrabyová, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

11. a  12. 3.: MUDr.  Ludmila Tomáš-

ková, zubní ordinace č. p.  55, Mostek, 

tel.: 499 691 320;

18. a 19. 3.: MUDr. Jana Kacetlová, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 495;

25. a  26. 3.: MUDr.  Jiřina Klustová, Pres-

lova 446, Dvůr Králové nad Labem, 

tel.: 499 622 560

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Skvělá zpráva ze ZUŠ

Ondřej Palán, žák Tomáše Valtery, DiS., 

úspěšně vykonal talentovou zkoušku a byl 

přijat ve  hře na  saxofon na  Konzervatoř 

v Teplicích. Ondrovi gratulujeme a přejeme 

mnoho úspěchů.

Matušková Vladimíra, DiS., zástupkyně ředitelky

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Divadelníci z Jedničky zahráli 
v Léčebně zrakových vad
Členové dramatického kroužku při DDM 

Jednička si svoji hereckou premiéru pro-

žili při vystoupení pro děti z  Léčebny zra-

kových vad ve  Dvoře Králové nad Labem. 

Nachystali si pro ně krátké pásmo, skládající 

se ze zpěvu, hry na zobcovou fl étnu a inter-

aktivní pohádky Jak pejsek a kočička vařili 

dort. Právě pohádka měla z celého vystou-

pení asi největší úspěch. Děti se aktivně 

zapojovaly do  děje pohádky, což se jim 

líbilo a  bavilo je. Po  vystoupení dokonce 

všichni nakreslili pejskovi a  kočičce dort, 

aby jim nebylo smutno, že ten jejich jim 

snědl zlý pes. Děkujeme Léčebně zrako-

vých vad a těšíme se na další spolupráci!

DDM Jednička

Skautské středisko hlásí

Klání malých školáků

V sobotu 11. února uspo-

řádalo skautské středisko 

Zvičina tradiční závody 

pro skauty, skautky, 

vlčata, světlušky v Kimově 

hře, Setonově hře, šifro-

vání a  morseovce. Pro 

mladší světlušky a  vlčata 

byla připravena Kimova 

hra, Setonova hra, pro 

starší světlušky a  vlčata přibylo ještě šifrování. 

Úkolem soutěžících v  Setonově hře je rozmís-

tit co nejpřesněji 10 terčíků do  čtvercové sítě 

5 krát 5 podle předem připraveného vzoru, který 

je ukázán soutěžícím po  několik 

sekund a následně zakryt. V Kimově 

hře je soutěžícím v  časovém limitu 

ukázáno 24 předmětů. Úkolem je 

zapamatovat si co nejvíce předmětů. 

Druhou částí závodů je šifrování, kdy 

soutěžící daný text zašifrují a  roz-

šifrují pomocí jednoduchých šifro-

vacích metod. Pro skautky a  skauty 

byla  připravena ještě morseovka 

– příjem znaků, jak písmen, tak čís-

lic a  přepis textu do  morseovky. 

Vítězem je ten, kdo přijme a  přepíše správně 

nejvíce znaků za nejkratší čas. 

A  jak závody dopadly? V  kategorii světlušek 

a  vlčat v  Kimovce a  Setonovce byl na  prvním 

místě Daniel Vojtíšek, druhý Dan Harwot a třetí 

Kamila Zapletalová, šifrování vyhrál František 

Toman, druhý byl Daniel Vojtíšek a  třetí Natty 

Rudová. V kategorii skautek a skautů v Kimovce 

a Setonovce byla na prvním místě Alžběta Lang-

felnerová, druhý skončil Filip Mostecký a  třetí 

Václav Prouza. Šifrování vyhrála Alžběta Langfel-

nerová, druhá byla Anna Tulacová a třetí skončil 

Václav Prouza.
Ing. Martin Stránský

Den po pololetním vysvědčení čekal na žáky 3.–5. 

tříd základních škol již tradiční přátelský „souboj“ 

vědomostí, znalostí a  dovedností. Každá škola 

vyslala pětičlenný tým dětí, jejichž cílem bylo 

splnit co nejlépe úkoly z oblasti českého a anglic-

kého jazyka, historie, hudby, vlastivědy nebo ze 

světa zvířat. Připraveno bylo také soutěžní kolo, 

ve kterém děti plnily úkoly a zodpovídaly otázky 

zaměřené na logiku a všeobecné znalosti. 

Přestože zvítězit chtěli všichni, v  Kině Svět, kde 

soutěž probíhala, panovala přátelská atmosféra 

a  dětem nechyběl smysl pro fair play hru. Žáci 

samozřejmě zúročili zejména své znalosti ze 

školní výuky, k dobrým výsledkům jim ale určitě 

dopomohly i  znalosti z  oblasti jejich zájmů. Síly 

byly dlouho vyrovnané, a tak o konečném pořadí 

týmů rozhodoval jen minimální bodový rozdíl. 

Mezi třetím a čtvrtým místem byl rozdíl jediného 

bodu, stejně tak jako mezi místem prvním a dru-

hým. Z vítězství se nakonec radovala ZŠ Strž, jejíž 

tým s názvem Stržánci obhájil loňské a předloň-

ské prvenství. Druhé místo obsadila Dračí pětka 

ze ZŠ 5. května a  příčka třetí patří Sovičkám ze 

ZŠ Schulzovy sady. Přestože Podharťáci ze ZŠ 

Podharť získali medaili jen „bramborovou“, jak 

již bylo řečeno, od  té bronzové je dělil pouho-

pouhý jeden bod. Všechny týmy si za své snažení 

odnesly pěkné ceny a  diplomy. Vítězové se pak 

na rok mohou ve škole pochlubit také putovním 

pohárem. Děti rovněž obdržely drobné dárky 

od  města Dvůr Králové nad Labem, jež každo-

ročně soutěž podporuje. Jsme nesmírně rádi, že 

i  letošní ročník přišel osobně navštívit a  zahájit 

starosta města pan Ing.  Jan Jarolím. Děti nejen 

povzbudil, ale svými milými slovy také uvolnil 

počáteční napětí soutěžících. 

Co říci závěrem? Jistě například to, že skvělou 

atmosféru dotvářeli také fanoušci svých soutěží-

cích spolužáků nebo že přítomné paní učitelky 

pozorně dbaly na kázeň svých svěřenců a v pře-

stávkách mezi soutěžními koly děti povzbu-

zovaly. Že nebýt precizního přístupu patronů, 

mnohahodinové pečlivé přípravy a skvělé spo-

lupráce organizátorů, nemohl by 6. ročník Klání 

malých školáků vůbec proběhnout. Všem děku-

jeme za účast a přízeň a budeme se za rok opět 

těšit na shledanou. 

Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička


