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Vyšlo nové číslo Vlastivědného 
čtení o Královédvorsku

Na začátku letošního roku vyšlo nové číslo 

Vlastivědného čtení o Královédvorsku. Pod 

vedením šéfredaktora Bedřicha Machka 

přináší výběr témat z historie našeho regi-

onu. V aktuálním čísle si tak můžete přečíst 

např. o  historii Královédvorského okruhu, 

o  povodni v  Podharti roku 1872 nebo 

se v  textu prof.  Karla Martinka dozvíte 

o některých omylech, nepravdách a polo-

pravdách z rané historie města. Vlastivědné 

čtení si můžete zakoupit za  50 Kč v  měst-

ském informačním centru na  náměstí 

T. G. Masaryka a v městské knihovně Slavoj. 

(ska) 

Svoz vánočních stromků
Občané Dvora Králové nad Labem mohou 

i  v  letošním roce využít svozu vánočních 

stromků. V neděli 4. února 2018 je možné 

odložit stromky na  stanoviště barev-

ných kontejnerů na  tříděný odpad, svoz 

se uskuteční druhý den, tedy v  pondělí 

5. února 2017. Vánoční stromky lze také 

odvézt do sběrného dvora v Seifertově ulici 

během jeho provozní doby. Ze stanovišť 

popelnic a  kontejnerů na  směsný odpad 

nebudou stromky odváženy. 

(red)

Kontakty na zimní údržbu
Kvůli zimní údržbě se obracejte na pracov-

níky Technických služeb města Dvora Krá-

lové nad Labem.

Pondělí–pátek 6:00–14:30 hod.:

tel.: 605 233 258 (p. Štemberk).

Mimo pracovní dobu:

tel.: 737 226 240 (dispečer).

Další info na stránkách www.tsdvur.cz.

facebook.com/
mestodknl

Královédvoráci volili prezidenta i senátora

Město Dvůr Králové nad Labem má k  dispozici 

revizní posudek na zjištění ceny za čištění odpad-

ních vod v období od 29. června 2005 do 31. pro-

since 2013, který může být klíčový v soudním sporu 

s majitelem královédvorské ČOV, společností Evo-

rado Import, a. s. Posudek stanovuje, že by město 

mělo doplatit v  součtu částku ve  výši zhruba

80 mil. Kč bez DPH. 

Dvůr Králové nad Labem nyní ročně hradí 

provozovateli ČOV, společnosti Litave, s. r. o., 

za čištění odpadních vod přitékajících veřejnou 

kanalizační sítí 15,2 mil. Kč bez DPH. Částku sta-

novil v září roku 2013 rozsudek okresního soudu 

v  Trutnově, který však stále není pravomocný. 

Roční výše úhrady totiž nebyla podle maji-

tele ČOV dostačující, proti rozsudku se odvolal 

a čeká se na rozhodnutí odvolacího soudu. 

„Je předčasné spekulovat, zda je částka uvedená 

v  revizním posudku vysoká, či nízká. Konečné 

rozhodnutí je na  soudu,“ uvedl královédvor-

ský starosta Jan Jarolím a  pokračoval: „Během 

dosavadních jednání se zástupcem majitele čis-

tičky jsme deklarovali, že v momentě, kdy bude 

revizní posudek k dispozici, bude pro nás i spo-

lečnost Evorado Import podnětem k dalším jed-

náním. Během nich se chceme bavit nejen o výši 

částky za čištění odpadních vod, ale také o mož-

ném odkupu ČOV. V  uplynulých třech letech 

jsme absolvovali několik schůzek a  rozhodně 

nelze říci, že jsme se nehnuli z místa.“ 

Již v červenci loňského roku hovořil člen před-

stavenstva společnosti Evorado Import Ivo 

Konejl na jednání s vedením města o důležitosti 

revizního posudku. „Z  posudku by měly jasně 

vyplynout nákladové položky a  vstupy, které 

Evorado Import musí na čištění odpadních vod 

vynaložit. Věřím, že se jakákoliv naše dohoda 

bude od  výsledku posudku odvíjet. Je pro nás 

při dalším postupu nezbytný a  rozhodující,“ 

poznamenal tehdy Ivo Konejl. 

O  tom, že je vedení města schopné se společ-

ností Evorado Import úspěšně jednat, svědčí 

fakt, že se obě strany dohodly na osobách znalců 

jak z oboru účetnictví a ekonomiky, tak z oboru 

vodohospodářství, které určil soud a  kteří zna-

lecký posudek zpracovávali.

Pokud dojde k  narovnání úhrad za  čištění 

odpadních vod do konce roku 2013, čeká město 

Dvůr Králové nad Labem další jednání s majite-

lem ČOV o  narovnání za  roky 2014–2017, kdy 

výši úhrad stanovilo nepravomocné rozhodnutí 

okresního soudu v Trutnově právě na 15,2 mil. Kč 

bez DPH. Navíc zastupitelé města na svém pro-

sincovém zasedání schválili výši záloh za čištění 

odpadních vod na rok 2018 opět ve stejné výši, 

tedy necelých 1,27 mil. Kč bez DPH měsíčně. 

Miroslava Kameníková

V pátek 12. a v sobotu 13. ledna 2018 se konalo 1. kolo volby prezidenta České republiky a ve volebním obvodu č. 39 záro-

veň probíhalo 2. kolo doplňovacích voleb do Senátu. K volebním urnám ve Dvoře Králové nad Labem přišlo téměř 60 % 

oprávněných voličů a v některých volebních okrscích se zejména v pátek dokonce tvořily fronty. Podrobnosti a výsledky 

voleb najdete na straně 2.     Foto: Jan Skalický a Petra Šimková

Město má k dispozici revizní posudek 
na zjištění ceny za čištění odpadních vod 
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Ministerstvo kultury podpoří 
obnovu kulturních památek 
Ministerstvo kultury i pro letošní rok vyhlá-

silo dotační program „Podpora obnovy kul-

turních památek prostřednictvím obcí s roz-

šířenou působností“. Pro správní území obce 

Dvůr Králové nad Labem bude tentokrát 

rozděleno 1,11 mil. Kč. Finanční prostředky 

jsou určeny na zachování a obnovu nemo-

vitých kulturních památek, které se nalézají 

mimo památkové rezervace a zóny, nejsou 

národními kulturními památkami a  nejsou 

ve vlastnictví České republiky. Do programu 

nelze zařadit obnovu kulturní památky, jejíž 

špatný technický stav je výsledkem úmysl-

ného zanedbání pravidelné údržby vlastní-

kem nemovitosti. 

Od 1. ledna 2018 došlo v programu k pod-

statným změnám, na které upozorňujeme 

zájemce (vlastníky kulturních památek) 

o  dotaci. 1: Uzávěrka pro podání žádostí 

je 28. února 2018. 2: Podíl vlastníka je 

minimálně 20 % z nákladů, k nimž se váže 

poskytnutý příspěvek.

Žádosti je potřeba, stejně jako v minulých 

letech, podat na Městský úřad Dvůr Králové 

nad Labem, odbor školství, kultury a sociál-

ních věcí, na  aktuálním formuláři, který je 

k  dispozici na  stránkách Ministerstva kul-

tury jako příloha „Zásad Programu ORP“. 

Žádost musí být podána včetně povinných 

příloh žádosti, seznamu povinných pří-

loh a  klauzule, že vlastník zmocňuje obec 

s rozšířenou působností, aby jeho jménem 

podala žádost na ministerstvo. Upozorňu-

jeme, že podané listiny se nebudou vracet. 

K  dokončené akci obnovy musí vlastník 

kulturní památky zpracovat vyhodnocení 

spolu s vyúčtováním. 

Návrh rozdělení fi nančních prostředků  

projedná památková komise a  žadatelé 

budou informováni o  návrhu, který bude 

zaslán na Ministerstvo kultury. 

Příspěvek z  programu nelze poskytnout, 

jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce 

poskytnut jiný příspěvek z  ostatních pro-

gramů ministerstva v  oblasti památkové 

péče. Součástí fi nančního podílu vlastníka 

může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu 

obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo 

jiných subjektů. Na  příspěvek není právní 

nárok.

Doplňkové kolo nebude vyhlašováno, při-

čemž možnost čerpat fi nanční prostředky 

z  rezervy nastřádané v  průběhu roku 

zůstává nezměněna, Ministerstvo kultury 

bude v  tomto případě postupovat podle 

aktuálního stavu a počtu žádostí. 

Potřebné informace, konzultační a  meto-

dickou pomoc k  postupu při zpracování 

žádosti podávané do programu a odborně 

metodickou pomoc k  obnově kulturních 

památek poskytne vlastníkům Ministerstvo 

kultury, odbor památkové péče, oddělení 

regenerace kulturních památek a  památ-

kově chráněných území, které je ústřed-

ním koordinátorem (Tomáš Srb, e-mail: 

tomas.srb@mkcr.cz). Obrátit se můžete také 

na Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, 

odbor školství, kultury a  sociálních věcí 

(Táňa Nováková, tel.: 499  318  296, e-mail: 

novakova.tana@mudk.cz).

Ing. Táňa Nováková

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Novým senátorem za  volební obvod č. 39 (Trut-

nov) se po  2. kole doplňovacích voleb do  Senátu 

Parlamentu České republiky stal vrchlabský sta-

rosta Jan Sobotka, který kandidoval za  Starosty 

a  nezávislé (STAN). Porazil královédvorského 

podnikatele a bývalého senátora Jiřího Hlavatého 

kandidujícího za  hnutí ANO 2011. Zatímco Jan 

Sobotka získal ve volbách 30 331 hlasů (67,11 %), 

Jiří Hlavatý, kterého podpořili např. voliči ve Dvoře 

Králové nad Labem, dostal 14 859 hlasů (32,88 %). 

Druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parla-

mentu České republiky se ve volebním obvodu 

č. 39 uskutečnilo souběžně s  prvním kolem 

volby prezidenta, a  to v  pátek 12. a  v  sobotu 

13. ledna 2018. Ve 179 volebních okrscích ode-

vzdali voliči celkem 62 956 hlasů, z toho 45 190 

platných (71,78 %). Volební účast byla 59,43 %.

Ve Dvoře Králové nad Labem bylo v sedmnácti 

volebních okrscích odevzdáno celkem 7  617 

hlasů, z  toho 6  776 platných (88,96 %). K  vol-

bám zamířila z 12 789 voličů více než polovina, 

volební účast byla 59,20 %. Více hlasů získal 

majitel a  statutární ředitel královédvorské spo-

lečnosti JUTA, a. s., Jiří Hlavatý, kterého občané 

města podpořili 4  242 hlasy (62,60 %), jeho 

protikandidát Jan Sobotka obdržel 2 534 hlasů 

(37,39 %). 

Majitel a  statutární ředitel královédvorské 

společnosti JUTA, a. s., Jiří Hlavatý již působil 

v  Senátu od  roku 2014. Po  zvolení do  Posla-

necké sněmovny Parlamentu České republiky, 

kam ho v  říjnu loňského roku vynesly prefe-

renční hlasy, mu však senátorský mandát zanikl. 

Následně se vzdal mandátu poslaneckého a roz-

hodl se znovu kandidovat do Senátu v doplňo-

vacích volbách. O přízeň voličů se v prvním kole, 

které se uskutečnilo 5. a 6. ledna 2018, ucházelo 

celkem 9 kandidátů, do  druhého kola voleb 

postoupili dva nejúspěšnější. Jan Sobotka bude 

nyní v Senátu působit do řádných voleb na pod-

zim roku 2020.

„Chtěl bych pogratulovat nově zvolenému 

senátorovi Janu Sobotkovi k  vítězství ve

2. kole doplňovacích voleb do Senátu. Na Trut-

novsku se v  něm sešly dvě výrazné osobnosti, 

vítěz však může být vždy jen jeden. Ačkoliv Jiří 

Hlavatý nezískal dostatečný počet hlasů, aby 

mohl pokračovat v  senátorské práci, věřím, že 

budu jako starosta Dvora Králové nad Labem 

s  tímto významným podnikatelem a  zaměst-

navatelem dál spolupracovat v  zájmu obyvatel 

města,“ uvedl královédvorský starosta Jan Jaro-

lím a  dodal: „Pan starosta Sobotka bude beze-

sporu dobrým senátorem, bude se o  volební 

obvod starat a bojovat za něj. Jako kolegové již 

nyní spolupracujeme v krajském zastupitelstvu 

i  jeho výboru pro regionální rozvoj a volný čas, 

zároveň se potkáváme na jednáních o dostavbě 

dálnice D11, výstavbě Labské cyklostezky nebo 

mimopracovně, např. na sportovních akcích.“

Kompletní výsledky naleznete na stránkách Čes-

kého statistického úřadu www.volby.cz.

Miroslava Kameníková 

Doplňovací senátní volby vyhrál Jan Sobotka, 
Královédvoráci preferovali Jiřího Hlavatého

V  pátek 12. a  v  sobotu

13. ledna 2018 se konalo 1. kolo 

volby prezidenta České repub-

liky. Nejvíce hlasů získali kan-

didáti Miloš Zeman (1 985 547 

hlasů – 38,56 %) a  Jiří Drahoš 

(1 369  601 hlasů – 26,60 %), 

kteří postoupili do  2. kola 

volby. To se uskutečnilo v pátek 

26. a v sobotu 27. ledna 2018.

Celkem v 1. kole  prezidentských voleb hlasovalo 

5 180 290 občanů, kteří odevzdali 5 148 141 plat-

ných hlasů (99,44 %), volební účast byla 61,92 %. 

Za  dvěma kandidáty, kteří postoupili do  2. kola 

voleb, bylo pořadí následující: 3. Pavel Fischer 

(526 694 hlasů – 10,23 %), 4. Michal Horáček

(472 643 hlasů – 9,18), 5. Marek Hilšer (454 949 

hlasů – 8,83 %), 6. Mirek Topolánek (221 689 hlasů 

– 4,30 %), 7. Jiří Hynek (63 348 hlasů – 1,23 %),

8. Petr Hannig (29 228 hlasů – 0,56 %), 9. Vratislav 

Kulhánek (24 442 hlasů – 0,47%).

Ve Dvoře Králové nad Labem se volilo v sedm-

nácti volebních okrscích a  volební účast se 

vyšplhala na 59,43 %. Z 12 853 zapsaných voličů 

jich odevzdalo svůj hlas 7 617. Započítáno bylo 

celkem 7 473 platných hlasů (98,11 %).

