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Vánoční přání starosty města
Vážení občané Dvora Králové nad Labem,
letošní rok se chýlí ke konci. Během něho
se uskutečnila řada stavebních akcí a já
bych Vám rád poděkoval za Vaši shovívavost a trpělivost, kterou jste měli především při opravách komunikací.
Blíží se adventní čas, a tak Vám přeji jeho
klidné prožití, stejně jako krásné vánoční
svátky ve společnosti vašich blízkých. Ať je
rok 2018 naplněn především zdravím, štěstím a úspěchy. Zároveň si přeji, aby se nám
nejen v roce 2018 ve Dvoře Králové nad
Labem dobře žilo.
Ing. Jan Jarolím, starosta města

Město Dvůr Králové nad Labem letos
investovalo do stavební činnosti 83,5 mil. Kč

Zveme na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na 17. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, které
se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017
od 15:00 hod. v sále Hankova domu. Pokud
se nemůžete zúčastnit, můžete si audiozáznam ze zasedání poslechnout na stránkách
města www.mudk.cz v sekci Město / Orgány
města / Zastupitelstvo města.
(mik)

Vyšel odpadový kalendář města

V letošním roce město Dvůr Králové nad Labem
prostřednictvím odboru rozvoje, investic a správy
majetku realizovalo několik desítek investičních
akcí. Za stavební práce město ze svého rozpočtu
zaplatilo celkem 83,5 mil. Kč.
Kromě oprav chodníků a místních komunikací,
za něž město uhradilo 45,9 mil. Kč, se jednalo
také o investice do vodohospodářské infrastruktury ve výši 15,2 mil. Kč nebo o opravu budov
a staveb v majetku města za 22,4 mil. Kč.

Chodníky a silnice
Jednou z nejvýznamnějších investičních akcí
města Dvůr Králové nad Labem je letos oprava
mostu Jana Palacha (viz foto vlevo), který bude
pro dopravu otevřen v polovině prosince.
Nový povrch mají silnice v ulicích Soukupova,
Josefa Suka, Na Kopečku, Halíkova, Zátopkova
a části ulic Pařezova a Pod Zoo. Nové parkoviště
pro potřeby školy vzniklo u jídelny ve Školní ulici
a nová manipulační plocha je k dispozici u vodojemu v Žirči.
Od začátku roku byly rekonstruovány chodníky v ulicích Jiráskova, Puchmajerova, Pod
Lesem a v části ulice Smetanova vpravo směrem

www.mudk.cz

do Lipnice (nad vlečkou). V rámci projektu Pěšky
i na kole bezpečně po Dvoře Králové, který je
zaměřen na zvýšení bezpečnosti dopravy pěších
a cyklistů, byly zrekonstruovány chodníky a cyklostezky na Benešově nábřeží a ve Štefánikově
ulici (viz foto vpravo) a na to navazující chodníky
a cyklostezky v ulicích 28. října a Heydukova.

Vodohospodářská infrastruktura
Vodovod a kanalizace byly obnoveny v ulici Pod
Lesem, v ulicích Vorlech a Heydukova byla prodloužena kanalizace. K rekonstrukci části kanalizačního řadu došlo v ulicích Pod Zoo a Dukelská,
na mostě Jana Palacha byl obnoven vodovod.
Zmíněné stavební práce, kromě ulice Heydukova, realizovali pracovníci společnosti MěVaK
Dvůr Králové nad Labem.
V rámci investic do vodohospodářské infrastruktury bylo také v lokalitě Slovany provedeno vložkování kanalizačního sběrače. Na více
úsecích vodovodního řadu ve městě došlo
k instalaci dataloggerů pro detekci úniků vody.
A na úpravně vody v lokalitě Hrubá luka došlo
k opravě a provedení hydroizolace akumulačních nádrží.
Pokračování na straně 2

Vážení čtenáři, s těmito Novinami královédvorské radnice dostáváte do rukou čtrnáctidenní stolní kalendář města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2018. Najdete v něm
informace o možnostech předcházení vzniku
a třídění odpadů z domácností. U jednotlivých dní jsou vyznačeny „odpadové akce“,
např. mobilní svozy, provozní doby sběrného
dvora, svoz vánočních stromečků a týdny,
ve kterých bude probíhat „měsíční“ svoz
směsného komunálního odpadu. Nechybí
ani přehled kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě v roce 2018.
Roznos tohoto čísla NKR, u něhož je kromě
kalendáře přibalena také brožura pečovatelské služby, provede Farní charita Dvůr
Králové nad Labem. V případě, že noviny
s kalendářem neobdržíte, můžete si je
vyzvednout na recepci městského úřadu
nebo v městském informačním centru.
Projekt „Odpadový kalendář – rok 2018“
podpořila společnost EKO-KOM, společnosti Transport Trutnov, Společnost Horní
Labe, Jaroslav Janeček – tiskárna ARPA
a sběrny druhotných surovin Lukas trade
a Bohuslav Žižka.
Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

facebook.com/
mestodknl
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Dočasný zákaz vstupu do lesů
prodloužen do 17. února 2018
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem prodloužil kvůli ochraně zdraví a bezpečnosti
osob dočasný zákaz vstupu do lesů, které
v srpnu výrazně poškodila větrná bouře
a v nichž došlo k dalšímu polomu vlivem
nepříznivého počasí na konci října. O prodloužení zákazu, na který budou i nadále
u vstupních cest do lesů upozorňovat informativní cedule, požádaly Lesy ČR. Zákaz
tak bude nově platit do 17. února 2018
pro katastrální území Kohoutov, Kladruby
u Kohoutova, Dolní Vlčkovice a Choustníkovo Hradiště. Nebude se však týkat myslivců a vlastníků lesa, jejich zástupců nebo
pověřených osob, kteří v lesních porostech
zpracovávají poškozené a nebezpečné
stromy.
Ministerstvo zemědělství zároveň nařídilo
vlastníkům lesa na území České republiky zpracování nahodilých těžeb, a to
nejpozději do 31. března 2018. Za nahodilou těžbu se v tomto případě považuje
vytěžení stromů napadených hmyzími
škůdci, stromů vyvrácených nebo poškozených (polomy).
(mik)

Další silnice v regionu opraveny
V okolí Dvora Králové nad Labem byly
dokončeny opravy komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Jedná se
o silnice III/2854 Žireč – Hřibojedy, část
silnice II/325 v úseku Souvrať – Horní Brusnice, Dolní Brusnice – Bílá Třemešná a úsek
od křižovatky nad Lipnicí po Doubravice.
V rámci stavebních prací, které financoval
kraj, byly obnoveny příkopy, propustky
a položen nový asfaltový kryt.
(mik)

Celostátní změna jízdních řádů
Tak jako každoročně, i letos dojde k celostátní změně jízdních řádů autobusové
a vlakové dopravy. Nové jízdní řády budou
platit od 10. prosince 2017 do 8. prosince
2018. Co se týká autobusové dopravy,
Dvůr Králové nad Labem nečekají výrazné
změny.
V návaznosti na opravený most v Žirči
bude znovu obnoven provoz na lince
640378 Náchod – Česká Skalice – Chvalkovice – Dvůr Králové nad Labem, která vede
přes Žireč. Na této lince, po dokončení
rekonstrukce silnice III/29915 v Heydukově
a Jaroměřské, bude nově obousměrná
zastávka Jaroměřská (přidána bude
zastávka ve směru do centra) a zastávka
Heydukova bude ve směru ze Žirče posunuta blíže ke kruhovému objezdu.
(mik)

Doplňovací volby do Senátu se
uskuteční 5. a 6. ledna 2018
Prezident Miloš Zeman vyhlásil doplňovací volby do Senátu Parlamentu České
republiky ve volebním obvodu č. 39 (okres
Trutnov) na pátek 5. ledna a sobotu
6. ledna 2018. Případné II. kolo se uskuteční v pátek 12. ledna a sobotu 13. ledna
2018. Více naleznete na www.mudk.cz pod
dlaždicí Senátní volby 2018.
(mik)
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Veřejnost hodnotila architektonické studie
na téma přestupní dopravní terminál

Během října se ve výstavním sále Staré radnice
uskutečnila výstava Vlakem do Dvora, která představila architektonické studie na téma Dopravní
terminál ve Dvoře Králové nad Labem, které
v rámci bakalářských prací vytvořili studenti
Fakulty architektury Vysokého učení technického
(VUT) v Brně.
Přestupní terminál určený pro autobusovou a vlakovou dopravu situovali mezi areál
Vánočních ozdob a ulici 28. října. Mimo vlastní
dopravní funkce mohli autoři podle vlastního
uvážení navrhnout i další občanskou vybavenost, např. obchody, poštu, služebnu městské
policie a podobně.
Během vernisáže starosta města Jan Jarolím předal cenu autorům šesti nejlepších prací, které

vybrala komise složená
z odborníků fakulty. Cenu
za své práce obdržely:
Tereza Černá, Petra Klumparová, Lucia Livovská,
Nikola Stibůrková, Kristýna Uhrová a Adéla Varmužová. Autorky přítomným hostům své návrhy
představily a popsaly
východiska, z nichž při
tvorbě vycházely.
Nejzdařilejší studii vybírali
i návštěvníci výstavy z řad
veřejnosti. Celkem hlasovalo 142 lidí, nejvíce jich
bylo pro práci Kristíny Hudečkové (viz foto).
Zpracované architektonické studie se mohou
v budoucnosti stát základem dalšího jednání při
přípravě konečné podoby dopravního terminálu.
„Děkuji studentům za úsilí, které při tvorbě architektonických studií vynaložili. Děkuji také pedagogům, kteří studentům a jejich pracím věnovali
velké množství času, ať už přímo na dvoudenním
workshopu v našem městě, nebo následně při
debatách nad vznikajícími studiemi. Jak se ukazuje, spolupráce s VUT v Brně je velmi přínosná,“
poznamenal starosta města Jan Jarolím.
Odkaz na práce studentů najdete v článku na
stránkách města www.mudk.cz.
Miroslava Kameníková

Ve městě během zimy ubydou neudržované
chodníky a parkovací plochy
Rada města Dvůr Králové nad Labem schválila
aktualizované vydání nařízení města, kterým se
stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování
závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují
chodníky a místní komunikace, na kterých se
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Zatímco k praktickým změnám v rozsahu,
způsobu a lhůtách odstraňování závad ve

schůdnosti nedošlo, byl zredukován seznam
neudržovaných chodníků a parkovacích ploch.
Pracovníci technických služeb města tak budou
udržovat sjízdné a schůdné ulice Alešova, Eduarda Zbroje, chodník podél toku Labe na Benešově nábřeží, dále ulice Odbojářů, Sládkova,
Tylova, schodiště do Kotkovy ulice a parkovací
plochy na sídlištích v ulicích Elišky Krásnohorské, Eduarda Zbroje a Nad Parkem.
Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem letos
investovalo do stavební činnosti 83,5 mil. Kč
Dokončení ze strany 1:

Budovy a stavby
V rámci investic do oprav škol byla rekonstruována střecha na ZŠ 5. května a v ZŠ Strž v současné době probíhá rekonstrukce venkovního
hřiště. Na gymnáziu byla rekonstruována posilovna a opravena tělocvična.
Pokračuje rekonstrukce vnějšího pláště Hankova domu, v domě s pečovatelskou službou
v Sadové ulici je realizována rekonstrukce společenské místnosti a došlo také k rekonstrukci
prvního podlaží v bývalé ZŠ Komenského, kde
vznikly nové prostory pro městský úřad. Byla
dokončena demolice domu čp. 587 ve Vrchlického ulici. Bylo dokončeno zateplení domu čp.
72 v Revoluční ulici a na domě čp. 400 ve Švehlově ulici došlo k částečné výměně oken.
Díky přístavbě hasičské zbrojnice v Žirči získali
tamní dobrovolní hasiči nové sociální zázemí. Na

příští letní sezonu bude také připraven rekonstruovaný dětský bazén na Tyršově koupališti.
Také v roce 2018 čekají město Dvůr Králové
nad Labem významné investice. Jednou z nich
je rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady, během níž
by měl být do budovy A vybudován nový bezbariérový vchod se schodištěm s bezbariérově
řešenými podestami a výtahem, vytvořeno
školní poradenské pracoviště a odborné učebny
se zázemím a odpovídajícím vybavením apod.
Stavební práce by měly stát více než 73 mil. Kč
včetně DPH a město na ně před několika dny
získalo dotaci ve výši 61 mil. Kč. Finanční prostředky však budou podle podmínek dotačního
programu připsány na účet města zpětně až po
zrealizování celého projektu.
Ing. Ctirad Pokorný
vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku
Miroslava Kameníková

www.mudk.cz
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Marcela Hauke se stala Osobností roku
v sociálních službách, cenu převzala v Senátu

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

K prodeji je nástěnný kalendář
města na rok 2018

V rámci udělování národní Ceny kvality v sociálních službách byla Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem,
oceněna cenou Osobnost roku. Ocenění převzala
9. listopadu 2017 v Senátu Parlamentu ČR za svůj
přínos v sociálních službách. Osobnost roku je nejvyšší ocenění, které může jednotlivec v sociálních
službách v naší republice obdržet.
Již 12 let oceňuje časopis Ošetřovatelská péče
spolu s národní Radou kvality ČR nejlepší poskytovatele sociálních služeb v České republice.
V rámci kategorie Osobnost roku se každý rok
oceňuje vždy jeden odborník za mimořádný
celospolečenský přínos pro sociální služby. Ceny
jsou pravidelně udělovány v Rytířském sále

Valdštejnského paláce, v hlavním sále Senátu
Parlamentu ČR.
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
Foto: Mgr. Jindřich Hauke

Setkání s náměstkem Vladimírem Dernerem
Ve středu 25. října 2017 se v Domově důchodců
Dvůr Králové nad Labem konalo další pracovní
setkání sociálních pracovníků a zdravotníků, týkající se spolupráce k zajištění péče o seniory závislých
na pomoci druhé osoby. Pozvání přijali náměstek
hejtmana Ing. Vladimír Derner a Ing. Šárka Rutschová, metodička sociálního odboru Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje, a místostarostka
Dvora Králové nad Labem Mgr. Alexandra Jiřičková.
Cílem schůzky bylo prodiskutovat problematiku
nedostatečných kapacit pobytových zařízení
v souvislosti se stárnutím obyvatel, upozornit
na to, že přes veškerou naši snahu se často nedaří
klientům potřebnou péči zajistit. I přes širokou
nabídku terénních, ambulantních a pobytových
sociálních služeb začíná být situace potřebných
seniorů na Královédvorsku vážná.
Náměstek
Vladimír
Derner
informoval
o tom, že Královéhradecký kraj připravuje
strategické investiční záměry pro rozšíření

kapacit pobytových zařízení a nabídl možnost
spolupráce při hledání volných míst v pobytových zařízeních v rámci kraje. Proběhla diskuze
o roli soukromých zařízení poskytujících sociální
služby a jejich často finančně náročných úhradách. Pan náměstek velmi ocenil finanční podíl,
kterým město Dvůr Králové nad Labem přispívá
na financování sociálních služeb.
Spolupráce subjektů vyplynula jako jedna z priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na období 2017–2019 pro správní obvod
Dvůr Králové nad Labem a je zaměřena na přípravu stárnutí obyvatel v regionu. Cíle a opatření plánu schválili zastupitelé v prosinci 2016.
Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro
občany Královédvorska je na www.mudk.cz.
Poradenství či zprostředkování vhodné sociální
služby poskytnou sociální pracovnice MěÚ Dvůr
Králové nad Labem, Rooseveltova 749.
Bc. Kateřina Pištorová, vedoucí odboru ŠKS
Ing. Ludmila Lorencová, Domov důchodců Dvůr Králové n. L .

Seminář v Bílé Třemešné o nabídce
sociálních služeb na Královédvorsku
Ve středu 1. listopadu 2017 se v Domě hasičů
v Bílé Třemešné konal informační seminář
o nabídce sociálních služeb. Zde se občané
spolu se starostou obce a členové místního
klubu důchodců seznámili s pracovnicemi sociálních služeb, které prezentovaly jednotlivé
služby, uvedly konkrétní příklady, jak mohou
svým klientům pomoci v nepříznivé životní situaci. Své služby představily Pečovatelská služba
Města Dvůr Králové nad Labem, Farní charita
Dvůr Králové nad Labem, Misericordia, o. p. s.,
Diakonie ČCE – středisko Dvůr Králové nad
Labem. Stručně byly představeny i další sociální
služby dostupné občanům Královédvorska.
Pracovnice Úřadu práce ČR kontaktního pracoviště Dvůr Králové nad Labem informovala
o dávkách pro zdravotně postižené osoby, příspěvku na péči a možnosti využití těchto dávek.
Terénní sociální pracovnice Městského úřadu
Dvůr Králové nad Labem nabídla přítomným
poradenství, zprostředkování vhodné služby či

www.mudk.cz

jiné pomoci s cílem minimalizovat rizika a problémy, a přispět tak ke zlepšení životní situace
klienta.
Komplexní informace o sociálních službách
naleznete na webových stránkách města
v Přehledu sociálních služeb, který připravujeme i v tištěné verzi: www.mudk.cz/cs/radnice/socialni-sluzby-a-byty-zvlastniho-urceni/
komunitni-planovani.
Text a foto: Mgr. Kateřina Elebachová
odbor školství, kultury a sociálních věcí

Město Dvůr Králové nad Labem vydalo
tradiční nástěnný kalendář na rok 2018.
V kalendáři jsou nejen fotografie památek, ale také snímky sportovišť nebo zajímavých koutů Dvora Králové nad Labem.
Autory fotografií jsou Miloš Šálek, Jan Frýzl
a Ladislav Válek. Kalendář ve formátu A3 je
k dostání v městském informačním centru
na náměstí T. G. Masaryka za cenu 110 Kč.
K dispozici jsou zdarma také kapesní
kalendáře.
Dále zde jako vánoční dárek můžete
zakoupit háčkované hračky, svíčky ve tvaru
betlémů, zvířátek nebo šišek. V nabídce
jsou i různé knihy o městě nebo historii, např. Létání na Královédvorsku, Zvič
naslouchá příběhům či faksimile Rukopisu královédvorského, které bylo vydáno
k 200. výročí nalezení tohoto významného
dokumentu. Vánoční atmosféru si navodíte i při vystřihování betléma s motivem
Dvora Králové nad Labem. Navštivte městské informační centrum, třeba vám padne
do oka i něco jiného.
(red)

Klub Labyrint najdete nyní
v novém kabátě na jiné adrese
Klub Labyrint, sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi, mění své působiště na
novou adresu Erbenova 2355.
Klub Labyrint funguje ve Dvoře Králové
nad Labem již od roku 2013, kde pomáhá
rodinám s dětmi se zvládnutím jejich
náročných životních situací, které nedokáží překonat samy. Od začátku října 2017
změnila služba své působiště z dlouhodobě nevyhovujících prostor na adresu
Erbenova 2355.
„Nově je pro rodiny připravena konzultační
místnost a oddělené zázemí pro pracovníky, kteří vyráží za rodinami do jejich přirozeného prostředí, tedy domovů”, uvádí
vedoucí Klubu Labyrint Marie Janečková.
Služba je poskytována bezplatně na území
Královéhradeckého kraje, především pak
na Královédvorsku. Důraz je kladen na
individuální přístup ke klientovi, respekt
soukromí a aktivizaci ke změně. Sociální
pracovnice řeší s rodinami např. bytovou
situaci, rodinné vztahy, péči o dítě a jejich
školní úspěšnost, jednání s úřady, efektivnější vedení domácnosti a v neposlední
řadě pracovní uplatnění.
Aktivita je součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, který je financován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.
Mgr. Marie Janečková
vedoucí služby SAS Klub Labyrint

3

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

11/2017

Cíle projektu Místního akčního plánu
vzdělávání byly úspěšně naplněny

Vybrané zásahy městských
strážníků – říjen 2017

Druh zásahu
říjen 2017
BESIP přestupky
69
Dopravní nehoda
2
Překročení nejvyšší povolené rychlosti 3
Veřejný pořádek (přestupek)
5
Součinnost s PČR, MěÚ,...
5
Občanské soužití (přestupek)
4
Majetek (přestupek)
16
Ztráty a nálezy
4
Prevence (opatření a úkony)
5
Doručení písemnosti
3
Odchyt zvířete (opatření)
8
Trestný čin
3
Celkem přestupků a trestných činů: 136
Moderní technologie:
BESIP – MKDS (předáno na ODP)
30
BESIP – ostatní (předáno na ODP)
40
BESIP – úsekové měření rychlosti (předáno
na ODP)
1831
Pokuty v blokovém řízení:
Na místě nezaplacených bl. pokut:
Předáno Policii ČR:
Předáno na správní odbor MěÚ:

45
8
5
7

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Na konferenci o vzdělávání
zaujalo studentské zastupitelstvo
Město Dvůr Králové nad Labem je již několik let zapojeno do projektu Města vzdělávání, který zaštítila společnost EDUin,
o. p. s. V úterý 14. listopadu 2017 se konala
v Praze konference „Města vzdělávání –
Jak mohou zřizovatelé zvyšovat kvalitu
vzdělávání“, kterou EDUin pořádal a kde
svou činnost prezentovalo i město Dvůr
Králové nad Labem. Účastníkům konference tak byly představeny akce, které
se ve městě uskutečnily v rámci projektu
Města vzdělávání: naučné on-line stezky,
které připravili studenti královédvorského
gymnázia a SŠIS, šachový stolek na náměstí
T. G. Masaryka, který podle návrhů žáků ZUŠ
R. A. Dvorského vyrobil sochař Petr Vaněk,
královédvorské sportovní hry a studentské
zastupitelstvo, které ve městě pracuje třetí
rok a o něž byl velký zájem.
Projekt Města vzdělávání je ve Dvoře Králové
n. L. zaměřený na spolupráci škol, příspěvkových a neziskových organizací. Vznikla
tak široká platforma lidí zabývajících se formálním i neformálním vzděláváním, která
se díky setkávání zdokonalila ve vzájemné
komunikaci a kooperaci. To se projevilo při
práci na Místních akčních plánech vzdělávání
(MAP), které se věnují problematice vzdělávání v ORP Dvůr Králové n. L. Vytvořený MAP
je kladně hodnocen nejen v regionu, ale
jedna z ambasadorek královédvorských Měst
vzdělávání Sofie Hladíková ho představí
7. prosince 2017 na semináři Místně zakotvené učení v MAP na Úřadu vlády.
Děkuji všem, kteří s námi spolupracují
na projektu Města vzdělávání a podíleli se
na tvorbě MAP. Těším se na další spolupráci.
Mgr. Alexandra Jiřičková, místostarostka města
ambasadorka projektu Města vzdělávání
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Může se zdát, že je Místní akční plán vzdělávání
(dále MAP), řešený v rámci celého území ORP Dvůr
Králové nad Labem, relativně nováčkem v oblasti
projektů, ale opak je pravdou. Listopadem se uzavřela 22měsíční spolupráce aktérů ve vzdělávání
na Královédvorsku. Realizátorem projektu byla
Místní akční skupina (MAS) Královédvorsko, z. s.,
ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem.
Pro první období realizace, tzv. akčního plánování, byla dominantní analýza území a strategických dokumentů a vytvoření projektového
týmu, který za pomoci expertů ze vzdělávací
oblasti a pracovních skupin složených převážně
ze samotných učitelů místních škol podněcoval
k vytvoření tří podstatných výstupů, tj. Dohody
o prioritách, Strategického rámce MAP a Akčních plánů.
V průběhu skoro dvouleté spolupráce docházelo k průběžně aktualizovanému výstupu
Dohody na základních prioritách jako koordinačního podkladu pro žádosti škol do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, ale
také Integrovaného regionálního operačního
programu. Vytvořený Strategický rámec MAP
pak obsahuje společně vytvořenou dlouhodobou vizi do roku 2023 pro rozvoj předškolního
a základního vzdělávání. Každý rok pak vznikal
se širokým zapojením vedení škol i pedagogů
a lídrů Akční plán aktivit škol i aktivit projektu
s cílem motivovat, zlepšit vzdělávání a rovné
podmínky pro všechny žáky, propojovat pohled
rodičů a škol, dynamizovat kreativitu ve vzdělávání a modernizaci metod, sdílení zkušeností,
zlepšit kompetence učitelů i dalších pedagogických pracovníků.
Důležitou aktivitou byl z počátku soubor motivačních a organizačních aktivit, které vedly
k ustanovení pravidel a struktur tvořících rámec
pro udržení a rozvoj navázaných partnerských
vztahů škol, pedagogů, zřizovatelů a občanské
společnosti. Šlo o vytvoření organizační struktury, popsání komunikačních mechanismů
uvnitř MAP a popsání samotného procesu fungování MAP. Prvkem tohoto významného a klíčového výstupu MAP v našem regionu bylo,
je a bude posilování spolupráce vzdělávacích

subjektů tvorbou podpůrné funkční organizační
struktury. Jako hlavní řídící struktura byl vytvořen Řídicí výbor MAP a dále pak aktivně pracující
pracovní skupiny na jednotlivá řešená témata
doplňovaná podle vývoje a potřeb se všemi
zájmovými skupinami ve vzdělávání.
Cílem bylo motivovat školy a pedagogy k přijetí
principů spolupráce, změn a k otevřenosti, zlepšit vzdělávání a rovné podmínky pro všechny
žáky, propojovat pohled rodičů a škol, dynamizovat kreativitu ve vzdělávání a modernizaci
metod, sdílení zkušeností, zlepšit kompetence
učitelů i dalších pedagogických pracovníků.
Věříme, že se nám podařilo nastavit spolupráci
se všemi důležitými aktéry ve vzdělávání a přijatá Vize vzdělávací soustavy v ORP Dvůr Králové
nad Labem se nám všem podaří postupně naplňovat. Vize zní: „Školy a školská zařízení na území
ORP Dvůr Králové nad Labem spolupracují
a vyměňují si zkušenosti, sdílejí své zdroje
a potenciál. Vzdělávací instituce dokáží reagovat na individuální potřeby všech dětí v území,
kvalitní vzdělávání je dostupné v celém území
ORP pro děti všech věkových kategorií. Školy
posilují sociální soudržnost v regionu a podporují udržitelnost života v místním prostředí
a komunitě. Zajišťují bezpečné prostředí a inkluzivní přístup, zaměřují se na rozvoj gramotností
a klíčových kompetencí všech dětí.“
MAS Královédvorsko společně s městem Dvůr
Králové nad Labem podávají žádost o realizaci
navazujícího projektu tzv. MAP II., který bude
mít za cíl převážně implementaci vzešlých aktivit, podporu vzájemné spolupráce a propojování všech aktérů ve vzdělávání.
Bc. Lenka Křížová, DiS.
MAS Královédvorsko

Připravuje se aktualizace vyhlášky o nočním
klidu. Občané mohou posílat své návrhy
Město Dvůr Králové nad Labem připravuje aktualizaci obecně závazné vyhlášky města č. 2/2017,
o nočním klidu, kterou schválili zastupitelé města
na zasedání 16. března 2017. V souvislosti se změnou zákona totiž přijalo město Dvůr Králové nad
Labem vyhlášku, která udělila výjimky z povinnosti dodržovat noční klid nebo byla doba nočního klidu při konání některých akcí zkrácena.
Tímto žádáme občany a pořadatele akcí
ve Dvoře Králové nad Labem, aby své návrhy
na doplnění či vymazání akcí zapsaných ve stávající vyhlášce zasílali nejpozději do 15. ledna
2018 na adresu: Právní oddělení odboru KTÚ,
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí
T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad
Labem, nebo e-mailem na: epodatelna@mudk.cz
a do předmětu napište „Vyhláška – noční klid“.