Nejvíce hlasů dostal ve  městě současný prezi-

dent Miloš Zeman (2 681 – 35,87 %), druhý skon-

čil Jiří Drahoš (2 037 hlasů – 27,25 %). Více než 

deset procent hlasů získal třetí Michal Horáček 

(808 – 10,81 %). Další pořadí kandidátů: 4. Marek 

Hilšer (741 hlasů – 9,91 %), 5. Pavel Fischer

(661 hlasů – 8,84 %), 6. Mirek Topolánek (385 

hlasů – 5,15 %), 7. Jiří Hynek (83 hlasů – 1,11 %), 

8. Petr Hannig (46 hlasů – 0,61 %), 9. Vratislav 

Kulhánek (31 hlasů – 0,41 %).

„Volební víkend byl jak pro voliče, tak pro členy 

volebních komisí ve  správním obvodu města 

Dvůr Králové nad Labem velmi náročný, a  to 

díky souběhu senátních a prezidentských voleb. 

Poprvé v historii se totiž vkládaly hlasovací lístky 

do  jedné volební obálky a  členové volebních 

komisí vysvětlovali občanům jak platně hlaso-

vat. Volby také provázela řada kontrol nejen 

z  městského nebo krajského úřadu, které však 

nezaznamenaly žádná pochybení,“ uvedla Iva 

Padevětová z odboru všeobecné vnitřní správy. 

Vzhledem k tomu, že se 2. kolo volby prezidenta 

uskutečnilo po uzávěrce NKR, konečné výsledky 

přineseme v dalším vydání. Již nyní je ale najdete 

na  webových stránkách města www.mudk.cz 

pod dlaždicí Prezidentské volby 2018. Kompletní 

výsledky jsou dostupné i  na  stránkách Českého 

statistického úřadu www.volby.cz. 

Miroslava Kameníková

Do volby prezidenta se ve Dvoře Králové 
nad Labem zapojilo více než 7 600 občanů
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Adresář nabízí ucelený přehled 
organizací z oblasti sociální péče
Pracovnice odboru školství, kultury a soci-

álních věcí Městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem připravily novou publikaci: 

Adresář poskytovatelů sociálních služeb 

a  služeb souvisejících se sociální oblastí 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad 

Labem. Občané tak získají ucelený pře-

hled o  organizacích působících v  oblasti 

sociální péče. V  publikaci jsou uvedeny 

jak profesionální poskytovatelé sociálních 

služeb, tak také kluby důchodců, svazy, 

spolky a  další organizace, které nabízejí 

pomoc, radu či smyslupné využití volného 

času. Nabídka služeb je členěna podle 

toho, pro koho jsou určeny a komu pomá-

hají, zda seniorům, osobám se zdravotním 

znevýhodněním, rodinám, dětem nebo 

mládeži či osobám ohroženým sociálním 

vyloučením. Nechybí ani kontakty na soci-

ální pracovníky městského úřadu a Úřadu 

práce ve Dvoře Králové nad Labem. Publi-

kace je zdarma k dispozici na recepci měst-

ského úřadu, v  městském informačním 

centru, u  poskytovatelů sociálních služeb, 

v čekárnách lékařů apod. Publikace je také 

dostupná eletronicky na  www.mudk.cz 

v sekci Radnice / Dokumenty, formuláře. 

(mik)

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje každý 

rok dotační programy, jejichž cílem je podpora kul-

turních, sportovních a sociálních aktivit ve městě. 

Příjemcem dotace může být subjekt či osoba, jehož 

činnost či služba je v zájmu města a jeho občanů. 

Rozdělovat se bude letos dohromady 1,75 mil. Kč.

Rada města schválila dotační program na služby 

související se sociální oblastí – na  podporu 

činnosti organizací, které v  rámci dobrovol-

nické činnosti sdružují občany Dvora Králové 

nad Labem za  účelem smysluplného trávení 

volného času, aktivizace a  podpory zdra-

vého životního stylu osob v  seniorském věku

a osob se zdravotním omezením či postižením. 

Mezi žadatele bude rozděleno 250 tisíc Kč.

Zároveň radní schválili výzvu k  podání žádosti 

o  účelovou neinvestiční dotaci pro poskyto-

vatele sociálních služeb poskytovaných podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů. Úspěšní žadatelé 

si mezi sebou rozdělí dokonce 1,5 mil. Kč.

Vyhlášené dotační programy jsou zveřejněny 

po  dobu 30 dnů před termínem pro podá-

vání žádostí, pak následuje lhůta pro samotné 

podání žádosti. Využijte tedy čas pro konzultaci 

na  odboru školství, kultury a  sociálních věcí, 

náměstí T. G. Masaryka 38, kancelář č. 304.

Termín pro přijímání žádostí v  dotačním pro-

gramu na  služby související se sociální oblastí 

je 23. února – 5. března 2018, termín pro při-

jímání žádostí o  účelovou neinvestiční dotaci 

pro poskytovatele sociálních služeb je stanoven 

od 10. ledna 2018 do 12. února 2018. 

Žádosti musí být podány na předepsaném for-

muláři s  povinnými přílohami poštou, osobně 

nebo v případě sociálních služeb prostřednic-

tvím datové schránky (s elektronickým podpisem 

s certifi kátem) ve stanoveném termínu. Zároveň 

musí být originál žádosti naskenován vč. pod-

pisu oprávněné osoby a zaslán elektronicky na

e-mailovou adresu: dotacemesta@mudk.cz.

Kompletní vyhlášení dotačních programů 

a výzvy včetně formulářů najdete na webových 

stránkách města www.mudk.cz v  sekci Rozvoj / 

Granty a dotace / Dotace z rozpočtu města. 

Bc. Kateřina Pištorová

vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí

Město podpoří oblast sociálních služeb dotacemi 1,75 milionu korun

Město Dvůr Králové nad Labem 
požádalo o dotaci na stavbu nové ČOV

Rada města Dvůr Králové nad Labem schvá-

lila vyhlášení dotačního programu na  podporu 

veřejně prospěšných aktivit. Mezi žadatele bude 

rozděleno 500 tisíc Kč. Zároveň byl vyhlášen 

dotační program na  obnovu vnějšího pláště 

objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou 

nebo se nacházejí na  území městské památkové 

zóny. Žadatelé si mezi sebou rozdělí 300 tisíc Kč. 

V programu na  podporu veřejně prospěšných 

aktivit jsou vypsány čtyři oblasti podpory: 

A. Podpora dlouhodobé činnosti spolků 

na  území města Dvůr Králové nad Labem – 

podpora se poskytuje na  pokrytí části nákladů 

spojených s úhradou nájemného, energií, nákup 

drobného vybavení, úhrada cestovních výdajů, 

úhrada profesionálních spolupracovníků, pro-

pagace činnosti – podpora společných aktivit. 

Spolek by měl vykazovat svou činnost alespoň 

9 měsíců v roce, pravidelné schůzky členů.

B. Podpora kulturních akcí na  území města 

Dvůr Králové nad Labem – pořádání festivalů, 

koncertů, výstav, dětské dny, pochody apod.

C. Podpora aktivit neformálního vzdělávání – 

semináře, workshopy, publikační činnost apod.

D. Podpora kulturních akcí mimo Dvůr Krá-

lové nad Labem (na  území ORP Dvůr Králové 

nad Labem). 

Termín pro přijímání žádostí je 26. února 2018 

– 16. března 2018. U  tohoto programu došlo 

k úpravě kritérií a některých dalších podmínek. 

Prosíme žadatele, aby si schválenou dotační 

výzvu pozorně pročetli. 

Rada města také vyhlásila dotační program 

na  obnovu vnějšího pláště objektů, které 

jsou nemovitou kulturní památkou nebo se 

nacházejí na  území Městské památkové zóny 

města Dvůr Králové nad Labem. Z dotace lze 

hradit částečnou obnovu fasády včetně oken, 

dveří a vrat, střechy, oplechování, rekonstrukci 

kamenných prvků atd. Mezi žadatele bude roz-

děleno 300 tisíc Kč z rozpočtu města. Termín při-

jímání žádostí je 1.–30. března 2018. 

Žádosti musí být podány na  předepsaném 

formuláři s  povinnými přílohami poštou nebo 

osobně ve  stanoveném termínu. Zároveň musí 

být originál žádosti naskenován včetně pod-

pisu oprávněné osoby a zaslán elektronicky na 

e-mailovou adresu dotacemesta@mudk.cz.

Pokud budete potřebovat konzultaci, navštivte 

odbor školství, kultury a sociálních věcí, náměstí 

T. G. Masaryka 38, kancelář č. 304.

Bc. Petra Zivrová

vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu

Na podporu veřejně prospěšných aktivit jde z rozpočtu města 
půl milionu korun, na obnovu památek dalších tři sta tisíc

Město Dvůr Králové nad Labem podalo žádost 

o dotaci na výstavbu nové čistírny odpadních vod 

z Operačního programu Životní prostředí. 

Žádost připravili pracovníci odboru rozvoje 

investic a správy majetku Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem ve spolupráci se společností 

Provod, Inženýrská společnost, s. r. o., z  Ústí 

nad Labem, která působí především v  oblasti 

pozemního stavitelství, vodního hospodářství 

a  životního prostředí. Koncept žádosti byl pro-

jednán na Státním fondu životního prostředí.

Společnost Provod aktualizovala zadávací doku-

mentaci projektu na  výstavbu ČOV v  souladu 

s  parametry výzvy včetně rozpočtové části. 

Finální cena stavebních prací nyní činí 151 mil. 

Kč bez DPH, výše dotace může být 63,75 % 

uznatelných nákladů. „Finanční prostředky zís-

kané z dotace je možné doplnit ještě o provozní 

úvěr, který lze v souladu s podmínkami také čer-

pat průběžně. To může výrazně snížit fi nanční 

zatížení města,“ říká místostarosta Dvora Králové 

nad Labem Jan Helbich. 

Nová čistírna odpadních vod je dimenzována 

na  17 tisíc ekvivalentních obyvatel. „Má dosta-

tečnou kapacitu pro další rozvoj města v  dlou-

hodobém horizontu včetně možnosti připojení 

průmyslové zóny a  jejího okolí a  také dalších 

lokalit města,“ vysvětluje místostarosta Jan Hel-

bich a pokračuje: „Vzhledem k tomu, že fi nanční 

prostředky získané z dotace bude možné použít 

pouze na  stavbu nové čistírny, v  návaznosti 

na  připravovaný projekt probíhá postupná 

oprava stokové kanalizační sítě za účelem odstra-

nění nátoku balastních vod formou vložkování 

páteřních kanalizačních sběračů. Výstavba nové 

čistírny by také vyřešila dlouhodobé problémy 

způsobované přívalovými dešti v ulicích Luční 

a  Vojanova a  v  areálu Na  Hrubých lukách. Díky 

odlehčení kanalizace v lokaci čistírny by přestala 

být tato místa během dešťů vyplavována.“

Informace o  tom, zda město Dvůr Králové nad 

Labem obdrží fi nanční prostředky, bude známa 

zhruba v polovině letošního roku, poté lze oče-

kávat vypsání veřejné zakázky. Celý projekt by 

měl být dokončen nejdéle do konce roku 2023, 

a to včetně ročního zkušebního provozu. 

Miroslava Kameníková
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – prosinec 2017

Druh zásahu prosinec 2017 

BESIP přestupky  23

Dopravní nehoda  2

Veřejný pořádek (přestupek) 5

Součinnost s PČR, MěÚ,... 2

Občanské soužití (přestupek)  2

Majetek (přestupek) 8

Ztráty a nálezy  2

Prevence (opatření a úkony) 8

Pomoc v nouzi  1

Doručení písemnosti 5

Odchyt zvířete (opatření) 5

Trestný čin 2

Celkem přestupků a trestných činů:  67

Moderní  technologie:

BESIP – MKDS (předáno na ODP) 34

BESIP – úsekové měření rychlosti (předáno 

na ODP)  2 071

Pokuty v blokovém řízení:  11

Na místě nezaplacených bl. pokut: 2

Předáno Policii ČR:  4 

Předáno na správní odbor MěÚ:  1

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Výběrové řízení na referenta 
cestovního ruchu a propagace
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo vý-

běrové řízení na referenta cestovního ruchu 

a propagace odboru ŠKS MěÚ Dvůr Králové 

n. L. Více na úřední desce na www.mudk.cz, 

typ oznámení: Výběrové řízení – personální.

Strážníci poprvé při záchraně člověka 
použili externí defi brilátor
Rušný konec roku mají za  sebou strážníci Měst-

ské policie Dvůr Králové nad Labem (dále MPDK) 

Petr Kraus a  Miroslav Kříž. V  sobotu 30. prosince 

2017 byli totiž krátce před čtvrtou ranní přivoláni 

ke zraněnému, který ležel na chodníku před jedním 

z podniků ve Vrchlického ulici. 

„Do  příjezdu strážníků poskytl muži, který byl 

zraněn na hlavě a hodně krvácel, první pomoc 

pracovník ostrahy podniku a  podle instrukcí 

operátorky na  lince prováděl srdeční masáž. 

Strážníci jej ihned vystřídali, pokračovali 

v srdeční masáži a použili také automatizovaný 

externí defi brilátor, který mají pro tyto případy 

ve  služebním autě. Hlídka postupovala podle 

instrukcí přístroje, elektrický výboj na  úpravu 

srdečního rytmu nakonec nebyl třeba. Strážníci 

tak pokračovali v srdeční masáži až do příjezdu 

záchranářů, kteří zraněného převzali do své péče 

a  dopravili ho do  Fakultní nemocnice v  Hradci 

Králové,“ popsal situaci ředitel MPDK Jan Štípek.

Právě tento případ podle jeho slov ukazuje, jak 

důležité je zapojení MPDK do  unikátního pro-

jektu First responder, který realizuje Záchranná 

zdravotnická služba Královéhradeckého kraje 

(dále ZZS). Pomocí hasičů, policistů nebo laiků 

se vytváří síť dobrovolných zachránců, kteří jsou 

schopni zasáhnout na  místě mimořádné udá-

losti díky tomu, že se pohybují v  její blízkosti, 

dříve než nejbližší posádka ZZS. „Odborným 

školením prošli loni v  červnu všichni strážníci 

a MPDK byla díky tomu do projektu First respon-

der zařazena,“ upřesňuje Jan Štípek.

K  aktivaci First responderů dochází prostřednic-

tvím speciální mobilní aplikace určené pro chytré 

telefony. V praxi to funguje tak, že pokud dispečer 

ZZS přijme výzvu v nejvyšším stupni naléhavosti 

a zadá místo události, program sám ihned najde 

nejbližší First respondery a  na  případ je upo-

zorní. Pokud jsou schopni na místo rychle dorazit 

a zahájit první pomoc, potvrdí na telefonu přijetí 

výzvy a aplikace je pomocí GPS navigace dovede 

přímo k  postiženému. Po  příjezdu posádky ZZS 

pak péči přebírají profesionální záchranáři. 

Strážníci MPDK vozí ve  služebním voze automa-

tizovaný externí defi brilátor – AED (na snímku). 

Ten se používá při zástavě srdce a  po  zapojení 

a přiložení elektrod na hrudník zraněného dokáže 

vyhodnotit EKG záznam postiženého a následně 

doporučit případné podání léčebného výboje 

k obnovení normálního srdečního rytmu. Kromě 

toho mají strážníci k  dispozici i resuscitační vak. 

„Městská policie do tohoto vybavení investovala 

téměř 60 tisíc korun,“ poznamenal Jan Štípek 

a dodal: „Jsem rád, že se ukázalo, jak jsou investice 

do profesní přípravy strážníků a také do technic-

kého vybavení a  zapojení MPDK do  programu 

First responder, prospěšné. V  tomto případě 

hlídka dorazila na  místo události dvě minuty 

od  výzvy a  prováděla srdeční masáž s  využitím 

AED až do příjezdu posádky ZZS.“ 

Pro zajímavost, tento zákrok byl v roce 2017 již 

čtvrtým, kdy strážníci poskytovali pomoc při  

záchraně lidských životů.

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci 

s Mateřskou školou Drtinova požádalo o 

dotace ze Státního fondu životního prostředí 

na vybavení a rekonstrukci hřišť při pracovištích 

MŠ Drtinova a MŠ Dvořákova. Projektové žádosti 

připravili pracovníci odboru rozvoje, investic

a správy majetku městského úřadu. 

Cílem je rozvoj environmentálního vzdělávání 

a výchovy u předškolních dětí. Podpora je smě-

řována na zkvalitnění technického a didaktického 

zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním pro-

středí MŠ. V případě zmíněných pracovišť se bude 

jednat o doplnění již stávajících herních prvků.

Na zahradě MŠ Drtinova vzniknou výuková 

centra pro přirozené učení dětí. Přímý kontakt 

s přírodou bude dětem umožněn v pěstitelské 

a chovatelské zóně, které propojí naučná stezka 

s ovocnými stromy a okrasnými keři. „Chybět 

nebude motýlí zahrádka s kvetoucími trvalkami, 

meteostanice, dále bude na zahradě výtvarná 

a pracovní dílna, kuchyňka a laboratoř. Sou-

časné zahrady jsou vybaveny převážně pro 

rozvoj pohybových dovedností a záměrem je 

rozšířit vzdělávací nabídku o další alternativní 

činnosti,“ vysvětluje ředitelka MŠ Drtinova Dag-

mar Anschlagová.

Zahrada při pracovišti MŠ Dvořákova bude 

díky projektu rozšířena a modernizována. „Ve 

spolupráci s rodiči byl na stávající zahradě již 

dříve vybudován les, nyní k němu přibydou 

další výukové prvky, např. indiánské městečko. 

Stejně jako v MŠ Drtinova zde bude také dílna, 

kuchyňka a výtvarný ateliér s přírodním tkal-

covským stavem. V obou přírodních zahradách 

budou výukové zóny vytvořeny z palet a dopl-

něny o informativní panely, zahrady budou dále 

osázené zelení,“ říká ředitelka.

Náklady na vybudování přírodních zahrad jsou 

více než 900 tisíc Kč. Zatímco modernizace 

zahrady v MŠ Dvořákova je vyčíslena na 324 tisíc 

Kč, v MŠ Drtinova se jedná o téměř 594 tisíc Kč. 

Maximální výše dotace je 85 % ze způsobilých 

výdajů na realizaci projektu. Podle podmínek 

dotačního programu budou fi nanční prostředky 

připsány zpětně až po dokončení projektu.

Vybudování přírodních zahrad je jedním 

z koncepčních záměrů MŠ Drtinova na roky 

2013–2018, kdy se mateřská škola zabývala 

hlouběji environmetálním vzděláváním dětí.

„Navazující koncepční záměr do roku 2020 se 

pak zabývá nejen oblastí environmetálního 

vzdělávání, ale je také rozšířen prioritně o vzdě-

lávání polytechnické, neboť tyto oblasti spolu 

úzce souvisejí,“ doplňuje Dagmar Anschla-

gová. Právě v souvislosti s vybudováním 

pracovních dílen chce MŠ Drtinova požádat 

o dotaci také Královéhradecký kraj. 

S přírodními zahradami mají v MŠ Drtinova  

dobré zkušenosti. „Přírodní zahrada je již vybu-

dována na pracovišti v Lipnici. Vznikla za vel-

kého přispění učitelů a rodičů a částečně byla 

fi nancována z dotace Královéhradeckého 

kraje,“ podotýká ředitelka Dagmar Anschlagová

a dodává: „Děti tak mají od jara i ve školce přímý 

kontakt s přírodou. Pěstují např. vlastní zeleninu 

nebo bylinky, starají se o rostliny, na zahradě 

jsou vybudovány hmyzí domečky a podobně.“

Zpráva, zda byly žádosti o dotace úspěšné, bude 

k dispozici zhruba v polovině roku. Případná rea-

lizace projektů tak začne ve druhé polovině roku 

2018 a potrvá do poloviny roku 2020. 

Podrobnější informace najdete na stránkách 

www.msdrtinova.cz v sekci Dokumenty.

Miroslava Kameníková

Foto: archiv MŠ Drtinova, pracoviště MŠ Lipnice

Mateřská škola Drtinova připravuje projekty na 
vybudování přírodních zahrad s výukovými centry
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Technické služby informují
V  prosinci se většina pra-

covníků ze všech středisek 

Technických služeb města 

Dvora Králové nad Labem 

podílela na  zimní údržbě 

jak místních komunikací 

a  chodníků ve  městě 

strojně, tak na údržbě přechodů, schodů a auto-

busových zastávek ručně.

Pracovníci společnosti Elemento Brno, s. r. o., 

provedli 13. ledna 2018 druhou část ohniskové 

deratizace v lokalitách ulic Elišky Krásnohorské, 

Karolíny Světlé, Nad Parkem a nábřeží Bene-

šovo a dále sídlišť Pod ZOO a Roháčova. Tyto 

práce navázaly na deratizaci z loňského října, 

která byla provedena v lokalitách s opakovaným 

výskytem hlodavců. 

Zimní stadion je stále v  provozu, pojďte si 

zabruslit. 

Pracovní místo strojník/plavčík
Technické služby nabízejí pracovní místo: pra-

covník na městských sportovištích – strojník 

a  plavčík. K  náplni práce patří obsluha stro-

jovny 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. Kon-

takt a bližší informace poskytne vedoucí sporto-

višť Zbyněk Wolf, tel.: 605 233 245.

Více o činnosti TSm najdete na www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

MěVaK informuje odběratele

Opravy poruch
1. 12. 2017: porucha vodovodu, ulice 

R. A. Dvorského;

12. 12. 2017: porucha vodovodu, lokalita  

Lužanky; 

27. 12. 2017: porucha vodovodu, ulice  

Hradecká;

28. 12. 2017: porucha kanalizace, náměstí 

Republiky.

Stavebně-výrobní činnost: 
• stavba jednotné kanalizace, Vorlech;

• modernizace dispečinku přenosu dat 

RIPEX – vodojemy.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

MěVaK Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

Více informací včetně aktuálních odstávek 

najdete na stránkách mevakdknl.cz.

Roční hlášení o odpadech
Upozorňujeme původce odpadů (práv-

nické osoby nebo fyzické osoby opráv-

něné k  podnikání, při jejichž činnosti 

vznikají odpady), že se blíží termín pro 

podání ročního hlášení o produkci a naklá-

dání s  odpady za  rok 2017 podle zákona 

o odpadech. Toto hlášení podávají původci 

odpadů v případě, že v roce 2017 vyprodu-

kovali nebo nakládali s  více než 100 kilo-

gramy nebezpečných odpadů nebo 

s  více než 100 tunami ostatních odpadů. 

V  daném případě jsou povinni zaslat do 

15. února 2018 pravdivé a  úplné hlášení 

o  druzích, množství odpadů a  způsobech 

nakládání s  nimi obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností příslušnému podle 

místa provozovny. Hlášení se podává elek-

tronicky prostřednictvím integrovaného 

systému ohlašovacích povinností (ISPOP). 

Podrobné informace ohledně registrace, 

tvorby a  odesílání hlášení naleznete na 

internetových stránkách www.ispop.cz.

Bc. Anna Klustová, odbor životního prostředí

Zpevňování stanovišť kontejnerů 
na tříděný odpad
Ve  čtvrtek 28. prosince 2017 byl ukončen pro-

jekt „Úprava stanovišť kontejnerů na  tříděný 

odpad ve Dvoře Králové nad Labem“, na který se 

městu Dvůr Králové nad Labem podařilo v roce 

2017 získat dotaci 130 tisíc Kč od Královéhradec-

kého kraje.

Díky projektu došlo ke  zpevnění, pří-

padně k  rozšíření zpevněných ploch zám-

kovou dlažbou na  stanovištích kontejnerů 

na  tříděný odpad v  ulicích Raisova (na 

p.  p.  č. 3771/2), Spojených národů (na  p.  p.  č. 

4129), Odbojářů (na  p.  p.  č. 1697/26), Čechova 

(na p. p. č. 1041/1), Macharova (na p. p. č. 1830/9), 

Žižkov (na p. p. č. 3575/3), Roháčova (na p. p. č. 

1729), Fibichova (na  p.  p.  č. 3672), křižovatka 

ulic Libušina a  Čechova (na  p.  p.  č. 1041/1), 

28. října (na  p.  p.  č. 4021), Riegrova (na  p.  p.  č. 

3806/14) a Klazarova (na  p.  p.  č. 3773/1), vše 

v  k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  v  Žirči pak 

na p. p. č. 213/13 v k. ú. Žireč Městys.

Projekt byl realizován s  podporou dotace zís-

kané od Královéhradeckého kraje.

Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí

Cestujícím a řidičům v kraji pomohou nové aplikace
Cestování veřejnou dopravou ve  východočeském 

regionu se přizpůsobuje současným trendům. 

Pardubický a  Královéhradecký kraj prostřednic-

tvím společnosti OREDO spustily mobilní aplikaci 

IDS pro chytré telefony s  operačním systémem 

Android, ve  které cestující naleznou všechny 

potřebné informace o  autobusových i  vlako-

vých spojích. Díky další nové internetové aplikaci 

Údržby silnic Královéhradeckého kraje, a. s., se 

řidiči v  Královéhradeckém kraji dozvědí o  aktuál-

ním stavu vozovek.

Aplikace IDS má intuitivní ovládání. Dokáže 

uživatele lokalizovat a u zvolené zastávky zobra-

zit všechny nejbližší odjezdy. U vybraného spoje 

zobrazí jízdní řád s odlišením již projetých zastá-

vek a  případným zpožděním. Spoje je v  apli-

kaci možné vyhledávat zadáním jejich čísla, 

v  případě některých vlaků i  názvem (například 

rychlík Krakonoš). Zvolenou zastávku je možné 

zobrazit v mapě, a to i s možností zobrazit místo 

ve  službě Street View. Aplikace také umožňuje 

ukládání oblíbených spojů. V případě problémů 

či dotazů je v  ní přednastavené volání na  Call 

centrum společnosti OREDO.

Nelze vyloučit technické problémy, kdy napří-

klad aplikace nezobrazí konkrétní polohu spoje, 

i vzhledem k tomu, že do IDS IREDO je zapojeno 

přes 30 dopravců. V systému se denně ukládají 

zhruba čtyři miliony záznamů pozic vozidel, 

ve  špičce zhruba 900 záznamů každých deset 

vteřin. Ty všechny se musí vyhodnotit proti jízd-

nímu řádu a  prostorově k  polohám zastávek. 

Z těchto údajů aplikace odvodí zpoždění a podá 

informace o návaznosti dalších spojů.

Aplikaci IDS je možné si instalovat prostřednic-

tvím Google Play. Na  jejím vývoji se podílely 

odbory dopravy obou východočeských krajů 

a  společnosti OREDO a  T-MAPY. Aplikace se 

bude i nadále rozvíjet, a to především na základě 

poznatků z praxe a s cílem maximální podpory 

a  zvyšování efektivity využití veřejné dopravy 

v regionu.

Řidičům v  Královéhradeckém kraji zase 

od  ledna pomůže nová internetová aplikace, 

díky níž se dozvědí o  aktuálním stavu vozo-

vek, resp. kdy naposledy byl daný úsek ošet-

řen. Služba je dostupná na  internetové adrese

https://uskhk.eu/suhhkap/index.html. 

Aplikaci provozuje Údržba silnic Královéhra-

deckého kraje, a. s., která zajišťuje sjízdnost 

na  komunikacích I., II. a  III. třídy podle schvá-

leného Plánu zimní údržby. Uživatelé tak mají 

možnost zjistit, v  jakém časovém rozmezí byla 

silnice ošetřena, a  případně zvolit bezpečnější 

trasu. I nadále je ale důležité věnovat pozornost 

také aktuální povětrnostní situaci. 

Zdroj: Michal Friček

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

www.kr-kralovehradecky.cz

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

ZIMNÍ STADION Dvůr Králové nad Labem

ÚNOR 2018

  Sobota 3. 2. 2018  14:30–16:00 hod.

  Neděle 4. 2. 2018  14:30–16:00 hod.

  Sobota 10. 2. 2018  14:30–16:00 hod. 

  Neděle 11. 2. 2018  14:30–16:00 hod.

  Sobota 17. 2. 2018  13:30–15:00 hod.