Návrh by měl obsahovat: název akce; termín
(datum a čas konání akce nebo způsob jeho
určení); místo konání; jméno pořadatele; zdůvodnění významu akce pro město; kontaktní
údaje navrhovatele.
Aktuální znění vyhlášky naleznete na stránkách
města www.mudk.cz v sekci Město / Právní předpisy města / Vyhlášky.
Upozorňujeme občany a pořadatele, že
do obecně závazné vyhlášky mohou být zařazeny pouze kulturní, společenské a sportovní
akce pořádané ve venkovním prostoru určené
pro širokou veřejnost.
Pořadatelé soukromých akcí jednotlivců, spolků,
organizací atd., na které nemá přístup široká
veřejnost, se musejí řídit dobou nočního klidu
od 22:00 do 6:00 hod.
Miroslava Kameníková

www.mudk.cz
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Technické služby informují
Pracovníci úseku údržby zeleně během října
vyměnili 30 stromů za stromy uhynulé, poškozené při letních bouřkách nebo zničené vandaly. Ve spolupráci s arboristy provedli ošetření
stromů v lokalitách DDM Jednička, Macharova,
Erbenova, park Schulzovy sady, ZŠ 5. května,
Karolíny Světlé, Podharť rybník, sídliště Strž
a Dr. Kramáře. Arboristé vyměnili na deseti stromech bezpečnostní vazby za nové.
Pracovníci TSm na konci října po silném větru
uklidili poškozené a vyvrácené stromy po celém
městě a spolu s ostatními středisky začali úklid
listí a před Památkou zesnulých uklidili všechny
hřbitovy a upravili keře na hřbitovech.
Středisko komunikací dokončilo opravu zbývajícího úseku chodníku v ulici R. A. Dvorského
od křižovatky s ulicí Přímou po křižovatku s ulicí
Sadová, kde je položena nová zámková dlažba.
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
bylo nutné ukončit opravu komunikací technologií Patchmatic, tedy stříkaným asfaltem s drtí.
V první polovině listopadu započala instalace
vánoční výzdoby, včetně převozu vánočního
stromu na náměstí T. G. Masaryka, kde pracovníci TSm usadili strom do připraveného základu
a poté byla instalována nová světelná výzdoba
stromu včetně betlému a oplůtku.
TSm se podílejí na akci Benešovo nábřeží,
konkrétně na rekonstrukci veřejného osvětlení. Práce probíhají dle plánovaného
harmonogramu.
Plakáty k výlepu přijímáme znovu ve všech formátech a v neomezeném množství.

MěVaK informuje odběratele

Pracovní místo
strojník/plavčík
Technické služby nabízejí
pracovní místo: pracovník na městských sportovištích – strojník
a plavčík. K nápni práce patří obsluha strojovny
ledové plochy, údržba zimního a letního stadionu a práce plavčíka, obsluha strojovny bazénu
a údržba koupaliště. Plavčické zkoušky hradí
organizace. Nástupní plat: 20.000 Kč. Kontakt
a bližší informace poskytne vedoucí sportovišť
Zbyněk Wolf, tel.: 605 233 245.
Více o činnosti TSm najdete na www.tsdvur.cz.
Lucie Štemberková
Technické služby města Dvora Králové nad Labem

5. 10.: porucha kanalizace, ulice Březinova;
14. 10.: porucha vodovodu, Žireč;
16. 10.: porucha vodovodu, ulice Nový
Vorlech;
16. 10.: porucha vodovodu, ulice F. L. Věka;
18. 10.: porucha vodovodu, ulice Ve Strži;
28. 10.: porucha vodovodu, Žireč;
31. 10.: porucha vodovodu, ulice Slunečná.

• vodovodní přemostění – most J. Palacha;
• stavba kanalizace Vorlech;
• osazení I. etapy dataloggerů na vodovodní síťi.
Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku
MěVaK Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.

Více informací včetně aktuálních odstávek
najdete na stránkách mevakdknl.cz.

Pozor, po městě opět chodí
falešní odečítači vodoměrů

Pracovníci Městských vodovodů a kanalizací Dvůr
Králové nad Label, s. r. o., během října ve spolupráci s vlastníkem vodohospodářské infrastruktury, městem Dvůr Králové nad Labem, pořídili
dataloggery a úspěšně jimi osadili část vodovodní
sítě na Benešově nábřeží (viz mapa). Dataloggery
zajišťují automatický síťový monitoring úniků
vody pomocí přístrojů na měření šumu, který
vydávají poruchy na vodovodní síti.

www.mudk.cz

Opravy poruch

Stavebně-výrobní činnost:

Část vodovodní sítě hlídají dataloggery

Jedná se o realizaci první etapy tohoto měření
s tím, že v horizontu příštích 2 let MěVaK plánuje
takto osadit celou vodovodní síť.
Systém loggerů automaticky provádí měření
šumu na vodovodní síti v nočních hodinách, kdy
dochází k minimálním odběrům a při zvýšené
hladině šumu tak dálkově okamžitě informuje
o potencionálních poruchách na síti. Zejména se
jedná o poruchy, které nejsou viditelné a které
způsobují masivní úniky vyčerpané vody. Díky
těmto loggerům a on-line přenosu dat jsou pracovníci MěVaK schopni ihned detekovat lokalitu
poruchy a následně v řádu hodin tyto poruchy
opravit a zamezit dalším únikům vody.
Použité loggery Sebalog N-3 síť používají osvědčenou technologii současného snímání úrovně
(dB) a frekvence šumu úniků. Právě frekvenční
analýza snímaných šumů vypovídá o tom, který
logger je k poruše nejblíže, zda vícero loggerů
detekuje tutéž, nebo jinou poruchu, a současně umožňuje základní kategorizaci velikosti
poruchy.
Realizací této první etapy instalace pevných
loggerů MěVaK pokračuje ve svém úsilí vedoucí
ke snižování velkého množství tzv. nefakturované vody, jejíž podíl dlouhodobě přesahuje
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Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem upozorňují občany, že se
v posledních dnech opět vyskytl případ,
kdy se neznámá osoba vydávala za odečítače vodoměrů – terénního pracovníka.
Všichni pracovníci MěVaKu jsou vybavení průkazem zaměstnance s fotografií,
který jsou na požádání povinni předložit.
Terénní pracovníci pouze opisují stavy či
vyměňují vodoměry, nikdy se jejich prostřednictvím nevrací žádné přeplatky ani
nemají informace o vašem vyúčtování za
vodné a stočné. Veškeré přeplatky, které
jsou vraceny hotově, jsou vždy vypláceny
výhradně v sídle společnosti – nám. Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem, konkrétní odběratel je k vyzvednutí přeplatku
vyzván na vyúčtovací faktuře. V případě, že
vás navštíví „falešný“ odečítač, kontaktujte
prosím okamžitě Městskou policii Dvůr
Králové nad Labem na tel.: 603 237 858.
MěVaK Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.

Výběrové řízení na OSPOD

50 % a tudíž se negativně promítá do kalkulace vodného, kde tyto náklady tvoří významnou položku. A právě snižování neutěšeného
podílu nefakturované, respektive ztrátové vody,
umožní držet cenu vodného na dlouhodobě přijatelné úrovni.
Ing. Petr Mrázek
jednatel MěVaK Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo
výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka – zajišťování sociálně-právní ochrany
dětí – náhradní rodinná péče sociálního
oddělení odboru školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové
nad Labem. K náplni práce bude patřit
agenda náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručenská péče, pěstounská
péče na přechodnou dobu, osvojení). Bližší
informace podá vedoucí odboru ŠKS Kateřina Pištorová, tel.: 499 318 293, nebo Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení,
tel.: 499 318 238. Přihlášky zasílejte
do středy 13. prosince 2017, 12:00 hod.,
na adresu sekretariátu tajemníka. Více
informací naleznete na elektronické úřední
desce města www.mudk.cz, typ oznámení:
Výběrové řízení – personální.
(red)

Foto: Mapy.cz
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Laboratoře královédvorské nemocnice v novém moderním provozu
Nová biochemická a hematologická laboratoř,
jejíž stavba byla letos dokončena v areálu Městské
nemocnice, a. s., ve Dvoře Králové nad Labem, je
od 6. listopadu 2017 v provozu. Stavbu za zhruba
40 milionů Kč z větší části financoval Královéhradecký kraj. Na nákladech se také významně podílela královédvorská společnost JUTA, a. s., která
přispěla 8 miliony Kč. Nový provoz bude sloužit pro
laboratorní analýzu biologických vzorků pacientů
nemocnice a praktických a odborných lékařů. Čas
od času se zde ale vyšetřují i vzorky zvířecích pacientů, např. z královédvorské zoo.
Oddělení klinické biochemie a hematologie
získalo po zhruba 37 letech adekvátní zázemí
pro svou práci, a to ve zcela novém pavilonu.
Tým pracovníků laboratoře se do něj přesunul
ze zastaralé budovy, která by již v dohledné
době nevyhovovala technickým a hygienickým požadavkům. Realizace stavby probíhala
po dobu 15 měsíců. Jedná se o přístavbu dvorního traktu laboratoří, která stála 33,64 mil. Kč.
Doprovodné náklady, např. na energetický
kolektor, silnoproudé rozvody a areálovou

Výstava výkresů ze soutěže
Podzvičinsko očima dětí

kanalizaci, představovaly dalších 7,13 mil. Kč.
Nový pavilon laboratoří stojí uprostřed nemocničního areálu, je částečně zapuštěn do svahu
a je řešen jako železobetonová monolitická
stavba. Stavební práce začaly v březnu 2016,
kolaudací pak stavba úspěšně prošla v červnu
2017. V objektu jsou laboratoře, jejich technické
zázemí a zázemí pro personál. „Vlastní stěhování
provozu laboratoří do nového objektu proběhlo
počátkem listopadu. Ačkoliv se jednalo o fyzicky
i logisticky náročnou akci, vlastní přesun proběhl díky příkladnému zapojení zaměstnanců

Bc. Milena Rejlová, DiS.
manažerka propagace a cestovního ruchu

Text a foto: Ing. Magdaléna Doležalová, PR manažerka
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje

Celý text najdete na www.mndk.cz.

Společnost Karsit trvá na svém investičním
záměru v průmyslové zóně Zboží
Společnost Karsit Automotive, s. r. o., pokračuje
ve svém investičním záměru přípravy stavby
výrobního závodu, který by měl vyrůst v průmyslové zóně Zboží. V současné době zástupci firmy
čekají na vydání platného stavebního povolení.
I když tedy stavební práce ještě nezačaly, společnost Karsit činí další kroky vedoucí k naplnění
svého záměru ve Dvoře Králové nad Labem a trvá
na své původní vizi.

Prostory hlavní budovy Městského úřadu
Dvůr Králové nad Labem opět po roce
ozdobily dětské výkresy. Na chodbě ve
2. patře jsou vystaveny vítězné obrázky
z výtvarné soutěže Podzvičinsko očima
dětí 2017, kterou pořádala ZŠ a MŠ Bílá Třemešná ve spolupráci s Podzvičinskem.

nemocnice i spolupracujících firem naprosto
hladce tak, že jednotlivá oddělení nemocnice
výpadek v laboratorní diagnostice prakticky
nezaznamenala,“ řekl ke stěhování provozu
předseda představenstva nemocnice Ing. Miroslav Vávra, CSc.
Parametry nového objektu splňují veškeré
požadavky na akreditaci těchto pracovišť. Laboratoře letos v rámci dozorového auditu opětovně
obhájily certifikát Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře II. stupně (NASKL II).
Nově vybudovaný objekt také přináší zásadní
změnu pro klienty laboratoře z hlediska kvality
prostředí, ve kterém jsou prováděny odběry
krevních vzorků. Zcela revoluční je změna pracovního prostředí pro personál. Provoz laboratoří je nepřetržitý, v noci a o víkendu fungují
v tzv. pohotovostním režimu. Tým sedmi laborantek zde provádí základní i specializovaná
biochemická, imunochemická, hematologická
a imunohematologická vyšetření.

Společnost mimo jiné uzavřela dohodu o vzájemné spolupráci se Střední školou informatiky
a služeb ve Dvoře Králové nad Labem. Cílem
je zesílení zájmu žáků o technické vzdělání
a zkvalitnění vyučování v odborných předmětech. Zatímco škola bude např. spolupracovat
s odborníky společnosti na aktualizaci školního
vzdělávacího programu a uplatňovat nové
formy a metody výuky v souladu s vývojem

inovací, firma bude připravovat exkurze žáků
a pedagogů na vybraná pracoviště, podněcovat
nové formy a metody výuky vybraných učebních oborů a podporovat vybavení nové technické učebny přístupné i žákům základních škol.
Vyloučeny nejsou ani další společné aktivity
jako účast na workshopech, veletrzích, na burzách práce, na výkonu praxe apod.
„Jsem rád, že k uzavření této dohody o spolupráci došlo. Podpora vzdělávání je jedním z přínosů, které si město od vstupu nového investora
slibovalo. Je dobře, že přestože stavební práce
ještě nezačaly, Karsit se tímto krokem již snaží
přispět k možnému rozvoji města a ukazuje, že
má stále zájem ve Dvoře Králové nad Labem
svou investici realizovat," uvedl k uzavření
dohody starosta města Jan Jarolím.
Miroslava Kameníková
Zdroj: Karsit Automotive, s. r. o.