  Neděle 18. 2. 2018  14:30–16:00 hod.

  Sobota 24. 2. 2018  13:30–15:00 hod.

  Neděle 25. 2. 2018  13:30–15:00 hod.

Bruslení s hokejkami

  Neděle 4. 2. 2018  11:00–12:15 hod.

  Sobota 17. 2. 2018  11:00–12:15 hod.

  Neděle 18. 2. 2018  11:00–12:15 hod.

Změna vyhrazena, sledujte prosím web

www.tsdvur.cz
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Tématem soutěží projektu „Kde 
končí svět?“ byla zvířecí říše
„Kde končí svět?“ je 

celostátní projekt 

Klubu dětských 

knihoven Svazu 

knihovníků a  infor-

mačních pracov-

níků. Je vyhlašován vždy jednou za  dva 

roky a  Městská knihovna Slavoj ve  Dvoře 

Králové nad Labem účast ještě nikdy nevy-

nechala. V září tak knihovna opět vyhlásila 

výtvarnou a  literární soutěž, dvě z  oblastí 

projektu. Ústřední téma vycházelo ten-

tokrát ze zvířecí říše. Soutěžící, kteří ode-

vzdali výtvarné práce, ztvárnili známé 

bajky: O havranu, sýru a  lišce, Liška a čáp, 

Rybička a rybář, Myš polní a městská aj. 

Autoři literárních prací uvažovali o  tom, 

v  jaké zvíře by se chtěli proměnit a  proč. 

Vězte, že děti by si přály být snad vším. 

Od  velkých savců počínaje, až po  pro 

nás obtížný hmyz konče. Ze ZŠ Strž dora-

zily zvířecí sny žáků 5. třídy paní učitelky 

Mgr. Jany Hronešové. 

Ukázka: „Kdybych byl krtkem, líbilo by se mi 

kopat v zemi tunely. Kdyby na mě do pod-

zemí zavolala mamka, ať si uklidím pokoj, 

vymluvil bych se, že ji v té hloubce neslyším 

a nepořádek ve tmě nevidím.“ (Dan)

Jaké jsou tedy výsledky místního kola? 

Ve výtvarné soutěži se v 1. kategorii (před-

školní věk) na prvních třech místech umís-

tily děti z  Výtvarného kroužku Hankova 

domu (VK HD) v  pořadí: Laura Bémová, 

Anička Brentnerová, Adélka Kukalová. Ve 

2. kategorii (6–9 let) bylo pořadí následující: 

1. Karolínka Mazáková (VK HD), 2. Klárka 

Benešová (ZŠ Podharť), 3. Amálka Pešková 

(VK HD). Čestné uznání získaly: Aneta Erbe-

nová (ZŠ Strž), Martinka Nedvědová (VK 

HD) a Lucka Gabrielová (ZŠ Podharť). V lite-

rární soutěži zabodovali a  do  krajského 

kola postupují Štěpán Hroneš, Aneta Erbe-

nová, Sára Erbenová a kolektivní práce dětí 

z 5. A ZŠ Strž. 

Všem účastníkům děkujeme, výhercům 

gratulujeme a  držíme pěsti. Možná, že 

naše město bude mít po letech opět svého 

Rytíře krásného slova. Uvidíme.

Mgr. Marta Staníková, ředitelka

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

V Centru půjčí rehabilitační 
a kompenzační pomůcky
Centrum pro integraci osob se zdravotním 

postižením Trutnov zabezpečuje půjčování 

rehabilitačních a  kompenzačních pomů-

cek, např. mechanický a toaletní vozík, cho-

dítka, sedačka do  vany a  další. Držitelům 

průkazů TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům, stomi-

kům a onkologickým pacientům pracovníci 

vydávají zdarma Euroklíč, který zajišťuje 

rychlou a důstojnou dostupnost veřejných 

sociálních a  technických kompenzačních 

zařízení s  jednotným Eurozámkem. Euro-

klíč lze použít v ČR i v zemích Evropské unie 

(např. na úřadech, nádražích, čerpacích sta-

nicích, v obchodních centrech apod.).

Centrum pro integraci osob se zdravotním 

postižením najdete v budově naproti auto-

busovému nádraží v Trutnově,  Horská 5/1 

(3. patro, dveře č.: 402), tel.: 499 813 032. 

Věra Stasíňková, vedoucí CIOZP Trutnov

Již tradičně se na  začátku roku ve  Dvoře Králové 

nad Labem a v okolních obcích konala Tříkrálová 

sbírka. Letos koledníci vyrazili do  ulic navečer 

ve  čtvrtek 4. ledna. Koledování pokračovalo až 

do  neděle 7. ledna. Celkem bylo během čtyř dní 

do sbírky zapojeno 116 skupinek a sbírka vynesla 

rekordních 357.310 Kč. 

Základním poselstvím Tříkrálové sbírky je předat 

radostnou zvěst vánočních svátků o  narození 

Ježíše Krista a  navštívit domácnosti s  přáním 

štěstí, zdraví a  pokoje do  nového roku spolu 

s drobným dárkem – cukříkem a kalendáříkem, 

který koledníci při koledování předávají.

Poděkování patří v  první řadě všem malým 

i  velkým koledníkům a  jejich vedoucím, kteří 

navštěvovali v těchto dnech domácnosti našich 

spoluobčanů. Poděkování také patří dvor-

ským základním školám, které již třetím rokem 

pomohly při náboru malých koledníků ve  tří-

dách prvního stupně. Zvláště velmi dobrá spolu-

práce je každoročně s vedením ZŠ Podharť.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem připravila 

pro malé koledníky dárek ve  formě fi lmového 

představení. To se konalo v  sobotu 13. ledna 

v Kině Svět a sešly se téměř na dvě stovky koled-

níků. Promítal se český fi lm Špunti na vodě.

Vzhledem k  nemoci se nemohla letošní rok 

zúčastnit Tříkrálové sbírky sestra Marta Čermá-

ková, kterou spoluobčané znají jako neúnavnou 

kolednici na podloubí u České spořitelny. Za její 

nezištnou pomoc při koledování v  minulých 

letech děkujeme.

Letos sbírka vynesla rekordních 357.310 Kč. 

Z  celkové částky se v  našem městě vybralo 

145.704 Kč. Výtěžek bude použit na sociální 

služby pro občany Královédvorska.

Za štědré dary do tříkrálových kasiček všem dár-

cům děkujeme.

Farní Charita Dvůr Králové nad Labem

Rekordní výtěžek Tříkrálové sbírky 

Když jsem v  listopadu 2003 převzala Pečova-

telskou službu Města Dvůr Králové nad Labem, 

čítala i  se mnou 9 zaměstnanců. K  přesunu 

za klienty a na nákupy měly pečovatelky jízdní 

kola, jedno služební vozidlo a péči poskytovaly 

asi 95 seniorům v  domě s  pečovatelskou služ-

bou a  v  domácnostech ve  městě od  pondělí 

do pátku od 6:00 do 14:30 hodin. O vánočních 

prázdninách se služba nezajišťovala vůbec. 

Hlavními činnostmi pečovatelek byl úklid, zajiš-

tění nákupů, léků, praní prádla a dovoz obědů. 

Co však zejména senioři oceňovali, byla mož-

nost si s pečovatelkou sednout a povídat si. Osa-

mění a  omezená možnost sdílet své prožitky, 

radosti a starosti seniory velmi trápí. 

Za patnáct let se však doba velmi změnila. V péči 

o seniory jistě k dobrému, nicméně stárnutí oby-

vatelstva, tlak na vytíženost pečovatelek a admi-

nistrativní zátěž si vybírá svou daň – práce to 

je velmi náročná. Mnozí zájemci o  naši práci 

přicházejí s tím, že by se jim práce pečovatelky 

líbila, ale mnohé nakonec odradí náročnost. 

Naše město patří mezi nejstarší v České repub-

lice a  je vůbec nejstarším městem v  Králové-

hradeckém kraji. Se zvyšujícím se věkem dožití 

přibývá různých nemocí, které nebyly dříve tak 

rozsáhlé, jako je např. Alzheimerova choroba 

a další typy demencí. Na tento stále se prohlu-

bující trend se musíme připravit. 

Lidé ve většině případů chtějí žít a dožít doma, 

v  místech, která důvěrně znají, obklopeni rodi-

nou, přáteli a  vzpomínkami. Nyní zajišťuje

15 pečovatelek denně od 6:00 do 22:00 hod. péči 

o cca 200 občanů (seniorů, osob se zdravotním 

postižením – včetně dětí) našeho města a okol-

ních obcí. Pečovatelky mají k dispozici 9 služeb-

ních vozidel (celkem má organizace 11 vozů). 

Pracují na  směny a  zajišťují nejen výše zmiňo-

vané úklidy, nákupy, dovoz obědů, ale pečují 

například o imobilní klienty, o klienty po cévních 

mozkových příhodách, zajišťují osobní hygienu 

na lůžku, pomáhají s přípravou a podáním stravy, 

významně pomáhají rodinám v  péči o  jejich 

blízké s  demencí, která je velmi na  vzestupu. 

Žádaná je doprava služebním vozem k  lékaři, 

na  úřady, za  nákupy atd. Tato služba umožňuje 

našim klientům zůstat i nadále v kontaktu s okol-

ním světem. Pokud je potřeba zajistit u  klienta 

nepřetržitou pomoc i v nočních hodinách, spolu-

pracujeme zejména s osobní asistencí Farní cha-

rity Dvůr Králové nad Labem a domácí ošetřova-

telskou péčí Bc. Zuzany Kostandinovské. 

Dá se předpokládat, že počet osob závislých 

na  péči druhé osoby bude přibývat a  budou 

se výrazně proměňovat jejich potřeby. Jsme 

připraveni na  tento trend reagovat zajištěním 

dostatečného počtu profesionálních pečujících 

a  rozšiřováním našich služeb až na  nepřetržitý 

provoz. Naše rozhodování významně ovlivňuje 

také ekonomický faktor, který nelze opome-

nout. Věřím však, že kde je vůle, tam se cesta 

vždy najde! Zatím se vždy našla…

Naše organizace však nezajišťuje pouze pečova-

telskou službu. Od roku 2011 pomáháme i oso-

bám bez domova v rámci sociální služby azylový 

dům a noclehárna. Máme ve správě 85 bytů v DPS, 

zajišťujeme dopravní službu Senior automobil 

a dovoz obědů do MŠ a některých ZŠ ve městě. 

V současné době máme 26 zaměstnanců. 

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

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka

 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Foto: Mgr. Jindřich Hauke

Kam směřuje pečovatelská služba
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Měl jsem připravený jiný námět článku, ale 

po  přečtení demagogického článku zastupi-

tele Kiriakovského v prosincovém vydání Novin 

královédvorské radnice musím reagovat tímto 

svým sdělením. 

Pan zastupitel Kiriakovský je zároveň předsedou 

kontrolního výboru (KV), který ovšem za téměř 

celé tři roky ani jednou nesvolal. Zastupitelstvo 

města na červnovém jednání uložilo předsedovi 

KV úkol provést kontrolu vybraných veřejných 

zakázek. Panem předsedou KV jsem byl nesmy-

slně alibisticky jmenován vedoucím kontrolní 

skupiny. Kotrolu jsme totiž prováděli jen ve třech  

s  pány Kiriakovským a  Krýzou, neboť zastupi-

tel Kratěna na  svoji funkci člena KV rezignoval 

a  zastupitel Kříž se na  všechny domluvené ter-

míny omluvil. Kontrolu téměř všech bodů jsme 

provedli a  dle dohody jsem mnou vytvořený 

zápis oběma kolegům poslal k  případným při-

pomínkám a  doplněním. Pan Krýza mně jednu 

připomínku k zapracování do zápisu poslal, ale 

na  připomínky nebo doplnění zápisu od  pana 

Kiriakovského čekám dodnes marně. Pouze sdě-

lil panu tajemníkovi, že své připomínky učiní až 

na osobním jednání členů KV, k němuž už bohužel 

nedošlo. Určitě stojí za  zmínku, že předseda 

KV dostal uložený první termín ukončení kon-

troly a  předání závěrů zastupitelstvu města do 

14. 9. 2017! Díky jeho liknavosti a  nečinnosti 

nebyl termín splněn. Nový termín byl na  jeho 

žádost prodloužen do  7. 12. 2017. Ale ani ten 

bohužel nebyl splněn, přestože jsem pana 

předsedu osobně upozornil na blížící se termín 

předání závěrů z  kontroly. K  jejímu dokončení 

bylo ještě nutné provést úkony dané jednacím 

a organizačním řádem KV. Na to mně pan Kiria-

kovský odpověděl, že máme důležitější věci a že 

příští rok je na to času dost!!

A  nyní si ve  svém článku dovolí o  mně dema-

gogicky tvrdit,  že jsem nebyl ochoten přijmout 

Už druhým rokem funguje na  webu města apli-

kace Hlášení závad. Pozorným a  nelhostejným 

Dvorákům ušetří cestu na  radnici nebo tele-

fonát technickým službám, aby drobné nedo-

statky na území města napravily. Na webu města 

v záložce Hlášení závad jednoduše vyplníte formu-

lář s popisem zjištěné závady, např. na chodnících, 

nefunkční veřejné osvětlení, nebezpečný strom, 

rozbité lavičky a podobně. Administrátoři aplikace 

přijmou a  předají k  řešení v  průměru 120 závad 

ročně. Jak jsem se sama přesvědčila, náprava se 

řeší obratem, pokud je to technicky možné.

Ing. Veronika Tomková, radní (TOP 09)

Neskutečně hloupá demagogie

Dvoráci pomohli 
s nápravou bezmála 
200 závad ve městě

Reakce na článek: Kdo za to může

Proběhly doplňovací volby do Senátu, kde zvítě-

zil kandidát z města Vrchlabí. Kandidát „našeho 

týmu“ neuspěl, obdržel málo hlasů. 

Máme oslavovat, že to nebyl kandidát z našeho 

města, Dvora Králové nad Labem? Máme být roz-

trpčení, nebo k tomu máme zaujmout lhostejný 

postoj? Vždyť to je přeci úplně jedno, kdo nás 

bude zastupovat na místě, kde se o něčem rozho-

duje. A proč vlastně vůbec chodit k volbám. Vždyť 

přeci my to nemůžeme ovlivnit. A kdo tedy?

Vzpomněl jsem si na  bývalého ředitele zoo 

Josefa Vágnera. Proč ten se snažil zachraňovat 

ohrožené druhy zvířat v Africe? Co z toho měl? 

Jen pot a  nakonec slzy. Byl to občan našeho 

města a jak to je s naším vděkem? 

Chceme, aby k nám v co největším počtu jezdili 

návštěvníci, protože to je pro naše město přínos. 

Ale co jim můžeme nabídnout? Před zoo by 

měla být socha jejího zakladatele v životní veli-

kosti. Příkladem nám může být město Náchod 

s lavičkou a „jejich“ občanem Škvoreckým.

Nakonec se ještě zmíním o  zbourání židovské 

synagogy v  60. letech minulého století. Kdyby

k tomu nedošlo, měli bychom dnes veliký turis-

tický magnet, který by nikdo jiný neměl. 

Musela prý ustoupit komunikaci. Nemusela. 

Silnice přeci nemusejí být rovné. A  zatékalo 

tam prý střechou. Oprava by se prý nevyplatila 

a nebyly na to peníze. Ani jsme ji nepotřebovali. 

Měli jsme s  tím souhlasit, protestovat anebo 

nám to mělo být jedno?

Dostal jsem se opět na začátek. Co tedy vlastně 

chceme?

Pavel Vatuňa

Co tedy vlastně chceme?

V Novinách královédvorské radnice č. 12/2017 

(dále NKR) byl otištěn článek členky rady místní 

organizace ODS Libuše Vonkové s názvem Kdo 

za to může. V něm vyzývá vedení města k odpo-

vědím na dotazy v článku položené. 

Paní Vonková žádá o zveřejnění odpovědi v NKR, 

protože kdyby se obrátila s dotazy na web, „podle 

zkušeností by se nemusela odpovědi dočkat do 

konce jejich volebního období“. Pracovníci oddě-

lení vztahů k veřejnosti prověřili dotazy položené 

v internetové aplikaci města Zeptejte se, která je 

k těmto účelům zřízena na www.mudk.cz, a zjistili, 

že od roku 2015 v ní není žádný dotaz podepsaný 

paní Libuší Vonkovou. V současnosti jsou v apli-

kaci všechny dotazy zodpovězené.

Odpovědi na dotazy: 

Kolik zaplatilo město za loňské rekonstrukce 

chodníků na nábřeží až směr ZOO, kolik to bude 

stát letos a kdo zodpovídá za to, že hned na 

první pokus nebylo vše uděláno dobře?

V roce 2016 došlo na Benešově nábřeží a ve 

Štefánikově ulici pouze k rekonstrukci krajské 

komunikace. Kvůli zdržení realizace této akce 

(investorem byl Královéhradecký kraj) proběhla 

rekonstrukce chodníků a stavba cyklostezky 

až v roce 2017. Město za tyto stavební práce

v souhrnu zaplatilo 20,2 mil. Kč vč. DPH. V částce 

je zahrnuta dotace z IROP a Královéhradeckého 

kraje v souhrnné výši cca 16 mil. Kč.  

Kdo odpovídá za nedodržování termínů dokon-

čení staveb. Jak jsou nastavené smlouvy s inves-

tory? Jak probíhá plnění při nedodržení termínů 

a co nás to bude stát navíc?

Harmonogramy stavebních prací jsou součástí 

smluv a jejich plnění kontroluje technický dozor 

investora. V případě, že při realizaci stavebních 

prací dojde k okolnostem, které s řádnou péčí 

nešly předvídat, je termín dokončení prodloužen 

dodatkem ke smlouvě o nezbytně dlouhou dobu.

Investorem rekonstrukce mostu Jana Palacha 

bylo město Dvůr Králové nad Labem. Prodloužení 

stavebních prací bylo způsobeno především 

nutností přeložit některé inženýrské sítě, které 

nebyly ve vlastnictví města (NKR č. 10/2017, 

str. 5). Původní cena za provedené práce a pro-

nájem provizorní lávky vzrostla o cca 500 tisíc Kč 

vč. DPH na 8,1 mil. Kč vč. DPH.

Investiční akce „III/299 15 Dvůr Králové nad 

Labem, ul. Heydukova“ byla realizována ve spo-

lupráci s Královéhradeckým krajem a společností 

JUTA, a. s. Po vyčíslení prací, jež nebyly součástí 

původního projektu, a odečtu částky po zmen-

šení rozsahu stavby chodníku došlo ke snížení 

ceny o 332 tisíc Kč vč. DPH na 6,5 mil. Kč vč. DPH.

V případě rekonstrukce krajských silnic II. a III. 

třídy, během nichž došlo ke zpoždění stavebních 

prací, bylo město Dvůr Králové nad Labem pouze 

účastníkem řízení a mělo omezené možnosti, jak 

odpovědnost ve  funkci předsedy KV! Kdyby 

se řádně informoval nebo si poslechl záznam 

z  jednání zastupitelstva, tak by věděl, že jsem 

po nabídce na tuto funkci panu starostovi sdě-

lil, že u  mne nastaly profesní změny. Vracím se 

do svého bydliště až po 17. hodině a nemám čas 

tuto funkci řádně vykonávat. Že jsem ochoten 

všechny dokumenty z provedených kontrol pře-

dat novému předsedovi KV a  být nápomocen 

s jejich dokončením. Nicméně jsem přesvědčen, 

že bych funkci předsedy KV díky svým zkušenos-

tem z  několikaleté práce v  KV Královéhradec-

kého kraje vykonával dobře a odpovědně. 

Nakonec panu Kiriakovskému dám jedno 

doporučení, které ode mne „určitě rád“ přijme: 

přijímejte za  svá selhání osobní odpovědnost 

a  neházejte je na  jiné. Vím, že je demagogům 

překrucování skutečností vlastní a  očekávat 

změnu je zbytečné. 

Občanům se omlouvám za tuto svoji dost zkrá-

cenou reakci, ale špinit své jméno si nenechám.

Jan Bém

zastupitel (ODS)

průběh staveb kontrolovat nebo ovlivnit. 

Smlouvy jsou podle platné legislativy a předpisů 

města a jsou zveřejněny v registru smluv.

Jak řešíte rekonstrukci brouzdaliště U delfínka? 

Byla vybourána celá betonová mazanina dna, 

odkryta a opravena všechna riziková místa (NKR 

č. 8/2017, str. 6.). Pro lepší vysychání betonu byl 

během října postaven stan pro zakrytí brouz-

daliště na ochranu před povětrnostními vlivy, 

vzhledem ke klimatickým podmínkám však 

beton požadované parametry získá až na jaře. 

Poté dojde k nástřiku PUR membrány a budou 

nainstalovány atrakce. 

Proč opoziční kontrolní výbor vedený panem Nasi-

kem Kiriakovským neplní svoji kontrolní funkci 

a za celé volební období nebyl ani jednou svolán? 

Členové KV se sešli např. nad kontrolou studií 

zadaných v tomto volebním období tak, jak jim 

to jako jeden z úkolů uložilo zastupitelstvo města 

(viz článek: Kontrolní výbor prověří akce z minu-

lých let, www.mudk.cz, 20.06.2017). Zastupitelům 

dosud nebyl předložen žádný zápis z činnosti KV.

Kolik nás stály různé „studie (projektů)“ jako 

horolezecká stěna na  křižovatce u  traktorky, 

Komunitní centrum u Špýcharu?

Za architektonickou studii veřejného prostran-

ství a polyfunkčního centra město Dvůr Králové 

nad Labem zaplatilo 266 tisíc Kč vč. DPH, za stu-

dii území křižovatky ulic Vrchlického a Nedba-

lovy necelých 96 tisíc Kč. 

Ing. Jan Jarolím, starosta města
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KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Martin Kučera,

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

ZAČÁTKY V MATEŘINCE…
Milí rodiče, od září jsme tu pro vás – na adrese Legionářská 561. Naším 
posláním je pomoci rodinám s dětmi, sladit jejich rodinný a pracovní život, 
umožnit jejich návrat do zaměstnání. Jsme soukromé, předškolní zařízení, 
které přijímá děti od 2 let, v provozní době od 6:30 do 17:00 hod.
Co vše se nám od září podařilo, co se děti naučily, prožily a navštívily,  najdete
na adrese www.materinka-dk.cz. Chtěla bych touto cestou poděkovat rodičům
za skvělou spolupráci, za podporu a pomoc. Ivana Staňková, ředitelka

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

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.

www.slovany.cz

Máte zájem 

inzerovat 

v Novinách 

královédvorské 

radnice?

Kontaktujte 

nás na tel.: 

499 318 258, 

e-mail:

noviny@mudk.cz

UŠNÍ NOSNÍ KRČNÍ Ambulance
MUDr. Naďa ŘEHŮŘKOVÁ
Sladkovského 829, Dvůr Králové nad Labem

Nabízíme:
– Vyšetření moderními op  ckými přístroji pro dě   a dospělé.
– Kontrolu Vašeho sluchu v audiokomoře i pro práci v riziku hluku.
– Vyšetření dě   formou hry.

  Telefon: 499 62 12 92

inzerce:

Jak už Noviny královédvorské radnice infor-

movaly, město Dvůr Králové nad Labem, zři-

zovatel ZŠ Schulzovy sady, uspělo s  žádostí 

o  fi nanční prostředky na  rekonstrukci budovy 

A školy z programu IROP. Jedná se o dílo v cel-

kové hodnotě okolo 73 mil. Kč. Škola by měla 

během roku získat nové odborné učebny a další 

prostory v  podkroví nad hlavní budovou i  nad 

tělocvičnou a jejich kompletní vybavení, novou 

střechu, výtahovou věž k  zajištění bezbariéro-

vosti, novou konektivitu (připojení k  internetu 

a základ moderní počítačové sítě). 

Pro úspěšný průběh rekonstrukce musíme však 

udělat některé organizační změny, abychom 

umožnili stavební práce a zároveň zajistili výuku 

v  bezpečném prostředí. Z  tohoto důvodu pře-

stěhujeme o  jarních prázdninách stávající třídy 

2. A, B, 3. A, B a 4. A, B na nové pracoviště v bývalé 

základní škole v Komenského ulici. Tam během 

posledních měsíců probíhaly nezbytné úpravy, 

abychom mohli od 19. března 2018 pokračovat 

bez narušení ve výuce. Třídy zde zůstanou prav-

děpodobně do  června 2019. Současné první 

třídy 1. A, B zůstávají na svém místě a stěhovat 

se nebudou. Rovněž budoucí první třídy ve škol-

ním roce 2018/2019 najdou své učebny v obou 

kmenových budovách školy, jak je zvykem.

Škola ve  spolupráci se školní družinou a  měst-

skou policií vytvoří dobré podmínky pro 

bezpečnou cestu do  školy. Do  školní jídelny 

a do družiny budou děti chodit s pedagogickým 

doprovodem. Další informace o průběhu rekon-

strukce vám budeme postupně poskytovat. 

Děkujeme všem rodičům, žákům i spolupracov-

níkům školy za pochopení a podporu.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel ZŠ Schulzovy sady

Některé třídy ZŠ Schulzovy sady čeká kvůli rekonstrukci stěhování
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V  prosinci 2017 se narodilo 17 občánků našeho města – 8 chlapců 

a 9 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci prosinci zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 19 lidí, z toho bylo 

9 královédvorských občanů, 4 muži a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích 

v prosinci loňského roku 41 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období 

oslavily 3 manželské páry stříbrnou svatbu, 4 páry zlatou svatbu a 4 páry 

svatbu diamantovou.

Ing. Eva Hrušková, Komise pro občanské záležitosti

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo během ledna slavnostně přivítáno 17 novorozených 

občánků našeho města.

Zleva: Ella Hurtová, Vít Tauchmann, Isabella Lagutinová, Týna Čerovská, Tereza Jiřičková.

Poděkování pracovníkům oddělení následné péče 
nemocnice
Rády bychom poděkovaly všem pracovníkům oddělení následné péče Měst-

ské nemocnice Dvůr Králové nad Labem za vyléčení těžkého úrazu a za krásné 

chování zaměstnanců tohoto oddělení po dobu naší hospitalizace.

Zdena Bellová a Hana Štarmanová

Poděkování za podporu Dětského centra
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kterým není lhostejný osud 

dětí, které nežijí ve vlastní rodině, a formou dárečků jim zpříjemnili vánoční 

čas. 

Děkujeme Lesům města Dvůr Králové nad Labem za  nádherný vánoční 

stromek; Pekařství, cukrářství Vít a  vnuk Bílá Třemešná za  vánoční cukroví 

a vánočky; společnosti DM Drogerie; zaměstnancům České spořitelny; spo-

lečnosti Tesco Dvůr Králové nad Labem; ZŠ Bílá Třemešná, paní Lence Kucha-

řové a ZŠ Mládežnická Trutnov i všem jednotlivcům, kteří poslali nebo přivezli 

dárky dětem. Moc děkujeme, vážíme si vaší podpory a do nového roku pře-

jeme hodně zdraví, životního optimismu a osobních i pracovních úspěchů. 

zaměstnanci Dětského centra ve Dvoře Králové nad Labem 

Vážení přátelé, dárci a spoluobčané, dovolte 

nám poděkovat vám za  pomoc s vytvoře-

ním krásných Vánoc pro „naše“ děti. 

Velmi si vážíme všech, kteří si vzpome-

nou, že kousek za  městem, v  krásném vel-

kém lese, je místo, kde jsou děti, kterým 

se v  jejich životě něco pokazilo, zamotalo, 

někdo jim ublížil, prostě se něco nepovedlo. Jsou to dětičky, které nemo-

hou nebo nesmí být nyní doma, u své rodiny a svých blízkých. 

V našem malém zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme v loň-

ském roce pomohli 64 dětem. A od vzniku našeho zařízení od roku 2008 

je dětí již 436, některé i opakovaně, a to je již pěkná řádka osudů, trápení, 

radosti i smutku. 

Některé „naše“ děti jsou už rodiči. Vyrostly nám před očima a  spousty 

z nich provádíme životem dál prostřednictvím telefonátů, návštěv, e-mailů 

a smsek. Je množství dětí, na které vzpomínáme s láskou, s úsměvem, ale 

i smutkem a špatnou zkušeností. 