Po 60 letech se odborníci shodli na budoucí podobě Braunova Betléma
Po šesti dekádách dohadů se památkáři se
zástupci obcí a spolků shodli na způsobu péče
o Braunův Betlém. Jeho budoucí podobu představila architektonická studie.
Urbanisté, dendrologové, restaurátoři, sochaři,
zástupci kraje, obcí a zájmových sdružení – tři
desítky odborníků se sešly v Kuksu, aby jednaly o záchraně Braunova Betléma. Výsledek
roční práce na studii obnovy areálu představil
tým architektů z Olomouce. „Cílem studie je
zachovat atmosféru lesního zátiší a změnit areál
ve vycházkové území. Navrhujeme u soch zcela
vyloučit provoz těžké techniky a těžbu dřeva,
která by na vnímání místa měla katastrofický
dopad. Počítáme i s ochranou proti vlhkosti,
která památku ničí,” shrnuje Ing. Radek Pavlačka
z architektonického studia Zahrada Olomouc.
Dosavadní pokusy zatím skončily nezdarem,
protože odborná veřejnost se nedokázala
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shodnout na způsobu péče a prezentace unikátní památky. Tentokrát ale účastníci odcházeli
z jednání s optimismem. Odborníci z pardubické
fakulty restaurování představili řešení, které
udrží plastiky dlouhodobě v dobré kondici.
„Takhle daleko se ještě nikdo nedostal. Zástupci
okolních obcí, kraje a odborníci našli společnou
řeč. Podporu vyjádřili i členové spolku Braunův
Betlém. Studie zohlednila většinu jejich připomínek, návaznost na jejich aktivity a řeší i nedalekou poustevnu,” řekl po jednání Ing. Martin
Puš, ředitel Revitalizace KUKS, o. p. s.
Veřejnost se bude moci ke studii vyjádřit začátkem příštího roku, kdy proběhne její veřejné
projednávání.
Branou areálu se stane minimalistická budova
návštěvnického centra s toaletami, infocentrem
a malým projekčním sálem.
„Vznik návštěvnického centra jde ruku v ruce
s ochranou památky. Má zajistit důstojný vstup

do tak významného místa a předat nepoučenému návštěvníkovi informaci o hodnotě Braunova díla,“ doplnil architekt Pavlačka.
Těžká lesní technika bude památku objíždět
po nové cestě. Stávající cestu, která získá přírodní povrch a bude sloužit pouze turistům,
doplní nová lesní pěšina s vyhlídkami. Vzniklý
2kilometrový okruh představí díla ze směru,
z jakého Braun původně jejich návštěvu zamýšlel. Bývalé lomy se změní na odpočinková místa
respektující lesní prostředí památky s pískovcovými balvany místo laviček. V areálu nebudou
žádná hřiště ani jiné rušivé prvky.
Obnovu areálu si kromě zhoršujícího stavu uměleckých děl vynutil i rostoucí zájem turistů. Jen
z Kuksu jich sem letos zavítalo přes 70 tisíc, jak
vyplývá z celoročního výzkumu, který zadala
destinační společnost Revitalizace KUKS.
Ing. Veronika Tomková, zastupitelka (TOP 09)
FIlip Košťál, PR manažer Revitalizace KUKS, o. p. s.
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Je třeba jednat
V posledních dnech a týdnech se znepokojením
sleduji konání některých lidí a skupin v souvislosti s příchodem nového investora, společnosti
Karsit, do Dvora Králové nad Labem a jeho
záměrem v průmyslové zóně Zboží.
Po obsazení průmyslové zóny zanesené v územním plánu města se volalo více než 10 let a většina stran měla tento bod ve svém volebním
programu. Vzhledem k tomu, že zóna není
zasíťovaná, půda nebyla vyňata z ZPF a nebyl
srovnán terén, vědělo se, že hledání investora nebude jednoduché. Nyní, když se vážný
zájemce našel, chce zde investovat nemalé
finanční prostředky a nabídnout Dvoru Králové
nad Labem nová pracovní místa, naráží zejména
na nesouhlas jednotlivců z řad občanů a skupin.
Naposledy jejich počínání vyvrcholilo peticí,
v níž žádají nás zastupitele, abychom zrušili
výstavbu připravovaného závodu společnosti
Karsit Automotive, s. r. o., a jako důvody uvádějí snížení hodnoty svých nemovitostí, ztrátu
pohody bydlení a ohrožení zdraví překročením
emisních limitů znečišťujících látek.
Měl jsem možnost seznámit se s projektem a byl

jsem ujištěn, že vliv na okolí nebude zdaleka tak
zásadní, jako kdyby se v průmyslové zóně postavil nový hypermarket. Naštěstí ale obchodů
máme ve městě dost.
I když je možné počínání občanů pochopit, je
třeba, aby si uvědomili, že svým jednáním brání
rozvoji města. Chci je tak touto cestou požádat,
aby přestali blokovat výstavbu závodu, sepsali
své reálné požadavky a ty řešili otevřeně s vedením společnosti Karsit, případně s vedením
města či zastupitelstvem. Pokud bude třeba,
jsem připraven pomoci s vyjednáváním.
Jako zastupitel si přeju, aby se ve Dvoře Králové
nad Labem dobře žilo. Příchod nového investora
vnímám jako jeden z důležitých předpokladů pro
další rozvoj města, jeho ekonomický růst a věřím
tomu, že se pozitivně promítne i do života Královédvoráků. První takovou vlaštovkou může být
třeba již uzavřená smlouva o spolupráci firmy
s místní SŠIS na vzdělávání žáků.
Závěrem bych občanům města rád popřál
krásné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů a zdraví v roce 2018.
Jan Metelka, zastupitel (ANO 2011)

Krátké kalhoty pro
Václava Havla
Jakoby to bylo včera. Zpráva o odchodu prvního
českého prezidenta Václava Havla jistě zastihla
každého z nás. V pondělí 18. prosince to bude
šest let. Vyhrňme si v tento den spolu s dalšími
lidmi po celé republice výrazně nohavice. Iniciativa Krátké kalhoty pro Václava Havla vznikla
v roce 2012, rok po smrti Václava Havla, s cílem
uctít jeho památku. Ve čtvrtek 5. října by se dožil
81 let. V lednu nás čekají druhé přímé volby prezidenta České republiky. Zvolme si prezidenta,
který bude po vzoru T. G. Masaryka a Václava
Havla ctít odkaz vysokého mravního a etického
směřování. Prezidenta, který bude hájit Ústavu,
posouvat Českou republiku mezi evropskou
elitu a který bude důstojně reprezentovat náš
stát. Václav Havel nastavil laťku velmi vysoko, ale
pouze vyšší cíle táhnou společnost nahoru. Ne
průměrnost.
Tak nezapomeňte, v pondělí 18. prosince krátké
kalhoty!
Ing. Veronika Tomková
zastupitelka (TOP 09)

Cena za čištění odpadních vod může zatížit budoucí rozpočty města
Město Dvůr Králové nad Labem vede v „kauze
ČOV“ již od roku 2005 řadu soudních sporů a mezi
nimi také o výši ceny za čištění odpadních vod.
Dodnes bez jasné vize, kdy bude spor o cenu za
čištění odpadních vod definitivně ukončen.
Do konce roku 2017 bude prý možná hotový
„kvalitní“ znalecký posudek na stanovení ceny
za čištění odpadních vod, který si vyžádal Krajský soud v Hradci Králové. V minulých letech byl
soudu předložen jen jeden znalecký posudek
a ten byl všemi zúčastněnými stranami prohlášen za „vadný“. V tomto sporu přitom nejde
zúčastněným stranám jen o tisíce, ani statisíce
korun. Ve hře jsou miliony, možná desítky milionů, ne-li dokonce stamiliony korun. V případě
neúspěchu by „městská kasa“ musela ze dne
na den „vyklopit“ za odpadní vody, již vyčištěné v minulosti, třeba i částku, která by velmi
významně „nabourala” městský rozpočet. Velikost případného dluhu by se odvíjela zejména
od délky soudního sporu, množství skutečně
vyčištěných odpadních vod a valorizace ceny.
Po celou dobu, co se město pře, hradila a stále
hradí městská kasa provozovatelům stávající čistírny odpadních vod zálohově v přepočtu pouze

cca 6,20 Kč/m3, a to na základě nepravomocných
rozsudků Okresního soudu v Trutnově. S tímto
postupem souhlasila minulá vedení města,
včetně toho stávajícího. Přitom v okolních
městech se cena za vyčištění jednoho kubíku
odpadních vod v minulosti pohybovala a pohybuje od 10 Kč do 23 Kč/m3, tedy mnohem více.
Proto je potřeba si toto možné případné nebezpečí pro budoucí městské rozpočty uvědomit!
Je pak s podivem, že si město do března 2015
netvořilo ani minimální finanční rezervu, která
by, v případě, že by soudy rozhodly v neprospěch
města, pokryla, třeba i jen částečně, vzniklý rozdíl v ceně. V případě, že by město soud vyhrálo,
pak by mělo volné finance (našetřené za řadu let),
které by se daly využít třeba na nákup stávající
čistírny odpadních vod nebo na jiné, v minulosti
tolik odkládané, ale potřebné investice.
Teprve počínaje březnem 2015, tedy až po 10
letech od začátku sporu, začalo město konečně
tvořit výše zmíněnou finanční rezervu. Na bankovní účet k tomuto účelu zřízený, je měsíčně
ukládána určitá finanční částka. V současné
době je na tomto účtu zhruba 40 milionů Kč, což
je na první pohled velká částka, ale vzhledem

Propojení ulic Kotkova a Slunečná?
Vzpomněl jsem si na novinový článek kritizující výstavbu chodníků na našich panelákových
sídlištích starý nejméně padesát let. Psalo se
v něm, jak se zároveň s výstavbou sídlišť staví dle
projektu i chodníky mezi nimi. Lidé si však zkracují cestu a vyšlapávají si cestičky nové mimo ty
již vytvořené. Článek také poukazoval na řešení,
na které přišli v zahraničí. Nejdříve se postaví
sídliště ale bez spojovacích cest. Potom se prý
čeká, až si lidé nějaké cestičky vyšlapou a teprve
potom se v těch místech udělají cesty nové, již
definitivní.
Bydlím v krásné lokalitě Baierův kopec. Toto
území si z dětství pamatuji jako pole s obilím.
Bylo přetnuté vozovou cestou začínající za betonovým mostkem v ulici Kotkova a vyúsťující
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v ulici Nedbalova ve směru na městský hřbitov. Na
mostě a na patníku u silnice byly turistické značky.
Doba se změnila. Byla vybudována lokalita
Baierův kopec s asfaltovou silnicí širokou devět
metrů. Silnice pokračuje k ulici Tyršova. Vozová
cesta zanikla povolením k výstavbě garáží. Lidé,
kteří chodí pěšky, si cestu do města zkracují
a kopírují tak vlastně původní vozovou cestu.
Vznikly tak dvě vyšlapané cestičky, které jsou za
sucha docela romantické, ale při dešti z kopce
neschůdné. Sídliště bylo vybudováno v době
reálného socialismu převážně svépomocí za
podpory státu. Lidé byli ochotni si své prostředí
vylepšovat sami. Z ulice Slunečná směrem do
Kotkovy vznikl úsek cesty tvořený betonovými dlaždicemi. Potom dlaždice došly a cesta

k popsané problematice výše, nemusí ani zdaleka na pokrytí možného dluhu stačit.
O tomto potenciálním riziku se veřejně téměř
nemluví, takže většina občanů města o něm
zákonitě vůbec neví. Na rozdíl od časté medializace, dle mého názoru, nesmyslného záměru
postavit vedle stávající novou – druhou ČOV.
Provozovatel, majitel ČOV i naše město tak stále
čekají, jak odvolací soud v Hradci Králové rozhodne o odvolání, případně zda spor vrátí zpátky
Okresnímu soudu v Trutnově. A čas běží dál
a velká nejistota trvá. V každém případě, fatální
rozhodnutí minulých zastupitelů „nekoupit od
TIBY stávající čistírnu odpadních vod“ vygenerovalo mnohaleté mega problémy, které velmi
negativně ovlivnily a stále ovlivňují a omezují
současný rozvoj a budoucnost našeho města.
I zde platí mé doporučení a výzva určená
zejména vedoucím představitelům města.
Vážení vedoucí představitelé města, není možné
jen čekat na rozhodnutí soudu, ale je potřeba
ve výše uvedené věci intenzivně a neodkladně
jednat a hledat i mimosoudní řešení sporu. Zde
určitě platí, že čas jsou peníze.
Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)

skončila. Lidi to však neodradilo a z ušetřeného
asfaltu si vybudovali další úsek cesty. Asfaltu
však bylo málo a cesta opět skončila. Udělal se
ještě třetí pokus a do svahu se vložily pískovcové
obrubníky, které měly tvořit schodiště.
Těmito aktivitami snaha o obnovu spojovací
cesty v osmdesátých letech skončila. Obrubníky
se časem propadly a jako schodiště již neslouží,
vyšlapaná cestička vede vedle schodiště.
Přimlouvám se za to, aby byla vytvořena v tomto
nedokončeném úseku cesty cesta zpevněná.
Představuji si ji vytvořenou z odpadového materiálu – škrábaného asfaltu, který by byl udusán
a ošetřen moderní technologií Patchmatic. Myslím, že by náklady nemohly být vysoké, o to by
byl vyšší účinek. Lidé, kteří statečně vyšlapávají
cestičky, by to jistě uvítali. Najde se pro toto
řešení na městském úřadu pochopení?
Pavel Vatuňa
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Není nad dobrou přípravu...
Stále platí zásada, že u každé činnosti je nejdůležitější příprava. Kam tím mířím? Asi jsme už
všichni v našem městě unaveni z pernametní
stavební činnosti. Obtěžování hlukem, prachem,
a to nemluvím o objízdných trasách. Určitě
každý oceníme, že se někde něco zvelebilo,
opravilo, nebo dokonce i něco nového postavilo.
Vedení města by se ale mělo zamyslet nad tím,
jak vše řádně naplánovat, aby bylo okolí staveb co nejméně obtěžováno. Občas od našich
občanů slyším, že za vše můžou úředníci. Ale
není to tak docela pravda. Ať již jde o opravy
nebo nové stavby, vždy se plánují několik let
nebo minimálně několik měsíců dopředu. Záleží
na tom jakého rozsahu a o jaký typ stavby se
jedná.
Postup je asi takový:
a) nejdříve vedení města a následně rada města
schválí záměr, co se bude buď v krátkodobém,
nebo dlouhodobém horizontu budovat;
b) na každou stavbu se musí připravit rozpočet a potřebné peníze se musí objevit v návrhu

rozpočtu města na rok, ve kterém se má stavba
realizovat;
c) po schválení rozpočtu města na příslušný rok,
což se děje většinou v prosinci předcházejícího
roku, se můžou začít připravovat výběrová řízení
na zhotovitele staveb.
To už je práce příslušného zodpovědného úředníka města. Ten ale musí dostat tzv. „noty“, kdy
se co bude dělat, aby se stavba provedla v co
nejkratším čase, a s tím je spojené co nejmenší
obtěžování všech v okolo ní. Tento termín se
musí objevit jako závazný ukazatel ve vypsaném
výběrovém řízení jednotlivých stavebních akcí.
U dopravních staveb se nesmí ovšem zapomínat
na širší souvislosti a možné návaznosti na další
případné stavby.
Od loňského roku mám pocit, že se na tuto
důkladnou přípravu zapomíná, nebo se nedělá
důkladně, tak jako dříve. Jinak nemůžu pochopit, jak je možné, že se kříží termíny různých
staveb navzájem. Například prodloužení termínu na dokončení stavby mostu Jana Palacha

a chodníků. Každý den prodloužení dokončení
těchto staveb přináší zbytečný stres s tím spojený a díky objízdným trasám stojí spoustu
peněz občany města. Další pro mě nepochopitelný termín je zahájení stavby rekonstrukce
vstupu do Hankova domu. Proč se s rekonstrukcí
začalo na začátku hlavní sezony kulturních akcí
v Hankově domě? Přesně ve stejný termín začaly
taneční a divadelní představení. Na začátku
školního roku chodí do divadla i školní mládež
a teď tam je rozsáhlé staveniště. Navíc dochází
k dokončení staveb v nevhodných klimatických
podmínkách, které můžou mít nepříznivý vliv
na konečnou kvalitu díla.
Na samotný závěr ještě jednou opakuji, že je
chválihodné a potřebné opravovat městský
majetek. Zároveň ale apeluji na pana starostu
Jarolíma a na místostarostu Helbicha: dbejte
na zlepšení přípravy a lepší načasování jednotlivých staveb.
Jan Bém
zastupitel (ODS)

inzerce:
KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Martin Kučera,
tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.cz
UŠNÍ
NOSNÍ
KRČNÍ
ambulance
MUDr. Naďa Řehůřková, Sladkovského 829,
Dvůr Králové n. L. Tel.: 499 62 12 92.