Práce s  dětmi je velmi živá a  náročná i  pro pracovníky v  přímé péči. Jim 

především náleží velké díky. Jsou první, kteří jsou takovým nárazníkem 

v životě dětí, oni jsou ti, na něž se soustředí radost a dobrá nálada dětí, ale 

i ti, na které se obrací smutek a špatná nálada i třeba jen proto, že rodiče 

nepřijedou na  návštěvu, že se nedařilo ve  škole, došlo k hádce s  dětmi 

a  podobně. Všichni, kdož jsme rodiči, víme, jak náročná je výchova dětí, 

natož když jsou to děti s nehezkou minulostí plnou zklamání. 

Jsou děti, které vyrůstají v nezájmu, bez povinností, bez dětství, v našem 

dočasném domově je skupinka pracovníků, kteří se dětem plně věnují, 

pomáhají jim v  denních starostech, na  druhou stranu vyžadují plnění 

povinností a pravidel. K této nelehké práci potřebujeme široké okolí. 

Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují dlouhodobě nejen jako dárci, ale 

velký dík patří našim sponzorům, základním a středním školám, zdravotním 

ambulancím, lékařům, chirurgickému oddělení, pekárně Katce a dalším spo-

lupracujícím duším, a i těm, kteří si nás našli třeba jen před Vánoci a stali se pro 

„naše“ děti nádherným Ježíškem. Děkujeme vám všem a přejeme do nového 

roku 2018 pevné zdraví, štěstí, lásku a osobní i profesní spokojenost.

Bc. Vladimíra Zilvarová, sociální pracovnice, Dětská ozdravovna Království

Díky za krásné Vánoce pro děti z ozdravovny Království

Zleva: Štěpánka Voltrová, Vladimír Petr, Amálie Havlová, Stela Černá, Jakub Luňák.

Zleva: Adam Višňák, Jonáš Kašpar.

Zleva: Martin Borůvka, Kristýna Křížová, Anna Marie Dittrichová, Dita Rosecká,

Jolana Stránská.
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Školní rok 2017/2018 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Dny otevřených dveří a přijímací řízení
Nedílnou součástí provozu 

Gymnázia Dvůr Králové nad 

Labem jsou již tradičně dny 

otevřených dveří. Zájemcům 

o studium umožňují prohléd-

nout si prostředí, seznámit 

se s  atmosférou a  zjistit řadu 

důležitých informací o studiu 

i  přijímacím řízení, které je 

již centrálně organizované. 

Navíc se mohou dozvědět 

zajímavosti z  vyučovacích 

předmětů, zasoutěžit si nebo 

si promluvit vedle učitelů 

také se studenty, kteří akci spoluorganizují.   

Poprvé jste k  nám mohli zavítat ve  středu 

10. ledna 2018. Pokud vás deštivé počasí při 

prvním dni otevřených dveří odradilo, zveme 

všechny zájemce v  sobotu 17. února 2018 

od  9:00 do  12:00 hod. na  prohlídku našeho 

gymnázia. Informace o  přijímacích zkouškách 

a  studiu vám podáme v  10:30 hod. v  aule naší 

školy. Mimo tuto dobu vás rádi budeme informo-

vat na telefonním čísle: 724 394 453 či na e-mailu: 

info@gym-dk.cz.

Zájemcům o  studium na  středních školách 

připomínáme, že termín pro podání při-

hlášek je letos (již druhým rokem) posunut 

na  1. března. Žák si může vybrat maximálně 

dvě střední školy, na  které se v  prvním kole 

hlásí. Pořadí škol na  přihlášce nerozhoduje. 

Přijímací testy jsou zadávány a  vyhodnoco-

vány centrálně organizací CERMAT, infor-

mace a  vzorové testy naleznete na  stránkách 

www.cermat.cz. Naše gymnázium k  maximálně 

50 bodům z  matematického testu a  stejnému 

počtu bodů za  český 

jazyk navíc přidává až 

30 bodů na  základě 

prospěchu ze základní 

školy a  až 10 bodů 

za úspěchy v předmětových soutěžích. 

Zájemcům o  studium na  naší škole nabí-

zíme konzultační přípravu (přijímací zkoušky 

nanečisto), která se uskuteční ve  středu 

21. a 28. března 2018 (zvlášť pro čtyřleté a šes-

tileté studium, a  to z  matematiky a  českého 

jazyka).

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.

ředitel školy

Ve  dnech 12. a  13. prosince 2017 proběhly 

na  384 středních školách celé České republiky 

Studentské prezidentské volby 2017 ze vzdě-

lávacího programu Jeden svět na  školách spo-

lečnosti Člověk v tísni. Účastnit se mohli všichni 

studenti těchto škol starší 15 let, kteří si vybírali 

ze skutečně kandidujících osobností. Ode-

vzdáno bylo 43 559 platných hlasů. Již tradičně 

se zapojilo i naše gymnázium, kde odvolilo 109 

studentů (volební účast byla 51 % oprávněných 

voličů). Nejvíce hlasů získal Jiří Drahoš (39 %) 

před Milošem Zemanem (17 %) a  Michalem 

Horáčkem (13 %). Druhé kolo, zahrnující sku-

tečné „fi nalisty“, proběhlo 16. a 17. ledna 2018, 

v něm zvítězil opět Jiří Drahoš, který celostátně 

získal 76 % hlasů, na naší škole šlo o 84 % hlasů. 

Více než konkrétní výsledky je však na  tomto 

projektu důležité, že poskytuje příležitost mluvit 

se studenty o významu voleb a zájmu o veřejné 

záležitosti. 

PhDr. Ivo Rejchrt

Studentské 
prezidentské volby

Již tradičně naše gymnázium (spolu)pořádá dva 

plesy, jež pro naše studenty a absolventy před-

stavují jeden z vrcholů plesové sezony. 

V  obvyklý termín – poslední únorovou sobotu 

– se koná ples absolventů Gymnázia Dvůr Krá-

lové nad Labem, letos již dvacátý druhý v pořadí. 

Pořádá ho Klub NATURA ve  spolupráci s  námi, 

hlavní organizátorkou je RNDr.  Jana Dobroru-

ková, jež na něj srdečně zve všechny zájemce. 

Chcete-li si zatančit v sále ozdobeném obří foto-

grafi í naší školy, zavítejte jako vždy do Hankova 

domu, tentokráte 24. února 2018. Vedle tance 

je tu trvalou součástí také setkávání studentů, 

absolventů, sympatizantů i  pedagogů králo-

védvorského gymnázia, noblesní atmosféra, 

dobrá hudba (Jari – Kurri – Band), tombola, 

předtančení i  soutěž o  nejhojněji zastoupenou 

třídu. Vstupenky se prodávají v předprodeji Han-

kova domu od pondělí 29. ledna 2018. 

Maturitní ples se z  kapacitních důvodů vzhle-

dem k absenci velkého sálu v našem městě koná 

v trutnovském společenském centru UFFO, a to 

v  pátek 9. března 2018. Svozové autobusy by 

měly vyřešit nevýhodu vzdálenosti, nespornou 

předností bude moderní reprezentativní pro-

středí, které jistě ozdobí 6. C a 4. A svým před-

tančením, šerpováním i dynamickým společen-

ským životem se svými rodinami a přáteli.

Tento ples má pro maturanty ovšem vedle tance 

též symbolický ráz posledního uvolněného zasta-

vení v závěrečných měsících studia. Právě tehdy 

si vždy blízkost maturit uvědomí i  nejzatvrze-

lejší odpůrci této představy. Už o měsíc později, 

11. dubna 2018, totiž dojde na  psaní maturit-

ních slohových prací, počátkem května bude 

následovat zbytek písemné části státní maturity 

a ve dnech 28. května – 1. června 2018 proběhne 

ústní část maturitních zkoušek. 

Přejeme všem návštěvníkům našich plesů 

příjemnou zábavu – a  maturantům nadto 

i úspěšné vykročení do jejich posledního čtvrt-

letí na gymnáziu!

PhDr. Ivo Rejchrt

Lyžařský kurz v Korutanech 2017
Ve  večerních hodinách dne 12. prosince 2017 

nervózně přešlapujeme u  našeho gymnázia 

a čekáme na zbylé opozdilce u autobusu, který 

nás přes noc dopraví do  městečka Seeboden 

v  rakouských Korutanech. Silní chlapci dívkám 

doslova vytrhávají lyže a batohy z rukou a před-

hání se, kdo naloží více bagáže. Před desátou 

večerní konečně vyrážíme!

K velkému penzionu, kde nás uvítala usměvavá 

paní domácí Barbara, jsme dorazili kolem sedmé 

ranní, skoro se nestíháme převléknout do lyžař-

ského a už zas sedíme v autobusu a pan „Náčel-

ník“, jak si vedoucí zájezdu přezdívá, do mikro-

fonu hlásí cíl cesty: Katschberg. 

Po  pár komplikacích se sněhovými řetězy nás 

na samotnou sjezdovku čeká ještě dlouhá cesta 

přes četné lanovky a  zavřené sjezdovky, pak už 

ale máme volnost a ve skupinkách můžeme lyžo-

vat na předem určených tratích, jak je nám libo.

Další dva dny lyžujeme na Mölltalském ledovci, 

nohy už nás bolí, náladu nám kazí jen ukrutná 

mlha, která nám druhý den na  tomto místě 

nedovolí moc lyžovat, a když už toho boje s pří-

rodními živly máme opravdu dost, tak si aspoň 

vychutnáváme výborné špagety či polévku 

v  tamější restauraci. Poslední den lyžování se 

vracíme na Katschberg, zdatní lyžaři si ještě uží-

vají chvilky na  alpském sněhu, ti ostatní, kam 

patřím i  já, si vychutnávají ještě jedno horské 

espresso a slunění před místním barem. 

Každý den jsme se po  návratu ze sjezdovky 

najedli a  pak hned ztrhaní „hupli“ do  postele. 

Domů se vracíme unavení, ale plní zážitků.

Anežka Hornychová (6. C)

Gymnaziální plesy roku 2018
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Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Pozvánka na ples
Unie rodičů zve široku veřejnost na 

23. ples ZŠ Schulzovy sady, který se usku-

teční 17. února 2018 od  20:00 hod. 

v Hankově domě. Vstupenky jsou k zakou-

pení u p. Šafkové, tel.: 499 320 901. Těšíme 

se na setkání.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Příběhy ze Starých pověstí českých na ZŠ 5. května

Ve čtvrtek 4. ledna se naši žáci vrátili o mnoho 

století v  čase nazpět. Tělocvična školy se 

v  dopoledních hodinách 

stala dějištěm mnohých 

vyprávění ze Starých pověstí 

českých. Mladší děti se 

například dozvěděly, kdo 

byl praotec Čech, kněžna 

Libuše, Horymír a  jeho 

Šemík, starší žáci si své 

vědomosti mohli zábavnou 

formou zopakovat. Výuko-

vým pořadem o historii nás 

již tradičně provázela šer-

mířská skupina Pernštejni. 

Nechyběly dobové rekvizity 

a kostýmy. Děti byly vtaženy do děje jako herci, 

kteří pomáhali dokreslit klíčové události raných 

Pozvánka na ples
Srdečně zveme na XIII. ples ZŠ 5. května, 

který se koná 9. března 2018 od  20:00 

hod. v Hankově domě. Součástí programu 

bude šerpování žáků deváté třídy, taneční 

vystoupení a bohatá tombola.  

Mgr. Radan Černý, ředitel školy

Ze školky do školy 
ZŠ Schulzovy sady připravila pro předškoláky 

a  jejich rodiče cyklus návštěv základní školy. 

Děti se seznámí se školním prostředím, pobaví 

se během připravených aktivit, něco nového si 

zkusí a také se naučí. Děti a rodiče tak mají mož-

nost seznámit se s učiteli i s budoucími spolužáky. 

Hodiny pro předškoláky se konají po  dobu 

jednoho měsíce, vždy ve  čtvrtek od  15:30 

do  16:30 hod. Začíná se 8. února a  končí

1. března 2018.

Mgr. Ivan Jugl

Děti malovaly zvířátka

Dne 28. prosince 2017 proběhla v  kostele Nav-

štívení Panny Marie ve  Vítězné-Kocléřově akce 

Putování za  Ježíškem, jejíž součástí byla dražba 

obrázků lesních zvířátek dětí z  Královédvorska. 

Pořadatelem akce jsou Lesy ČR, Římskokatolická 

farnost Dvůr Králové nad Labem a obec Vítězná. 

Žáci ZŠ Schulzovy sady se s nadšením do malo-

vání zapojili. Brzy se pod rukama zdatných malířů 

objevovali jeleni, lišky, srnky, veverky a další lesní 

zvířátka. Obrázky se doopravdy povedly, a proto 

jsme je s  hrdostí předali do  dražby s  pocitem 

dobré věci. Vždyť penízky, které se získají, budou 

vloženy do Tříkrálové sbírky. 

Vlastní dražbu doprovázel zpěv koled Pěvec-

kého sboru Vítězňáček a  tóny trubačů ze ZUŠ 

R. A. Dvorského. Obrázky žáků 2. C a  žáků 

navštěvujících školní klub byly vydraženy za nej-

vyšší cenu. A  jaké bylo naše překvapení, když 

do  školy zavítal pan revírník Václav Lokvenc 

a pan farář Andrzej Deniziak a přinesli nám nád-

herné ceny v podobě knih o zvířatech, karetních 

her, pastelek, ovoce i nějaké sladkosti. 

A čí obrázky byly vydraženy za nejvíce peněz? Se 

svým jelenem uspěla Lea Karbanová, jejíž obrá-

zek byl vydražen za  205 Kč, s  veverkou Laura 

Baťová, s  liškou Zuzana Pácaltová a  s  lesem 

plným zvířátek žáci ze školního klubu. Celkem se 

za naše i ostatní obrázky vybralo přes 2.200 Kč. 

Děkujeme všem, kterým obrázky udělaly radost 

a  nákupem dětských dílek věnovali penízky 

na Tříkrálovou sbírku.

Bc. Jana Paulusová Fišerová, Mgr. Ivana Kwiecienová

Etiketa stolování
Žáci 4. A  ZŠ Schulzovy sady absolvovali velice 

praktický kurz etikety stolování a  společen-

ského chování pod vedením zkušené lektorky 

paní Radky Drobné. Během dvouhodinového 

semináře se dozvěděli spoustu rad, jak se cho-

vat u  stolu ve  školní jídelně či v  restauraci. 