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

NOVĚ PRODEJ:
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.

Přivýdělek z domu. www.primavydelek.cz
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SPORTOVNÍ HALA SLOVANY
TENIS, VOLEJBAL, NOHEJBAL
Po – Pá: 6–13 h. – 150 Kč, 13–22 h. – 220Kč/hod.
sobota – neděle: 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

www.mudk.cz
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Antik – Starožitnosti
Tylova 511 (naproti knihovně)
Prodej a výkup předmětů sběratelského charakteru

Vykupujeme:

Hračky (do roku 1975), militarie,
šperky, lampy, pohlednice, betlémy, ozdoby, obrazy,
hudební nástroje, staré motorky, auta a díly apod.
Také celé pozůstalosti.
Než necháte vyklidit půdu, zdarma Vám oceníme možné nálezy.
tel.: 603 418 690
E-mail: panacekR@seznam.cz

ZLATNICTVÍ
KLENOTNICTVÍ
M+P
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Vítání občánků

Společenská rubrika

Na Staré radnici bylo 25. října slavnostně přivítáno 5, v listopadu 10 novorozených občánků našeho města.

Noví občánci města
V říjnu 2017 se narodilo v našem městě 7 občánků – 2 chlapci a 5 děvčat.
Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci říjnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 19 lidí, z toho bylo
14 královédvorských občanů, 8 mužů a 6 žen.
Simona Vykouřilová, matrika

Svatby
Ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v říjnu manželství tito snoubenci:
Martin Vobicka a Hana Ciprová
– 7. 10. 2017
Ajay Kumar a Marcela Horáková
– 7. 10. 2017
Michal Picha a Martina Vepřeková
– 7. 10. 2017
Petr Rundštuk a Kateřina Neužilová
– 20. 10. 2017
Petr Janoušek a Zorjana Ivanivna Slyvkanyč
– 21. 10. 2017
V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:
Václav Valášek a Iva Haasová
– 27. 10. 2017
Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Zleva: Šimon Skalický, Markus Pavel Láznický, Marek Záruba, Štepánka Jarolímková,
Johana Škaloudová.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích
v říjnu 18 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 7 manželských párů stříbrnou svatbu a 5 párů svatbu zlatou.
Ing. Eva Hrušková, Komise pro občanské záležitosti

Vzpomínka na pana faráře
Františka Beneše, SDB
Páter František Beneš se narodil 29. listopadu 1947 v Cerekvici nad Loučnou.
Po ukončení základní školy vystudoval
gymnázium a přihlásil se na stavební
fakultu ČVUT Praha.
Protože chtěl působit v duchovní
službě, přešel na Cyrilometodějskou
bohosloveckou fakultu do Litoměřic,
kde vystudoval teologii, a tajně vstoupil do Společnosti salesiánů dona
Boska (SDB). Po studiu teologie v roce
1974 byl vysvěcen na kněze. Jeho prvním kaplanským místem byl kostel
sv. Bartoloměje v Pardubicích. Za organizování setkání mládeže byl roku
1978 za trest přeložen na polorozpadlou faru v Uhelné Příbrami, kde opravil
kostel sv. archanděla Michaela.
Do Dvora Králové nad Labem přišel pan farář Beneš 2. prosince 1979.
Od začátku svého působení se setkával s farníky a začal organizovat setkání
mládeže. Za necelý rok se pustil do příprav na opravu kostela sv. Jana Křtitele, který byl naposledy opraven před 50 lety. Zorganizoval pracovní skupinu složenou ze stavebních profesí. V říjnu 1980 byla v kostele sv. Jana
Křtitele vyměněna elektroinstalace. Renovace interiéru kostela se i díky
jeho pracovitosti uskutečnila 1. května – 12. září 1981. V roce 1982 opravil
kostel sv. Jakuba v Bílé Třemešné i kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Janů
na Zvičině. V roce 1983 se podílel ve Dvoře Králové nad Labem na opravě
děkanství a v roce 1988 uskutečnil opravu kostelní věže. V roce 1990 byl
opraven exteriér kostela. Ve stejném roce začal spolupráci s vyhnanými
německými občany a zahájil opravu poutního místa u Studánky v Kocléřově. Za 11 let svého působení ve městě se stal známým nejen pro farníky,
ale pro mnoho občanů našeho města. Velmi dobré vztahy měl i se svými
tehdejšími sousedy, královédvorskými hasiči. Na svátek Nanebevzetí Panny
Marie 15. srpna1991 byl přeložen do Litomyšle, kde se stal administrátorem probošství. Počátkem října 2017 byl kvůli zdravotnímu stavu přeložen
do farnosti Horní Sloupnice. V roce 2006 královédvorský starosta Jiří Rain
udělil P. Františku Benešovi za rok 2005 Ocenění Rady města Dvůr Králové
nad Labem Za zásluhy o rozvoj a šíření dobrého jména města.
Páter František Beneš nezapomínal na naše město a přijížděl sem poměrně
často na návštěvy. Naposledy přijel na svatojanskou pouť v neděli
25. června 2017 na pozvání pana faráře, královédvorského administrátora
P. Andrzeje Deniziaka. Pan farář František Beneš zemřel v nemocnici v Litomyšli 23. října 2017. S úctou a láskou na P. Františka Beneše vzpomínáme.
Josef Langfelner, farnost sv. Jana Křtitele, děkanství Dvůr Králové nad Labem
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Zleva: Anežka Geltnerová, Matyáš Nýč, Laura Procházková, Artur Michálek, Tomáš Bis,
Filip Bažant.

Zleva: Jindřich Vašut, Lilly Hamplová, Sophie Rozehnalová, Dominik Hladký.

Vzpomínka
K 1. prosinci vzpomínáme, že nás po delší nemoci opustil manžel, otec,
bratr a syn Jiří Javorský. Ti, kdo jste ho také znali, vzpomeňte v tuto dobu
s námi, děkujeme.
Rodina Javorských

Vzpomínka na pana
učitele Josefa Němce
Bylo by to spíš na knížku, pokusím se ale vejít do pár řádků. Ke stoletému
výročí narození pana učitele Josefa Němce si dovoluji za sebe a spoustu žáků
napsat pár řádků jako jeho žák a pozdější kolega na škole Schulzovy sady.
Naprostá většina bude se mnou souhlasit, že to byl člověk a učitel na svém
místě. Přísný, ale spravedlivý. Na školu přišel v době nedostatku vyučujících v padesátých letech po ukončení Vojenské akademie v Hostinném
jako důstojník. Učil převážně tělesnou výchovu a zeměpis, a to tak dobře,
že jsme vědomostmi stačili na střední škole a dnes hravě zvládáme otázky
AZ kvízu. A to bylo dobře! V jeho hodinách byl cítit vojenský režim, a i když
to byl výborný gymnasta a Sokol, tak miloval fotbal a hokej. Pro nás žáky
Dvora organizoval přebory v těchto sportech a v atletice. Výlety na konci
školního roku má jistě mnoho dnes již dospělých v paměti. Hodně jsem
se od něho naučil, ale měl jsem přece jiný náhled a styl. Jako jeden z mála
jsem jej mohl vidět v posledních chvílích života, když bojoval se zákeřnou
nemocí, kterou ovšem podpořila jeho snad jediná slabost – kouření!
Odešel do důchodu a zemřel v 62 letech. Děkuji Vám, můj učiteli a kolego.
Josefe, čest Vaší památce!
S úctou Antonín Valášek
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Školní rok 2017/2018 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem
Listopadové události na GDK
Obvyklý život školy v průběhu listopadu doplnilo několik dalších důležitých událostí.
První listopadový pátek a sobotu jsme se zúčastnili veletrhu vzdělávání v Hradci Králové, kde –
stejně jako již v říjnu v Trutnově – učitelé a žáci
gymnázia rozdávali propagační materiály, podávali informace a zvali návštěvníky na naše dny
otevřených dveří. Řadu žáků základních škol
i jejich rodičů jsme zaujali.
V druhém listopadovém týdnu proběhla ve

dvou dnech pilotáž testů společnosti Scio.
Všichni studenti maturitních ročníků si napsali testy z obecných studijních předpokladů
a z anglického jazyka, podle zájmu či pokynu
vyučujících pak i z matematiky, biologie, chemie
a základů společenských věd. Tato zkušenost
může účastníkům pomoci při přípravě na maturitní i přijímací zkoušky na vysoké školy. Zatímco
i cvičné testy jsou obvykle zpoplatněny, tato
pilotáž byla zdarma.

Exkurze čtvrtých ročníků do Lidic

V říjnových dnech se obě maturitní třídy Gymnázia Dvůr Králové nad Labem vydaly na exkurzi
do Lidic, obce v roce 1942 srovnané se zemí
nacisty. Na místě nás čekala jak prohlídka místního muzea, tak i návštěva pietního území,
na kterém původně stála všechna stavení lidických obyvatel a kde dnes pomník lidických dětí
připomíná děvčata a chlapce, malé i větší, kteří
se stali obětí války.
Protože každá třída měla exkurzi zvlášť, třídě
6. C se dokonce poštěstilo zažít povídání s jednou z přeživších pamětnic (a zároveň jedním
z lidických dětí) Marií Šupíkovou. Bez jediného
hlesu jsme naslouchali jejímu příběhu, který
jistě v mnohých z nás zanechal hlubokou stopu.
Třídu 4. A naopak čekala návštěva Bílé hory, a to
nejen s výkladem o tomto historicky důležitém
místě, ale také s širokým výhledem na město
pražské.
Po historické části programu jsme ještě dostali
rozchod v centru města a poté následovalo
večerní divadelní představení.
Na 4. A čekala situační komedie „Kdes to byl(a)

Protože skončilo tříleté
funkční období volených členů školské rady,
proběhly v listopadu
nové volby. Zástupcem
rodičů nezletilých studentů se stala Ing. Eva
Žižková, zletilí studenti
si zvolili Matouše Vágnera (6. C) a pedagogové
Mgr. Pavlínu Flídrovou a Mgr. Jiřího Erlebacha.
Za zřizovatele, Královéhradecký kraj, zůstávají
Mgr. Edita Vaňková a Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D.
PhDr. Ivo Rejchrt

Vědění mladým

v noci?“ v Divadle Bez zábradlí a 6. C zhlédla
dramatizaci románu Zmatky chovance Törlesse,
nazvanou jednoduše „Törless“, v podání studentů DAMU v divadle DISK.
Děkujeme touto cestou našim pedagogům
za uspořádání těchto exkurzí a za další z mnoha
historických a kulturních obohacení, kterými
nás v průběhu našeho studia zásobují.
Alena Šrámková (4. A)
Vojtěch Hojný (6. C)

Již popáté pořádala Univerzita Pardubice
ve spolupráci se studenty Universitas konferenci
Vědění mladým. Je určena zejména studentům
středních škol z celé České republiky, kteří mají
zájem o různé vědecké disciplíny. Na konferenci
mají účastníci možnost se podělit o výsledky
svých prací – buď formou prezentace, nebo
posteru. Z abstraktů všech příspěvků je sestaven
sborník.
Dne 8. listopadu se konference zúčastnili i čtyři
studenti z dvorského gymnázia, Barbora Vobořilová v oboru psychologie (komentovaný poster Poruchy příjmu potravy aneb Začarovaný
kruh mentální anorexie), Tereza Kazmirowská
v oboru historie (prezentace práce Osudy obyvatel Sudet v Podkrkonoší před druhou světovou válkou a po ní), Leona Benáková a Dan Míka
v oboru biologie (komentovaný poster Klíněnka
jírovcová ve Dvoře Králové nad Labem).
Pořadatelé konference připravili velice příjemné
zázemí, za což jim patří poděkování. Některé
práce byly vysoce specializované. Atmosféra
na konferenci byla pro nás velmi inspirativní
a obohacující.
Tereza Kazmirowská (6. C)

Semináře pro soutěžící v biologické olympiádě
Jak je již mnohaletou tradicí, pořádá Klub
NATURA, z. s., ve spolupráci s Gymnáziem Dvůr
Králové nad Labem i v tomto školním roce semináře, které mohou pomoci účastníkům biologické olympiády všech kategorií. V říjnu a v listopadu proběhly dvě akce pro soutěžící v kategorii
C a D, v prosinci a v lednu jsou plánované semináře pro kategorii A, B.
Tématem kategorie C, D je pohyb v přírodě,
a to jak rostlin, tak živočichů. Zkušení lektoři –
Mgr. Jiří Hotový, Mgr. Josef Hotový a PhDr. Ivo
Králíček, Ph.D. – provedli zájemce studijním
textem na toto téma jak formou zajímavé prezentace, tak i pomocí praktických ukázek. Naše
gymnázium má zcela ojedinělou sbírku preparátů živočichů, takže účastníci semináře mohli

www.mudk.cz

i našich běžných živočichů, jako
je ondatra pižmová, vydra říční,
kormorán velký, lyska černá, rorýs
obecný, zmije obecná, rosnička
zelená, úhoř říční a mnozí další.
Věříme, že i díky praktickým
ukázkám byla tato část přípravy
na olympiádu pro účastníky
smysluplná.
Mezi unikáty naší sbírky patří například (zleva) luskoun, pásovec a ptakopysk. Velice si vážíme velkého zájmu
o pořádané semináře, říjnového
se zúčastnilo 25 a listopadového 49 zájemců.
vidět i tak zajímavé živočichy s originálními způDěkujeme i rodičům a učitelům, kteří děti
soby pohybu, jako je ryba ježík nebo koníček
na semináře doprovodili a obětovali jinak volmořský, plaz dráček létavý nebo savec ptakonou sobotu.
pysk, luskoun či pásovec nebo vřešťan. Mohli se
přesvědčit o důmyslných adaptacích k pohybu
RNDr. Jana Dobroruková
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Informace ze ZŠ Schulzovy sady
Po stopách Martina

Kam všichni spěchali v sobotu 11. listopadu?
Přeci do ZŠ Schulzovy sady! Každoročně se zde
pořádá akce „Martin na bílém koni“, která je
určena dětem předškolního a školního věku.
Letos jsme ve škole přivítali rekordní množství
účastníků. Během odpoledních hodin se k nám
přišlo podívat více než sto padesát dětí, většinou
se svými rodiči. Děti procházely jednotlivými
třídami školy a plnily různé úkoly. V každé třídě
jako by navštívily některé z měst České republiky.
Splnily úkol a dostaly obrázek erbu tohoto města,
v každém erbu byl samozřejmě kůň. Obrázky si
nalepovaly na šerpu a do mapy si zaznamenávaly
místa, kterými prošly. Menší děti a jejich rodiče
mohli zhlédnout ukázkové hodiny v prvních třídách. Všichni ošerpovaní odcházeli do parku, kde
se mohli svézt na koni, dostali diplom a ozdobený perníček. A pak už hurá domů vyprávět
všem, kudy jel Martin na bílém koni! Možná si
mnozí z nás už zapomněli přát, aby napadl sníh.
Kdybyste však v sobotu odpoledne byli s námi
ve škole, určitě byste se do těch pohádkových
časů vrátili. Těšíme se zase za rok!
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci
nebo kteří jinak pomáhali. Byli to učitelé, žáci vyšších ročníků, kuchařky z jídelny, naše zoo, městský útulek, městská policie a technické služby.
Mgr. Jitka Baudischová

Bodovali jsme v Logické olympiádě
„Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou
České republiky založená na logických úlohách,
jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní
přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale
schopnost samostatného logického uvažování
a pohotového rozhodování. Soutěž je vyhlášena
pro pět kategorií.” (www.logickaolympiada.cz)

Základního kola se v kategorii A (žáci I. stupně
základních škol 2.–5. třída) u nás zúčastnilo
18 soutěžících (v KHK 764), tři nejlepší postoupili
do krajského kola. V kategorii B (žáci II. stupně
základních škol 6.–9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) se u nás do soutěže
zapojilo přes 200 zájemců (v KHK 1 051), nejlépe
úlohy zvládl Denis Medikus, následovaný Veronikou Mertlíkovou a Matyášem Říhou.
Krajské finále soutěže proběhlo 3. listopadu.
V kategorii A se krajského kola zúčastnilo
52 soutěžících z Královéhradeckého kraje. Mezi
nimi zabodovali i žáci naší školy: vynikající 4.
místo získal Vojtěch Loydall (5. D), 18. místo obsadila Vanda Vovsová (5. A) a 32. místo Adriana
Třešňáková (5. B). V kategorii B obsadil mezi 50
účastníky krásné 17. místo Denis Medikus (9. C).
Všem úspěšným reprezentantům gratulujeme.

naučili jsme se koledu ,,Trick or treat,“ zatancovali jsme si s kostlivcem, zakouzlili s kouzelníky
a vytvořili vlastní lektvary (Imuniťák, Zapomilgál, Klom, Zkrášlovač, Bum lektvar, Přáníčkovar)
a v neposlední řadě jsme v českém jazyce psali
příběh o strašidelném hradě.
Na závěr celého dne jsme kreslili kostýmy a temnou halloweenskou noc. Moc jsme si tento den
užili a kromě hraní jsme se i něco nového naučili.
Žáci 4.C a Mgr. Markéta Johnová, třídní učitelka

Večer s duchy

Mgr. Ivan Jugl

Halloween – strašidelný svátek

Tradiční akci Večer s duchy si 31. října užilo
ve ztemnělém parku Schulzovy sady více než
1 000 dětí a jejich rodičů či prarodičů, kteří putovali po stopách strašidel a plnili různé úkoly. V cíli
na každého čekal diplom za odvahu a duchařský
čajíček pro zahřátí.
Foto: Marcel Paulus

Zprávy z modelářského kroužku
Tradice oslavy Halloweenu neboli předvečeru
svátku Všech svatých sahá do dávných předkřesťanských dob, kdy keltští kněží připravovali
obřad, při němž rozmlouvali s mrtvými. Tenkrát
jej ještě nazývali Samhain a připadal na 31. října.
V podstatě byl považován za začátek zimního
období, a tedy času strádání.
V naší třídě se ale rozhodně nestrádalo. Ač je Halloween svátkem spíše americkým, i u nás už vstupuje do podvědomí bujarými oslavami. Všichni
známe tradiční symboly, které k tomuto svátku
patří, my jsme však tento den pojali trochu jinak.
Do celého dopoledního vyučování jsme zařadili
halloweenskou tematiku a užili jsme si tak prima
den. V matematice jsme skládali z krychlí strašidelný hrad, v anglickém jazyce jsme se seznamovali s novými slovíčky a hledali jsme v přesmyčkách a osmisměrce ukrytá strašidelná slova,

Kroužek leteckých modelářů vstupuje do 5. roku
své existence. Pravidelně a s chutí do něj dochází
10 chlapců z 5.–9. ročníku. V tomto školním roce
jsme dostali od Aeroklubu Dvůr Králové nad
Labem nabídku využívat letiště ke schůzkám
kroužku pro létání s modely. Tuto možnost jsme
přivítali a využili při posledním letovém odpoledni, které nám letošní podzim poskytl. Od jara
se budeme na letišti vždy v pátek odpoledne
za příznivého počasí scházet pravidelně.
V tomto období, kdy se nedá létat, se členové
kroužku podílejí na propagaci své činnosti.
Příležitost k tomu dostali během školní akce
S Martinem na bílém koni. Děti mohly s pomocí
chlapců z kroužku slepit papírové letadélko,
vyzkoušet řízení modelu prostřednictvím simulátoru na počítači nebo si prohlédnout vystavené
modely. Tyto aktivity se setkaly s velkým zájmem.
Další informace naleznete na www.zsschsady.cz.
Mgr. Petr Pavelka, vedoucí kroužku

Dění na ZŠ 5. května
Sledování rychlosti automobilů
přijíždějících do Dvora Králové n. L.
Ve čtvrtek 2. listopadu se žáci 7. třídy vydali při
hodině fyziky sledovat rychlost automobilů.
V rámci učiva o rychlosti pozorovali rychlost
přijíždějících vozidel na informativním měřiči
rychlosti ve Smetanově ulici. Výsledky zaznamenali a zpracovali do tabulky. Bylo zřejmé, že tyto
měřiče mají své opodstatnění, přestože hodnoty
nezaznamenávají. Téměř všichni řidiči svoji rychlost před radarem snížili. Děti si to dopoledne
ověřily fyzikální zákonitosti v praxi.
Mgr. Hana Špůrová, vyučující

Beseda se spisovatelkou Jitkou
Vítovou
V pondělí 16. října přijela navštívit naše prvňáky
a druháky spisovatelka dětských knížek Jitka
Vítová. Ve svém vyprávění představila dětem
svoje knihy, u nichž se čtenáři nejen pobaví, ale
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i dozvědí mnoho zajímavostí ze světa hmyzu
a celé přírody. Do děje je vtáhla plněním drobných úkolů, za které byli odměněni obrázky
k vybarvení. V průběhu besedy seznámila žáčky
s postupem vzniku nové knížky, včetně spolupráce s ilustrátorkou a nakladatelkou. Mnozí
naši malí školáčci si tak ještě v průběhu toho
samého týdne předčítali zábavná dobrodružství
z přírody z jejich nové knížky.

podzimní přírodniny, velmi povedené byly hliněné muchomůrky sloužící jako cinkající zvonkohra. Během října se na nás také přišli podívat
předškoláčci z mateřské školky, kteří si také
vyzkoušeli keramickou dílničku.
vychovatelky ŠD

Mgr. Renata Jirousková, Mgr. Jaroslava Serbousková
třídní učitelky

Podzimní tvoření v družině
Ani na podzim naše školní družina nezahálí.
Spadané listí přímo vybízelo k tvoření v duchu
land artu. Je to netradiční výtvarná technika,
jejíž principy zvládnou i ti nejmenší. My jsme
obtiskávali barevné listí na průhlednou fólii,
na které se poté vytvořily zajímavé barevné
efekty. Na kroužku keramiky děti vyráběly

www.mudk.cz
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Aktuality ze ZŠ Podharť
Florbalový podzim
Jako každoročně se žáci naší školy zapojili
do okrskového kola ve florbale. Zúčastnili jsme
se florbalových turnajů ve všech kategoriích. Pro
letošek byly úspěšnější celky kategorií mladších,
a to dívek i chlapců. V okrskovém kole získaly
oba týmy druhá místa, a tím se nominovaly
do okresního kola. V soubojích s celky Trutnova, Úpice, Hostinného, Vrchlabí atd. nakonec
výraznějšího úspěchu dosáhla parta mladších
chlapců. Po únavném boji nakonec obsadila
čtvrté místo. V boji o bramborovou medaili se
stali suverénní oporou našeho výběru skvělý
golman Vojta Benák a neúnavný, stále ve sprintu
běžící Forest alias Pepa Hanzlíček. Všem zúčastněným patří poděkování.
Mgr. Petr Novotný, učitel tělesné výchovy

Návštěva z Keni na ZŠ Podharť
V září se naše 7. A zúčastnila Dne jazyků v DDM
Jednička a za první místo v soutěži tříd získala
jako odměnu hodinu anglického jazyka s rodilou
mluvčí z jazykové školy Magic English. Naši třídu
navštívila Catherine Dušek, která zároveň učí
anglickou konverzaci na místním královédvorském gymnáziu. Catherine nejdříve vyprávěla
o Keni, kde se nachází, o hlavním městě Nairobi,
o obyčejných lidech a jejich životech ve slumech, o národních parcích a zvířatech. Zajímavé
bylo vyprávění o jídle z kukuřice a fazolí, hudbě

reggae a pro nás atraktivním počasí. Pak jsme
my Catherine povídali o našem městě a školních
předmětech, o našich domácích mazlíčcích,
oblíbené hudbě a filmech, o sportování a typických českých jídlech.
Vyučovací hodina utekla a my si opět
uvědomili, jak je v dnešním světě angličtina důležitá.

„Co tady ještě strašíte?“ zeptali by se za normálních okolností učitelé žáčků směřujících
ve večerních hodinách do školy. „Ano, strašíme,“
odpověděli by po pravdě žáci. Dušičkový večer
totiž patřil strašidlům a duchům.
Školní budova se okolo 17. hodiny rozsvítila
a znovu ožila. A věřte, že žalostné kvílení či
občasné výkřiky nebyly tentokrát kvůli nepovedenému diktátu. Do každého patra se nastěhovalo několik strašidel, která se rozhodla znepříjemnit malým odvážlivcům stezku plnou
strašidelných úkolů. Děti z 1. stupně měly totiž
projít celou školu potmě a překonat pár nástrah.
Nebylo jednoduché přenést na lžíci pavoučí
vajíčko, a to pod vlákny pavučin. Odvahu určitě
vyžadoval i pohled do čarodějného kotlíku, kde
se vařily zajímavé ingredience. Ruka se klepala,
když si netrpělivé strašidlo vymyslelo, že chce
nakreslit netopýra. Na závěr stezky se musely
všechny děti podepsat záhadnou červenou
tekutinou. Zbytek večera pak strávily se svými
učitelkami ve třídách. Někde se vyráběly lucerničky, jinde se malovaly dýně a luštily strašidelné kvízy. Všude se ale také bohatě večeřelo,
především díky maminkám, které stihly doma
v kuchyni vyčarovat samé dobroty.
Večer utekl a děti už byly dávno ve svých postelích. Jen třeťákům se domů nechtělo, a tak strávili
ve škole i noc. Věříme, že se jim tentokrát nezdálo
nic strašidelného. Naše školní strašidla do snů
nepatří, musí se totiž vrátit zpátky do školních
lavic a za učitelský stolek. Velmi jim děkujeme
za pomoc s přípravou celé akce . Příjemným zpestřením bylo šermířské vystoupení starších spolužáků. I tady nám tuhla krev v žilách.
učitelky prvního stupně
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nejen poučná, ale i zajímavá. Viděli jsme také
3 druhy turbín, expozici obnovitelných zdrojů,
vodní a větrnou elektrárnu. Někteří z nás si
mohli vyzkoušet i zapnutí malého tornáda.
Zhlédli jsme dokument o obnovitelných zdrojích a některých českých elektrárnách. Po návštěvě elektrárny jsme vyrazili do Aldisu, kde
probíhala výstava středních škol. Toto téma je
pro nás „deváťáky“ velmi aktuální. Vždyť vybrat
si správnou střední školu není jednoduché. Bylo
zajímavé získat na jednom místě informace
o středních školách našeho regionu. Studenti,
prezentující své školy, byli velmi ochotní sdělit nám informace o studiu. Poté následovala
odměna v podobě oběda v KFC a McDonald´s
a pak nás čekal už jen návrat domů.
Anička Šedivá, Zuzka Kejzlarová
Nikča Skutová (žákyně 9. třídy)

7. A a Mgr. Marta Mokrá, třídní učitelka

Zažili jsme tornádo
Dne 3. listopadu 2017 jsme vyrazili
s paní učitelkou Codrovou na exkurzi
do Hradce Králové podívat se na vodní
elektrárnu Hučák a výstavu středních
škol v Aldisu. Jako první jsme navštívili
vodní elektrárnu, která nás už na první
pohled zaujala krásně vybaveným
interiérem. Exkurze v elektrárně byla

Informace ze ZŠ Strž
Pravé školní strašení je lepší než
zkoušení ...
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v zemi odpočívat a nabírat síly na jaro, kdy nás
v podobě rostlin překvapí svou barevnou krásou. Už se na to všichni moc těšíme.