Nacvičili si servírování pokrmů ve  správném 

pořadí i jejich konzumaci. Naučili se, jak prostřít 

slavnostní stůl, pracovat s látkovým i papírovým 

ubrouskem a  správně manipulovat s  příborem 

a skleničkami. 

Tento kurz volně navázal na předcházející semi-

nář s názvem Nakupuj s rozumem, během kte-

rého si žáci sami připravili jednoduché pokrmy, 

naučili se číst etikety výrobků a řídit se jimi při 

nákupu a  nepodléhat reklamě. Oba programy 

byly velice praktické a žáci si do běžného života 

odnesli spoustu cenných zkušeností.

Mgr. Eva Malichová

Vágnerovo safari nejen v zoo, ale 
také v naší škole
Ještě v  předvánočním čase dostaly třídy 

7. A a 4. A opravdu netradiční dárek v podobě 

besedy o velké osobnosti našeho města, zakla-

dateli dvorského safari – Ing. Josefu Vágnerovi. 

Jeho dcera Ing. Lenka Vágnerová, též zooložka, 

žákům velmi poutavým vyprávěním přiblížila 

jeho životní příběh. Celkem 42 dětí doslova bez 

dechu poslouchalo dvě hodiny povídání o jeho 

snech, smělých plánech, expedicích do  růz-

ných afrických zemí, odchytech tamních zvířat, 

jejich přepravě do  Čech, zbudování safari, ale 

i nemocech, úrazech a jiných těžkostech spoje-

ných s  těmito aktivitami. Vše bylo podpořeno 

promítáním fotografi í z  odchytů i  následných 

transportů a  okořeněno spoustou osobních 

historek a  zážitků jak ze zoo, tak z  Afriky. Vět-

šina žáků již byla s tímto tématem obeznámena 

díky zhlédnutí dokumentu Safari v  Čechách, 

který pojednává o tomto velkém vizionáři. Vizi-

onáři, který přivezl africká zvířata do Evropy, aby 

Evropa jejich potomky mohla o mnoho let poz-

ději do Afriky zase vracet. 

V závěru akce dostaly děti prostor a začaly padat 

velmi zajímavé dotazy, např. jak se chytá jedo-

vatý had, kolik váží pštrosí vejce, která zvířata 

tvoří velkou africkou pětku, proč je králem zvířat 

slon a ne lev, jak se mnozí mylně domnívají, co 

obsahuje narkotizační střela či proč musí uhnout 

z  cesty hroch nosorožci a  ne naopak. Každý 

žák navíc obdržel dárkem malé leporelo, které 

vydala Nadace Josefa a Zdeny Vágnerových. Dá 

se říci, že oním fi lmovým dokumentem a touto 

osvětovou činností začíná naše škola reagovat 

na blížící se květnové výročí nedožitých devade-

sátých narozenin tohoto výjimečného člověka, 

mého milovaného dědečka.  

Mgr. Lada Marksová, třídní učitelka 7. A

Sboráček rozdával vánoční 
atmosféru
Pěvecký kroužek Sboráček měl v  prosinci 

plné ruce práce. Dětský sbor složený z  dětí

1. stupně (celkem 42 dívek a  chlapců) rozdával 

radost a  vánoční atmosféru. Žáci zatancovali, 

zahráli na  fl étnu a  zazpívali pásmo vánočních 

písní a  koled pro seniory z  Diakonie a  Domova 

důchodců v  Roháčově ulici. Každý občan byl 

obdarován přáníčkem pro potěšení, které vyro-

bili naši zpěváčci. Vše jsme zakončili 21. prosince 

vánočním koncertem v kostele sv. Jana Křtitele. 

Asi hodinový program písní s vánoční tematikou 

jsme připravili ve spolupráci s dětmi ze ZŠ speci-

ální Diakonie ČCE – pracoviště ve Dvoře Králové 

nad Labem. Na  koncertu se podílel i  žesťový 

soubor PlechBand z místní ZUŠ R. A. Dvorského. 

Kostel zaplnilo mnoho diváků jak dětských, tak 

i dospělých, kteří odcházeli svátečně naladěni.

Mgr. Jitka Krejčí

českých dějin, jež byly sice založeny na historic-

kých faktech, ale velký podíl v díle Aloise Jiráska 

zahrála i  lidová slovesnost. V  závěru programu 

došlo i  na  očekávané šermířské šarvátky, které 

ocenili nejen přítomní chlapci.

vyučující ZŠ 5. května
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Novinky ze ZŠ Podharť

Zprávy ze ZŠ Strž
Mládež pro udržitelný život II
Měsíc prosinec přinesl další posun v  tvorbě 

mikroprojektu Mládež pro udržitelný rozvoj, 

o kterém jsme vás informovali v Novinách králo-

védvorské radnice č. 11/2017. 

Proběhla dvě setkání, na kterých jsme představili 

naše nápady, jakým způsobem chceme vylepšit 

svoje okolí. První setkání se konalo v Hradci Krá-

lové v pondělí 11. prosince 2017. Setkali jsme se 

s  pracovníky Centra ekologické výchovy Sever, 

které celý projekt zaštiťuje, a hlavně se zástupci 

dalších škol, jež se projektu účastní. Cílem akce 

bylo seznámení ostatních s  prací na  projektu 

formou prezentace a  následné diskuze. Každá 

škola zde prezentovala své nápady. Ty jsou růz-

norodé, ale mají v  podstatě stejný cíl – zkusit 

změnit okolí k  lepšímu. Například zlepšit bez-

pečnost v  dané obci, přiblížit obec turistům, 

vytvořit naučnou stezku nebo vytvořit místo pro 

trávení volného času. Toto je i naším záměrem. 

Rádi bychom v areálu ZŠ Strž vytvořili venkovní 

školní třídu a  malé workoutové a  volnočasové 

hřiště pro žáky školy i pro veřejnost. V následné 

diskuzi jsme si vyměnili s  ostatními konkrétní 

nápady na realizaci navržených cílů.

Druhou akcí bylo setkání se starostou našeho 

města Ing.  Janem Jarolímem, kterému jsme 

nejprve náš mikroprojekt představili a  nastí-

nili představy o  jeho realizaci. Diskutovali jsme 

o  možnostech, jak by nám mohlo město Dvůr 

Králové nad Labem v  našem snažení pomoci, 

a  také jsme se dozvěděli zajímavé informace 

o  městě a  městském úřadu. To nejdůležitější 

bylo, že jsme se dohodli na další vzájemné spo-

lupráci na  mikroprojektu, která bude pokračo-

vat schůzkou s  dalšími zástupci města, kde už 

bychom měli řešit konkrétní postup při realizaci 

projektu.

Mgr. Vratislav Kacetl

Lyžařský výcvik a den rodičů
První lednový týden u  nás tradičně patří lyžař-

skému výcviku sedmých tříd. I  letos jsme vyra-

zili do  Janských Lázní, do  skiareálu spojujícího 

tři velká střediska. Počasí nám tolik nepřálo, 

ale sněhové podmínky byly celkem ucházející. 

Kromě tradičního obsahu lyžařského výcviku, 

výuky sjíždění a výuky teoretických znalostí jsme 

na jeden den pozvali rodiče, aby si zalyžovali se 

svými dětmi. Akci jsme nazvali „Zpátky na  lyžák 

aneb lyžujeme s  dětmi“. Rodiče byli připraveni 

u lanovky, a tak se opravdu stali součástí výcviku 

– rozdělili se do družstev 

a celé dopoledne zlepšo-

vali svoje lyžařské doved-

nosti. Po  polední pauze 

jsme závodili ve slalomu, 

pak proběhlo vyhlášení 

výsledků a následně jsme 

rodičovský den na  lyžích 

ukončili.  

Celý lyžařský týden se 

vydařil, a  že nevyšlo 

počasí, nám ani trochu 

nevadí. Bylo to moc fajn.

Mgr. Stanislav Ježek

Hurá na lyže!
Druhý lednový týden nevyjeli na  lyže pouze 

sedmáci, jak tomu bývá každoročně zvykem, ale 

také děti z prvního stupně naší školy. Každý den 

po  vyučování nasedly se svými učiteli do  auto-

busu, který je odvezl do  Mladých Buků. Tam 

všechny nejprve čekala pečlivá příprava před 

útokem na  svah: obout správné lyžáky, najít 

vlastní lyže, helmu i rukavice byl pro žáky, a někdy 

i pro učitele, opravdu oříšek. Pak už se dětí ujali 

instruktoři lyžařské školy Hellish Hill. Po  rychlé 

rozcvičce, vyzbrojeni úsměvem a  odhodláním, 

rychle na  svah. Zdatní lyžaři zamířili rovnou 

na pořádný kopec, začátečníci se nejdříve museli 

naučit na  lyžích udržet, zvládnout zastavení 

i zatáčení. Od čtvrtka už svištěli na velkém kopci 

všichni. Byl to velmi náročný týden, ale odměnou 

nám byla společná zábava a  pro většinu také 

první jízda na  vleku i  sjezd z  pořádného kopce. 

Všem se lyžařský kurz líbil, proto doufám, že se 

pro naši školu stane další milou tradicí.

Mgr. Radka Mazáková

Zajištění zvýšené bezpečnosti
V dnešní době není již vyloučeno, že se žáci i uči-

telé přímo v  budově školy mohou stát terčem 

nebezpečné agrese.

Nejrizikovější doba, kdy z  bezpečnostního hle-

diska dochází k  největší zranitelnosti školy, je 

v  době jejího otevření, kdy dav žáků pospí-

chá do šaten. Poté další osudná doba je v čase 

mezi dopoledním a  odpoledním vyučováním 

a  v  době, kdy si rodiče přicházejí pro své děti 

po  vyučování. Zabezpečit dozor tak, aby se 

nepovolaná osoba nevmísila do  davu, je dost 

obtížné. Oslovili jsme tedy Úřad práce ČR Trut-

nov s požadavkem o příspěvek na vytvoření pra-

covního místa – vrátný. Naší žádosti bylo vyho-

věno a od 3. ledna 2018 na naši školu nastoupila 

nová pracovnice. Z tohoto důvodu došlo k opat-

řením, jejichž cílem je zajistit dětem ochranu –  

bezpečné prostředí školy a  přehled o  osobách 

pohybujících se v jejím areálu.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Británie s Britem
Opět po roce nás v předvánočním čase 18. pro-

since 2017 navštívil rodilý mluvčí z Británie Neil, 

který zážitkovou a  interaktivní formou sezná-

mil žáky 4.–9. tříd s  historií, geografi í a  dalšími 

zajímavostmi z  Velké Británie, Severního Irska 

a  Irska. Před samotným setkáním obdržely děti 

anglické pracovní listy, při jejichž vypracování 

si ověřily znalosti a  připravily se na  workshop. 

Během samotné akce si žáci zasoutěžili rozdě-

leni do skupin 4.–5. třída, 6.–7. třída a 8.–9. třída. 

Za každou třídu byl vybrán nejstatečnější kapi-

tán s 3 pomocníky. Leckdy se podařilo mladším 

spolužákům zvítězit nad staršími a  o  to větší 

byla jejich radost. Pořad však nebyl pouze o sou-

těžení, ale při seznamování se s historií Britských 

ostrovů se děti pobavily při převlékání za známé 

osobnosti, největší aplaus sklidila královna 

Alžběta II. ve  slušivém červeném kostýmku. 

Nechybělo ani zpívání a mnoho nových a užiteč-

ných informací. Žáci se přesvědčili, že komuni-

kovat v angličtině může být i zábavné.

Mgr. Ida Šturmová

Třída 7. B na lyžařském výcviku

Prvního ze dvou lyžařských výcviků organizo-

vaných naší školou v  letošním školním roce 

se účastnila 7. B. Výcvikovou destinací se stal 

areál Studenov v Rokytnici nad Jizerou. Odjezd 

od  školy proběhl klasicky v  neděli odpoledne, 

po příjezdu na útulnou chatu Lucii jsme se prošli 

po  okolí a  pak jsme se seznámili s  programem 

a  pravidly výcviku. I  přes sněhovou nepřízeň 

žáci lyžovali na  sjezdových lyžích každý den 

až do  pátku, ale běžecký výcvik nemohl být 

uskutečněn. Nicméně jsme připraveni a  hned, 

jak napadne sníh, vyrazíme jedno dopoledne 

na  Zvičinu. Výuka probíhala ve  výkonnostních 

družstvech, sjet kopec zvládli úplně všichni, a co 

je hlavní – bez úrazu a ve zdraví.  Žáci se dokonce 

dvakrát bavili i  při večerním lyžování, kdy měli 

sjezdovku jen pro sebe. Středeční odpočinkový 

den jsme se vydali podívat na nedaleký Huťský 

vodopád a  cestou zpět jsme využili služeb 

skibusu. Ve čtvrtek dopoledne si děti zazávodily 

ve slalomu a nejlepšími lyžaři se stali: Pepa Han-

zlíček, Honza Broum a  Michal Pavlík z  chlapců 

a z dívek: Verča Friedová, Anička Mádlová a Vik-

torka Vodičková. Večery jsme trávili poslechem 

barvitých přednášek pana učitele Novotného 

a hraním společenských her.

Žáci zaslouží pochvalu za vzorné chování, hlavně 

za velký zájem o lyžování a zlepšení se ve svých 

dovednostech. Učitelům se areál i ubytování líbil 

a není vyloučené, že se sem vrátíme. 

Mgr. Vojtěch Hulík

Úspěch žáků na chemickém turnaji
Před Vánocemi proběhl na  Střední škole infor-

matiky a  služeb Vánoční chemický turnaj. Naši 

školu reprezentovali žáci devátého ročníku Mar-

tin Guzan, Václav Prouza a Jan Tomáš. Opět sou-

těžili na  několika stanovištích, kde plnili úkoly 

z chemie, fyziky a biologie. Podle jejich slov nej-

větším „oříškem“ byla poznávačka semen a oře-

chů, dařilo se jim ale v  chemických pokusech 

a  při sestavování chemických vzorců a  zapiso-

vání chemických rovnic, úspěšně sestavili fun-

gující model větrného mlýnu. Naše družstvo 

z  Podhartě obsadilo nádherné druhé místo! 