První setkání s předškoláky
Tradiční celoroční program „Cestička do školy“
je věnovaný budoucím školákům. Přirozenou
a hravou formou seznamuje děti s novým prostředím a s tím, co je za školními dveřmi čeká.
Ti nejmenší mají za sebou již první návštěvu
s názvem „Setkání se školou“. Za pěkného
slunečného odpoledne si prohlédli nejdříve
okolí školy. Na školní zahradě měli možnost
vidět starší žáky při hodině tělesné výchovy
a na běžecké dráze si sami trošku také zasportovali. Uvnitř budovy si děti prohlédly snad
všechny zajímavé prostory, které škola nabízí –
jednotlivé třídy, školní družinu, ředitelnu, jídelnu
a sportovní halu. Nejvíce malým návštěvníkům
učarovalo prosklené atrium ve 2. patře, odkud je
naše město vidět jako na dlani.
Další setkání proběhlo v listopadu a neslo se
v duchu „Podzimních radovánek“, v prosinci si
připomeneme kouzlo zimy na tematické dílničce „Těšíme se na Vánoce“.
Mgr. Jana Hronešová, Mgr. Jarmila Machková

Celoroční projekt našich prvňáčků
Svůj úplně první projekt s názvem „Naše
zahrádka“ zahájili prvňáčci poslední říjnový den.
Jejich úkolem bylo osázet část pozemku před
školou různými druhy cibulovin. Nejdříve jsme si
společně ve třídě popovídali o tom, co to vlastně
cibuloviny jsou, jaké známe druhy, a ukázali si
jejich obrázky na interaktivní tabuli. Když jsme
toto všechno zvládli, vydali jsme se vyzbrojeni
rýči a lopatkami před školu. Na tento okamžik
se všechny děti moc těšily. Rýčem vyryly díry,
lopatkami je upravily a do každé daly připravené cibulky narcisů, tulipánů a krokusů. Práce
jim šla rychle od ruky a co nevidět byly cibulky
přikryté hlínou. Celou zimu budou cibulky

Mgr. Pavla Všetečková

Mládež pro udržitelný rozvoj
ve Strži
V letošním školním roce se žáci osmých ročníků naší školy zapojili do projektu Mládež pro
udržitelný rozvoj, na kterém spolupracujeme se
Střediskem ekologické výchovy Sever z Horního
Maršova, s nímž naše škola již v minulosti spolupracovala na zajímavých projektech (například
Krkonoše vnější vnitřní).
Nový projekt má za cíl motivovat mladé lidi
ke spolupráci na veřejných věcech, aby jim nebylo
lhostejné jejich okolí, třeba okolí bydliště či školy,
zkrátka aby se stali aktivními občany svého
města. Skrze projekt může každý pochopit také,
jakým způsobem funguje místní samospráva.
Náš projekt začal úvodním výukovým programem, ve kterém pracovníci Severu nastínili žákům problematiku a za pomoci mapy našeho
města společně hledali málo využitá místa
v našem okolí, jež by se dala změnit tak, aby
mohla sloužit mladým lidem ve chvílích odpočinku. Na těchto místech měli žáci navrhnout
svůj mikroprojekt na jejich možnou proměnu.
Žáci měli několik zajímavých nápadů a vybírali
jeden, kterému se budeme nadále věnovat a rozpracovávat ho. V dalších fázích nás čeká setkání
a diskuze s představiteli samosprávy města o vizi
udržitelného rozvoje obce a o vlastním mikroprojektu, který ze všech vytvořených vybereme.
Doufáme, že k nám budou představitelé města
vstřícní a podaří se nám společně s nimi, ale i dalšími ochotnými lidmi v našem městě či přímo
v naší čtvrti – ve Strži dotáhnout náš budoucí
mikroprojekt do úspěšného konce. O dalším průběhu projektu vás budeme informovat.
Mgr. Vratislav Kacetl
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Co nového v Základní škole a Praktické škole
Přelom října a listopadu
jsme prožili ve znamení
„Dušiček a duchů“. Právě
tak byla totiž nazvána
další část školního projektu „Tradice“, inspirována tradičním svátkem Všech svatých,
Památkou zemřelých a přejatým anglosaským
svátkem Halloween. Žáci si připomněli a vysvětlili význam svátků, vyzdobili školu výtvarnými
pracemi a vydlabali krásné dýně v zoo.
Dne 30. října se žáci jednotlivých tříd sešli v tělocvičně k prezentaci výstupů projektu „Strom“.
Na závěr setkání se všichni přítomní rozdělili do skupinek podle keltského stromového
kalendáře. Zdařile jsme ukončili říjnový projekt.
V prvním listopadovém týdnu odstartoval projekt „Naše město“, jehož hlavním záměrem je,
aby si žáci při praktických činnostech osvojili co
nejvíce informací o městě, ve kterém žijí a chodí
do školy. Navštíví městský úřad, zoologickou
zahradu, městskou knihovnu Slavoj, městské
muzeum i výrobnu vánočních ozdob. Seznámí
se s významnými památkami a osobnostmi
města a okolí.
Žáci praktické školy dvouleté si vyzkoušeli práci
skladníka v Industry zone. Balili a třídili textilní
zboží do krabic a prohlédli si skladové prostory.
Děkujeme za umožnění zajímavé exkurze panu
Lagutinovi.

Společně jsme také oslavili svátek sv. Martina.
Formou zábavných činností v tělocvičně školy,
jako soutěž „O podkovu bílého koně“ nebo
vyrábění husiček, byla dětem přiblížena pověst
o Martinovi.
Stejně jako v loňském školním roce probíhají i letos u nás na škole hodiny canisterapie.
V rámci těchto hodin se starší žáci dozvídají
základní informace o výcviku psa: čím pejska
odměnit za zdařilý výkon, jak postupovat při
výchově psa a jakým psím sportům nebo kynologickým odvětvím se mohou věnovat. Mladší
žáci získávají základní informace o potřebách
pejska v běžném životě a praktická část výuky je
zaměřena na zlepšení motorických dovedností
a budování kladného vztahu ke zvířatům. Děti
i jejich psí kamarádi si společně strávené chvíle
užívají a na každou další lekci se moc těší.
Ing. Eva Jarošová, Mgr. Lucie Marková

Běluňáci se znovu setkali, tentokrát na kole
Dne 14. října 2017 se uskutečnilo
další setkání Běluňáků z 1. běhu
LT, tentokráte na kole. Sešli jsme
se hned ráno, naložili kola na auta,
ochotní vedoucí sedli za volant
a hurá do Janských Lázní. Zde jsme
se vylodili a vyrazili na Černou horu.
Lanovka mimo provoz nás neodradila. Byli jsme připraveni vyjet pěkně
na kolech, a to po modré turistické značce. Stále do kopce a stále
do kopce – nemělo to konce, ale vydrželi jsme.
Naše kola nakonec dorazila na Kolínskou boudu,
zde malé občerstvení, oprava jednoho píchlého
kola a rychle nabrat novou sílu. Zima nebyla –
cestou nahoru jsme se pořádně zahřáli, ale mlha
nám neumožnila výhled na Krkonoše. Na ten
jsme si museli počkat. Mlhavý sjezd do Pece pod
Sněžkou se najednou proměnil v nádherně prosluněné odpoledne. A slunce nás už provázelo
celý zbytek dne. Nechyběla návštěva bobové
dráhy v Peci. Všichni byli opravdu nadšení. Naše
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V sobotu 11. listopadu odstartoval pátý
ročník Národní potravinové sbírky 2017,
do které bylo zapojeno přes 750 supermarketů po celé České republice. Vybral se
rekordní počet trvanlivých potravin, který
zajistí 926 000 porcí jídla lidem v azylových
domech, osamělým seniorům, matkám
samoživitelkám, rodinám v tísni a ostatním
lidem v nouzi. Lidé ve Dvoře Králové nad
Labem měli možnost darovat potraviny
a drogistické zboží ve třech supermarketech, tradičně v Tescu, Kauflandu a letos
poprvé také v supermarketu Billa. Celkem
se ve Dvoře Králové nad Labem vybralo
1 543 kg potravin a drogistického zboží.
Velký dík patří zúčastněným dobrovolníkům z řad místních studentů a studentek
Gymnázia, IŠIS, dvou skautských oddílů
Světlušek a 3. oddílu, dále zaměstnanců
Farní charity Dvůr Králové nad Labem
a především pak všem lidem, kteří přispěli
do společného nákupního koše.
Ve Dvoře Králové nad Labem již tradičně
organizovala potravinovou sbírku Farní
charita, která je zakládajícím členem Potravinové banky v Hradci Králové, kam vybrané
potraviny ze Dvora putovaly. Odtud budou
zpět do regionu distribuovány skrze neziskové organizace pomáhající lidem v nouzi.
Mgr. Kateřina Bernardová
Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Úspěch Ester Zvárové v Písňové
soutěži Bohuslava Martinů
Ester Zvárová, studentka ZUŠ R. A. Dvor-

cyklokolona se pak rozjela do Horního Maršova
k zámečku, kde na nás čekal odvoz. Ale domů
jsme hned nejeli, ještě proběhla krátká zastávka
v Mladých Bukách, kde na nás též čekala super
„bobovka“. Blížila se 18. hodina, tak jsme již
museli vyrazit zpět k domovu. Všichni byli doopravdy stateční, na ten kopec jistě vzpomínali
i v neděli. Vydrželi i ti nejmladší, kterým doopravdy patřil velký obdiv. Tak zase brzy ahóój
na další akci.
Text a foto: Jana Paulusová Fišerová

Setkání bývalých žáků a učitelů ZUŠ se vydařilo
Základní umělecká škola R. A. Dvorského uspořádala první listopadovou sobotu již 2. setkání
bývalých žáků a učitelů školy. Sobotní odpolední program byl zahájen ve školní galerii Otto
Gutfreunda vystoupením souboru zobcových
fléten Flauti Dolci pod vedením Vlasty Siřišťové.
Poté se ujali návštěvníků naši mladí hudebníci
„Crazybanďáci“ a všechny příchozí provedli
nejen učebnami, ale i zákoutími školy. Návštěvníci mohli zhlédnout úspěšné představení
literárně-dramatického oboru Ladislava Peřiny
s názvem Barvy života.
Následně se všichni setkali v tanečním sále,

Lidé pomáhali při Národní
potravinové sbírce 2017

kde bylo připraveno občerstvení, a celé odpoledne zakončil koncert, na kterém před zcela
zaplněným sálem zahráli a zazpívali někteří
bývalí absolventi školy. Koncert zajistil a svým
typickým humorem uvedl Marek Iglo a po
něm byl opět čas na setkání a povídání.
Všichni jsme odcházeli spokojení. Nejen, že se
celá akce vydařila, ale opět se za námi přišli
naši bývalí žáci a kolegové podívat a zavzpomínat si. Moc děkujeme a už se těšíme na další
setkání.
Vladimíra Matušková, DiS., zástupkyně ředitelky
ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

ského, 4. ročníku 2. stupně sólového zpěvu
Mgr. Jany Machkové, získala na XV. ročníku
Písňové soutěže Bohuslava Martinů mimořádnou cenu za interpretaci jeho písně
a celkové 3. místo v celostátním kole. Soutěž se uskutečnila 20.–22. října 2017 v Praze.
Každoročně ji vyhlašuje Gymnázium
a Hudební škola hl. m. Prahy, pod záštitou
MŠMT. Záměrem je podpořit u mladých
zpěváků zájem o interpretaci písní českých
i světových skladatelů, zvláště pak o písňovou tvorbu Bohuslava Martinů. Výkony
soutěžících hodnotila mezinárodní porota
složená z pěveckých pedagogů konzervatoří a vysokých škol ze Slovenska, Německa
a České republiky. Ocenění zpěváci a zpěvačky ze všech kategorií předvedli svoje
výkony ještě jednou, a to 8. listopadu
2017 na koncertě vítězů, v sále Bohuslava
Martinů na pražské HAMU. Koncert nahrál
a bude v repríze vysílat Český rozhas Vltava.
Ester Zvárová na Koncertě vítězů přednesla
píseň Bohuslava Martinů – Povídajú ludé.
Na klavír ji doprovodil Bc. Marek Iglo.
Text a foto: Mgr. Jana Machková,
učitelka ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem
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Jak se žije v Domě svaté Faustyny?
Projíždějíc kolem Domu svaté Faustyny ve Štefánikově ulici, si možná mnozí občané Dvora Králové nad Labem kladou otázku po účelu této
budovy. Bydlí v ní sestry, bezdomovci nebo
nějací svěřenci sester? Nikoliv. Startovací (podporované) bydlení je nájemním bydlením s chráněnou výší nájmu – to znamená, že jeho výše
je předem stanovena a určena Ministerstvem
pro místní rozvoj, z jehož projektu a financí byl
z drtivé většiny dům postaven.
Výstavba reaguje na státní bytovou politiku
– pomoc pro osoby se ztíženým přístupem
k bydlení, více na stránkách www.mmr.cz. Provoz budovy je tedy po dobu 20 let monitorován
a kontrolován výše zmíněným úřadem.

Co to znamená pro obyvatele?
V první řadě záruku, že na začátku nebude třeba
skládat kauci, že nájem se nebude neúměrně
zvyšovat a pronajímatel se nebude na úkor sociálně potřebných osob obohacovat. Současný
nájem včetně služeb (paušál za jeden měsíc) činí
od 4.062 Kč do 4.144 Kč. Dům se musí „udržet“
sám, jeho provoz není dotován městem, ministerstvem ani církví.

Azylové nebo nájemní bydlení?
Startovací byty jsou ideálním přechodem
od azylového bydlení ke klasickému bydlení
nájemnímu. Jsou omezené časově – nejdéle
na dva roky. Během doby, po kterou mohou
sociálně potřebné osoby byty využívat, mají
povinnosti stejné jako v normálním nájemním
bydlení: platit včas a plnou výši nájmu, uklízet v domě i kolem domu, dodržovat domovní
řád a navíc – ukládat si určitou částku na další
bydlení.

Trocha statistiky
Od července roku 2014 poskytl Dům svaté
Faustyny pomoc 31 osobám: 22 ženám
a 9 mužům. Nejmladší nájemce bytu měl
18 let, nejstarší 84 let, narodily se 2 děti. Většina

přišla za dramatických okolností z mnohdy
velmi náročných situací (domácí násilí, nečekané ukončení dosavadního nájmu v zimním
období, po propuštění z nemocnice bez možnosti návratu domů nebo z výkonu trestu bez
možnosti návratu k rodině, těhotenství v situaci
bez přístřeší). Díky kvalitnímu a relativně stálému bydlení byl v součinnosti s OSPOD zajištěn
pobyt 6 dětem spolu se svým rodičem, s nímž
dosud bydlet nemohly pro nevyhovující bytové
podmínky.
Čtrnácti osobám se podařilo přejít do svého
nového a stálého bydlení, 7 obyvatel využilo
bydlení v jiné instituci nebo u příbuzných.
Čtyřem osobám nebyla po předchozí diskusi
a upozornění prodloužena nájemní smlouva
z důvodu nezaplacení nájmu, chování ohrožujícího bezpečnost obyvatel nebo dalšího zneužívání bytů – tyto osoby musely uvolnit místo
potřebnějším a motivovanějším lidem.

www.mudk.cz

Královédvorská nemocnice –
Nemocnice TGM
V devátém čísle Novin královédvorské radnice jsme si přečetli obsažný a zajímavý článek, že nemocnice slaví devadesáté výročí.
Rád bych k tomuto článku přidal i několik
vět z historie, už proto, abychom si osvětlili,
proč je v titulku uvedena nemocnice jako
nemocnice TGM.
Dne 10. července 1926 přivítali občané
našeho města na náměstí Odboje prezidenta Tomáše G. Masaryka. Na radnici se
pozdravil s představiteli okresu a města.
Ve svém projevu pan prezident řekl:
„Rád zavítal jsem do vašeho města, které
vždy bdělo na stráži národní i kulturní, takže
po nabytí samostatnosti nalezla Dvůr Králové připravený k velkým nastávajícím úkolům. Vím, že okres královédvorský vykonává
značnou práci kulturní i hospodářskou.
Vybudováním nové nemocnice získal si
velké zásluhy o zdraví obyvatelstva tohoto
okresu. Těší mě proto, že tento trvalý památník obětavosti okresu nese moje jméno.“
Přišla však válka i doba poválečná, kdy se
o prezidentovi Masarykovi nesmělo hovořit.
Jak u naší nemocnice, tak i u Masarykovy
letecké ligy. Dnes si opět můžeme připomínat vše, co nám ve Dvoře Králové nad Labem
našeho prvního prezidenta připomíná.
Jan Schwarz

Úspěch výtvarného oboru ZUŠ
Služby využívané obyvateli domu
Pračka 40 Kč, zapůjčení cyklistického kola
5 Kč, automobil 13 Kč/km, ze sociálních služeb
(zdarma): Služby pro rodiny s dětmi, charitní šatník, potravinová pomoc a zvláště Sociální rehabilitace – pomoc s hospodařením (stáž je možné
si domluvit na tel.: 733 741 994, exkurzi v domě
i na zahradě na tel.: 733 611 504). Více informací
najdete na www.kmbm.cz.
Mgr. Kateřina Litošová (sestra Dagmar)
Kongregace sester KMBM
Misericordia, o. p. s.

Ohlédnutí za akcí „Tajemný Kuks“
Mnozí v paměti uchovávají výjimečný podvečer 14. října 2017, ve kterém se přišli příjemně
bát do barokního hospitálu v Kuksu a náramně
si tu užili tajemnou atmosféru. Cílem nebylo
strašit děti ani dospělé! Chtěli jsme jen přiblížit
někdejší život na Kuksu trochu jinak než tradiční
prohlídkou.
Převozník doprovodil návštěvníky ze břehu
Života na břeh Smrti a oživlé obrazy pak promluvily ze záhrobí. Hudba varhan, na které
hrál pan Aleš Tauchman, se nesla kostelem
Nejsvětější Trojice tak, že se všem tajil dech.
Hudebníci – Karel Vik, Dita Jarošová a Martina
Pecnová v hlavní chodbě s nově restaurovaným
cyklem nástěnných maleb Tance Smrti všem
připomněli, že smrt si nevybírá. Postavy, které
jsme spolu s Filipem Pýchou připravili, představovaly významné osobnosti, ale i prosté lidi.
Bylo tu služebnictvo, zahradník, bylinkářka, hraběnky, duch zesnulé Eleonory, zbožné jeptišky
a milosrdní bratři, kteří se ve věhlasné lékárně
vzdělávali v chytrých knihách o lécích nutných
k uzdravení. Hosté tu potkali i tajemného poustevníka a zahradou bloudící podivnou ženu, jež
viděla věci, co jiní nevidí. Nechyběli ani hodná
pradlenka, obávaný kat, čarodějnice a čerti. Ti
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náramně platí na zlobivé děti! Ale pro klidný
spánek zas „hodný anděl“ slovem pohladí.
Uhasly svíce a „Tajemný Kuks“ se ke svému
spánku uložil.
Děkujeme lidem, kteří se o tyto památky starají, protože jen díky nim můžou i naše další
generace nadále obdivovat v Kuksu sochy
M. B. Brauna a další úžasná díla. Děkujeme kastelánovi Kuksu, panu Liboru Švecovi, že nám
hospitál pro tuto příležitost nejenom zpřístupnil, ale i umožnil vstoupit do rodinné hrobky,

Začátkem října 2017 se konalo ve Šternberku celostátní kolo 13. Soutěžní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ ČR „Oči dokořán 2017“. Náš výtvarný obor reprezentoval
projekt „Odkrývání mého tajemství“ a akce
„Lvi“ a „Týden duchů“. Celoroční projekt
byl ohodnocen čestným uznáním a akce
„Týden duchů“ získala dokonce bronzové
pásmo. Oba tyto výtvarné soubory budou
po celý rok vystaveny mezi nejlepšími pracemi z celé republiky v klášteře ve Šternberku na Moravě. Budete-li mít zájem,
výstavu můžete zhlédnout.
Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ

kde v pokoji odpočívají také potomci hraběte
Šporka již tři sta let. Děkuji všem dobrovolníkům a studentkám Gymnázia Dvůr Králové nad
Labem a všem, kteří v kostýmech od nás svůj
volný čas věnovali tisíci lidí pro nevšední zážitek!
Děkuji věrným sponzorům a hasičům z Kuksu
i obci Kuks za zajištění parkoviště. Kastelánovi
Liboru Švecovi a správě hospitálu Kuks za spolupráci a ochotu při plánování této akce.
Petra Hrdinová, autorka akce Tajemný Kuks
www.pujcovnakostymudknl.cz
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Skautské středisko hlásí
V sobotu 28. října se zúčastnili zástupci našeho
střediska z 3. oddílu vzpomínkového aktu
na náměstí Odboje u příležitosti vzniku Československa. Světlušky a skauti 3. oddílu se v sobotu
11. listopadu zapojili do 5. ročníku Národní potravinové sbírky. Potraviny, které kupující darovali,
zamířily po zaevidování přímo do potravinových
bank a následně organizacím, které pomáhají
lidem v nouzi. Dne 17. listopadu si naše středisko
připomnělo události roku 1939 a 1989 účastí při
pietním aktu na náměstí Odboje.
Za účasti 300 skautů se 25. listopadu uskutečnil
již 27. ročník Stínadel, skautské hry pořádané
naším střediskem. Opět se v boji o Velkého Vonta
sešly proti sobě dvě skupiny, Mažňákovci a Losnovci. Boj o plán na Tleskačovo létacího kolo,
ulice, životy a vlajku soupeřovy skupiny probíhal
na náměstí a v přilehlých ulicích našeho města.
Po pětihodinovém boji proběhla v parku volba
Velkého Vonta.
Skautky 3. oddílu uspořádaly mezi sebou sbírku
a díky projektu Adopce na dálku poslaly balíček
školních potřeb dětem v indické škole nedaleko
Karnataky.
Zveme všechny rodiče, příbuzné, příznivce skautingu na Mikulášskou skautskou besídku, která
se koná v neděli 3. prosince od 13:30 hod.
v aule královédvorského gymnázia.

Stomatologická pohotovost
prosinec 2017

Tradičně budou skauti
našeho střediska šířit Betlémské světlo zažehnuté
v Betlémě, v místě narození Ježíše Krista. V neděli
17. prosince ve 14:00
hod. ho
převezmou
na vlakovém nádraží a následně bude k dispozici pro veřejnost od 14:15 hod. v katolickém
kostele sv. Jana Křtitele. V následujících dnech si
budete moci odnést Betlémské světlo do svých
domácností ze všech tří královédvorských kostelů: katolického, husitského i evangelického.
Ing. Martin Stránský

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Žireč se schoulí do peřin
a hvězda vychází...

V Jedničce se děti ani dospělí nenudí
Animágie

úžasné. Podívejte se na YouTube kanál DDM Jedničky, co se dá stihnout za jedno odpoledne.
Mgr. Alena Hušková

Uspávání strašidel

Na konci srpna proběhl příměstský tábor Letní
animace II., kde 24 dětí vytvořilo čtyři krásné
filmy. Dva budou promítány na Mezinárodním
filmovém festivalu v Plzni, kam se děti, jako
autoři filmů podívají, a načerpají inspiraci pro
jejich další tvorbu. A v DDM Jednička nezahálíme a snažíme se řady našich malých animátorů
rozšířit. O víkendu 21.–22. října 2017 proběhla
za podpory Ministerstva kultury dvoudenní akce
plná focení, kreslení a nahrávání zvuků. Společně
jsme s dětmi zanimovali metodou Stop motion
tři česká přísloví. Velkým a přínosným zpestřením bylo pozvání Mgr. Pavla Trnky, který s sebou
přivezl plné auto techniky, která umožnila dětem
nakreslit, rozpohybovat a namluvit své krátké
příběhy. Fantazie, kreativita a nápady dětí byly

Na město se snáší tma a jemný déšť vytrvale
dopadá na zem pokrytou spadaným listím. V této
ponuré atmosféře jsou slyšet šouravé kročeje
a mezi stromy se pomalu vynořuje bílým plátnem
omotaná mumie. Nedaleko odtud odpočívá mezi
svíčkami prastarý upír a o kousek dál se ozývá
pravidelný zvuk hrobníkovy lopaty. V mihotavém
plamenu louče se blýskají ostré vidle čertů a hned
vedle statného stromu chřestí odsouzenec svými
okovy. Ne, nejde o recenzi na nejnovější horor.
Setkání s těmito a mnoha dalšími strašidelnými
postavami na dopravním hřišti si vychutnalo
v pochmurný páteční podvečer 10. listopadu víc
než 70 dětí a jejich rodičů, které neodradil ani neustávající drobný déšť věrně doprovázející celou
akci pořádanou Domem dětí a mládeže Jednička.
Po splnění několika hrůzyplných i úsměvných
úkolů se návštěvníci stali svědky magické chvíle,
kdy se všechna strašidla pod vedením mocného
Mága rozloučila a za zvuků temné hudby zmizela
v hustém dýmu, aby se odebrala k dlouhému
zimnímu spánku.
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2. a 3. 12.: MUDr. Věra Hrabyová, Fügnerova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.:
499 320 795;
9. a 10. 12.: MUDr. Jana Kacetlová, Rooseveltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.:
499 320 495;
16. a 17. 12.: MUDr. Ludmila Tomášková, zubní ordinace č. p. 55, Mostek, tel.:
499 691 320;
23. a 24. 12.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.:
499 321 028;
25. a 26. 12.: MUDr. Miroslava Landová,
Spojených národů 743, Dvůr Králové nad
Labem, tel.: 499 321 931;
30., 31. 12. 2017 a 1. 1. 2018: Prouzovi,
s. r. o., Šafaříkova 1105, Dvůr Králové nad
Labem, tel.: 499 321 028.
Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Turistická sezona skončila, avšak naše
informační centrum bude otevřené
i po celou zimu v pracovní dny. Umístěno je
v budově bývalého pivovaru a po domluvě
bude možno absolvovat všechny naše
prohlídkové okruhy. Trvale bude otevřeno
Café Damian út–ne 9:30–16:00 hod., kde
nás čekají dvě předvánoční akce; 6. prosince Vánoční Vítězňáček v 10:00 hod.
a 20. prosince Vánoční koncert smíšeného
sboru Záboj v 16:15 hod. Avšak není zimní
spánek jako spánek. Pro křesťany nastává
čas oslav narození Krista, pro děti příchod
Ježíška, ale pro nás všechny je to čas odebrání se do klidu a míru našich srdcí, do naší
lásky. Pocítění vděčnosti za to, co vše tento
rok přinesl, ať už v dobrém či zlém. Odpuštění a přijímání. Přejeme všem Vánoce plné
hojnosti, naplnění a pestré fantazie při
tvorbě nových snů pro rok 2018, protože
přání se plní nejen, když hvězda padá...
Barokní areál Žireč i celý Domov sv. Josefa

Benefiční koncert Kamila
Střihavky bude v prosinci
Listopadový benefiční koncert Kamila
Střihavky a skupiny The Leaders Acoustic
Band, který pořádá Farní charita Dvůr Králové nad Labem, byl pro nemoc interpreta
zrušen. Koncert se tak uskuteční v úterý
5. prosince od 19:00 hod. v Hankově
domě. Vstupenky na koncert zůstávají
v platnosti.
Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Ondřej Černota

Bc. Jan Skalický, MSc., Mgr. Marta Staníková, Bc. Petra Zivrová,
Bc. Milena Rejlová, DiS., Mgr. Ing. Miroslava Kameníková.
Korektury: Mgr. Ing. Miroslava Kameníková, Ing. Jitka Straková.
Tisk: Samab Press Group, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno, www.samab.cz.
Za obsahovou a gramatickou správnost článků odpovídá vydavatel,
kromě plošné inzerce a akcí dodaných ve formátu pdf a jpg.
Distribuce: Farní charita Dvůr Králové nad Labem. NKR jsou také k dispozici v městském informačním centru a v recepci Městského úřadu
Dvůr Králové nad Labem.
Uzávěrka vydání: vždy 15. den v měsíci.
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