Děkuji našim žákům za  skvělou reprezentaci 

školy a přeji jim mnoho úspěchů při přijímacím 

řízení na střední školy a dalším studiu.

Mgr. Marta Mokrá, učitelka chemie
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V  rámci projektu „Promítej i  ty!“ společnosti 

Člověk v  tísni bude možno v  únoru zhlédnout 

na evangelické faře ve Dvoře Králové nad Labem 

některé fi lmy s  tematikou ekologie a  životního 

stylu naší společnosti.

V úterý 6. února 2018 to bude fi lm „Nový svět.“ 

Jde o fi lm estonské produkce o skupině místních 

obyvatel, kteří se postavili proti narůstající míře 

automobilové dopravy ve čtvrti Nový Svět, kde 

žijí. Když v ní byla otevřena další silnice určená 

výhradně automobilům, došla jim trpělivost. 

Po happeningu, při kterém v respirátorech a ply-

nových maskách bránili slavnostnímu průvodu 

při otevření této silnice, se cykloaktivista Erko 

a  student architektury Marten společně s  dal-

šími přáteli rozhodli založit Společnost Nový 

Svět. Náplní jejich práce se staly nejrůznější akti-

vity omezující automobilovou dopravu v  jejich 

čtvrti, například sprejování falešných přechodů 

pro pěší. Nápady, jak změnit svou čtvrť k  lep-

šímu, udělat z ní příjemné a zdravější místo pro 

život a  zamezit diktátu automobilové dopravy, 

se rozhodli přednést i  starostovi a  městským 

úředníkům. Tyto aktivity mladých Estonců inspi-

rovaly řadu dalších lidí v různých částech země. 

V  úterý 20. února 2018 bude promítán 

dokument s názvem „H2Omx.“ Pojednává o situ-

aci v  Mexico City, městě obývaném 22 miliony 

lidí, které leží na  místě někdejšího jezera. Tam, 

kde se v  minulosti přirozeně shromažďovala 

voda, je jí dnes alarmující nedostatek a musí se 

za  cenu velkých ztrát přivádět z  okolních regi-

onů. Znečištěná odpadní voda z megapole pak 

v  podobě nevábné řeky protéká venkovskými 

oblastmi, kde ji farmáři používají k  zavlažování 

polí se zeleninou. Obtížná situace má ale řešení. 

Nadějný inženýrský projekt shromažďování 

dešťové vody organizace Isla Urbana je však 

teprve v  začátcích. Znepokojivá fi lmová esej 

kombinuje odborný pohled s osobním svědec-

tvím lidí, jichž se situace bezprostředně dotýká.

Obě projekce začínají v 19:00 hod. v sále evan-

gelické fary na náměstí Odboje – vedle gymná-

zia – a vstup je zdarma.

Otázky životního prostředí a  životních podmí-

nek se dotýkají bezprostředně každého z  nás 

a  každý je můžeme svým chováním ovlivnit. 

Proto jste na fi lmy srdečně zváni. Na měsíc bře-

zen připravujeme další dva snímky, ale o tom až 

v příštím čísle Novin královédvorské radnice.

Mgr. Aleš Mostecký

evangelický farář

Filmy o ekologických tématech
a životním stylu na evangelické faře

Vánoční zpívání Záboje

Členové pěveckého sboru Záboj za sebou 

mají náročný měsíc. Od  začátku prosince 

2017 do začátku ledna 2018 vystoupili pod 

vedením sbormistra Víta Mišoně na sedmi 

koncertech. 

V  předvánočním čase nejprve potěšili 

skladbami J. S. Bacha, Michaela Praeto-

ria, Otty A. Tichého a  9. prosince 2017 

posluchače z  Mostku i  koledami z  celého 

světa. Další vystoupení byla 18. prosince 

2017 v  Hajnici a  20. prosince 2017 v  Žirči 

v Domově svatého Josefa. Následoval tra-

diční vánoční koncert 26. prosince 2017 

ve Dvoře Králové nad Labem v kostele sv. 

Jana Křtitele a 29. prosince 2017 v Horním 

Maršově.  

Poslední dva koncerty byly nejprve 

6. ledna v  Trutnově a  7. ledna 2018 

ve  Dvoře Králové nad Labem společně 

s  trutnovským sborem Chorea Corcon-

tica na  podporu Tříkrálové charitní sbírky. 

Nyní se začnou členové sboru připravovat 

na jarní koncerty. Sbor by rád rozšířil svoje 

řady o  nové zpěváky, které tímto zveme 

na naše pravidelné zkoušky každé pondělí 

v Hankově domě od 19:00 hod.

Dagmar Stolinová, Pěvecký sbor Záboj

MŠ Roháčova spolupracuje 
s královédvorskou zoo

Jedno z  pracovišť MŠ Drtinova, mateř-

ská škola Roháčova, se v  letošním roce 

rozhodlo navázat užší spolupráci se ZOO 

Dvůr Králové. Zoologickou zahradu máme 

doslova za  plotem a  trávíme v  ní spoustu 

krásného času. Proto jsme se rozhodli, že 

bychom chtěli pro zoo na  oplátku také 

něco udělat. A tak jsme s dámami ze vzdě-

lávacího oddělení a  úseku výživy pláno-

valy a  vymýšlely, až světlo světa spatřil 

nový projekt. Zaměstnanci zoo pro třídu 

papoušků a lvíčat vybudovali dva záhonky 

v  africkém stylu. Děti od  nich slavnostně, 

z rukou Markéty a paní Kratochvílové, pře-

vzaly klíče. Na  jaře zde začneme pěstovat 

africké plodiny, kterými děti budou krmit 

zvířátka. Za  úžasně připravenou akci pro 

děti moc děkujeme!

M. Kvochová, MŠ Roháčova

V naší škole probíhá celo-

roční projekt s  názvem 

Tradice. A protože období 

Vánoc se k tomu přímo 

nabízí, měli jsme v  tuto 

dobu plné ruce práce.

Již před začátkem adventního období žáci třídy 

ZŠS 2 ozdobili stromeček na náměstí.

Projekt „Od Barborky ke Třem králům“ odstarto-

valo zpívání koled a právě svatá Barbora. Letos 

jsme ve škole pozorovali, zda nám do Vánoc stih-

nou větvičky barborek vykvést. Hned další den 

následovala Mikulášská oslava ve  Středověké 

krčmě a s ní tradiční převleky a čertovské hry. 

Během jednoho odpoledne se ve  škole konala 

vánoční dílna. Žáci měli možnost si v každé třídě 

něco vyrobit, přání či malý dárek. Hlavní částí 

projektu byla velká vánoční hra motivovaná 

postavami z  betléma. Úkolem každého žáka 

bylo vyluštit křížovku. Potíž však byla v tom, že 

indicie byly ukryté po  celé škole. Čtyři z  nich 

si soutěžící museli zasloužit splněním úkolu – 

poznávali koření, hledali cestu pro lyžaře, vyrá-

běli andělíčky a hledali rozdíly ve dvou betlém-

ských obrázcích. Po  objevení všech otázek se 

každý luštitel dozvěděl o  vánočním tajemství 

bílé paní z Třebihoště. Dalším úkolem bylo spo-

čítat ukryté ovečky, které utekly pastýři. 

Dne 12. prosince se ve škole uskutečnily pravi-

delně pořádané vánoční dílny jak pro žáky školy, 

tak pro rodiče i  širokou veřejnost. Žáci si při-

pravili výrobu originálního předmětů s vánoční 

tematikou. Každý návštěvník si sám mohl výrobu 

vyzkoušet a  svoje dílka si na  památku odnést 

domů. V  kuchyňce školy bylo pro návštěvníky 

připraveno i  malé pohoštění, jehož přípravu si 

vzali na starost žáci vyšších ročníků.

Krátce před Vánocemi navštívili žáci zoologickou 

zahradu, aby zde společně ozdobili dva stromky 

vlastnoručně vytvořenými ozdobami z  hodin 

pracovního vyučování. K  výrobě byl použit 

především barevný papír a přírodniny. Po krátké 

chvíli byly stromky zkrášleny a  následující čas 

jsme již věnovali prohlídce zahrady. Bylo pro nás 

překvapením, že zimní počasí a  sníh si užívala 

i některá teplomilná zvířata, např. gepardi, anti-

lopy, hyeny. Po skupinkách žáci prošli i pavilony, 

kde pozorovali zimní život ubytovaných zvířat. 

Všichni přítomní prožili příjemné dopoledne. 

Vánoční svátky nemusí znamenat jen výměnu 

nákladných dárků. Lidem je dána svátečnost. 

A když tu svátečnost dokáží prožít, je jim drahá 

vzájemná blízkost a sounáležitost. Vědomí slav-

nostního okamžiku jsme prožili 22. prosince 

2017 v  kostele svatého Jana Křtitele, kde žáci 

společně s  učiteli a  za  velké podpory poslu-

chačů uvedli vánoční koncert. Je to každoroční 

poděkování všech žáků naší školy včetně peda-

gogů končící jedné etapě, kterou střídá jiná, 

a my se můžeme těšit, že bude třeba lepší. Nebo 

jen nová. Že zase přichází víc světla.

A to by přece nebyla soutěž, kdyby neměla nějaké 

vyhodnocení. Hned po  Novém roce, na  den Tří 

králů, byla vyhodnocena „barborkovská“ soutěž. 

I tento významný den jsme si připomenuli. A co 

nás čeká dál? Teď musíme s tradicemi počkat zase 

až do  Masopustu. Čekání nám zpříjemní další 

školní projekt „Média v našem životě“.

Mgr. Veronika Kalužná, Mgr. Josef Šedivý

učitelé

Konec roku v ZŠ a PrŠ ve znamení tradic
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Stomatologická pohotovost
únor 2018
3. a 4. 2.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

10. a 11. 2.: MDDr. Petra Andrlová, Zubní 

ordinace č. p.  31, Bílá Třemešná, tel.: 

732 580 139;

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

ord. č. p.  42, Choustníkovo Hradiště, tel.: 

499 392 811;

24. a  25. 2.: MUDr.  Petra Šípková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 425; 

3. a 4. 3.: Stom-Gyn, s. r. o. – MUDr. Hana 

Šujáková, Rooseveltova 474, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 499 621 423.

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Klub důchodců v Sadové se 
ohlíží za uplynulým rokem
Na  předsilvestrov-

ském společném 

posezení v  oblí-

bené hospůdce 

v  Lipnici s  hud-

bou a  dobrou 

večeří si členové 

Klubu důchodců 

v Sadové povídali i o akcích, které se usku-

tečnily v roce 2017, a že jich nebylo málo.

Připomněli jsme si velikonoční setkání se 

žáky ZŠ Podharť, výlet na Hrádek u Necha-

nic, výstavu kraslic v Pileticích a že historie 

je naše oblíbené téma, proto rádi navštěvu-

jeme zámky. Cílem cest v loňském roce byl 

zámek Sychrov a Humprecht. Při podzimní 

návštěvě Prahy jsme zavítali do Národního 

technického muzea a  na  Petřín. Kulturní 

představení na  Den seniorů v  Hankově 

domě si nechal ujít jen málokdo. Před 

Vánocemi nás navštívil statutární ředi-

tel společnosti JUTA, a. s., Ing.  Jiří Hlavatý 

a vánoční prohlídka zoo nás naladila na pří-

jemnou sváteční atmosféru.

Pokud chcete aktivně trávit volný čas a cítit 

se skvěle, zažít legraci, účastnit se výletů 

i  dalších aktivit, které naše společenství 

seniorů nabízí, a  zjistit, že seniorský věk 

má i  mnoho výhod, přijďte mezi nás. Pra-

videlně se scházíme v  Sadové ulici v  klu-

bovně domu s  pečovatelskou službou,

a to vždy v  úterý od  13:00 hod., a  také 

v klubovně domu s pečovatelskou službou 

v ulici Elišky Krásnohorské (ve Strži), každý 

čtvrtek od 14:00 hod. Jsou to příjemně strá-

vené chvíle mezi svými vrstevníky.

Božena Gürtlerová, Klub důchodců v Sadové, z. s.

Skautské středisko hlásí
Koncem roku byly známy výsledky celostátního 

seriálu vodáckých závodů O  Pohár přístavů 

2017. S radostí můžeme konstatovat, že 2. oddíl 

vodácký se umístil v  celorepublikové konku-

renci 40 posádek na  krásném 8. až 9. místě. 

Blahopřejeme. 

Oddíl světlušek, 3. oddíl skautů, 

7. smečka vlčat a  2. oddíl vodácký 

našeho skautského střediska Zvi-

čina se zapojily počátkem nového 

roku do Tříkrálové sbírky. Pomohly 

se sbírkou několika tříkrálovými 

trojicemi. Třetí oddíl uspořádal

18. ledna, ke 100. výročí vzniku Čes-

koslovenska a  25. založení České 

republiky, návštěvu výstavy koru-

novačních klenotů na  Pražském 

hradě (na snímku). 

Všechny oddíly se nyní 

připravují na závody v šif-

rování, Kimově a  Seto-

nově hře, které proběh-

nou v únoru. 

Ing.  Martin Stránský

Uplynulý rok 2017 byl pro všechny dobro-

volné hasiče ze Žirče ve znamení velkých změn 

a investic jak do vybavení samotné jednotky, tak 

především přestavby a  přístavby zázemí hasič-

ské zbrojnice. Největší investicí byla již zmíněná 

rekonstrukce „hasičárny“. Díky uvolněné částce 

z  rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem se 

podařilo vybudovat více než vyhovující zázemí 

se šatnou, sprchou, WC a kuchyňkou.

V červnu roku 2017 byl pro činnost JSDH Žireč 

zapůjčen speciální požární automobil, cisterna 

Tatra T815 CAS32 (na snímku).

Z vlastních fi nančních zdrojů byla pořízena starší 

požární stříkačka PS12 a  traktůrek na  údržbu 

pozemků v okolí hasičské zbrojnice, především 

pro úpravu terénu na tréninky požárního útoku.

Ani v  pořádání akcí pro veřejnost nezůstali 

žirečští hasiči pozadu. V  době Velikonoc byla 

uspořádána velikonoční zábava, s  fi nanční 

podporou města Dvůr Králové nad Labem se 

30. dubna 2017 konaly „hasičské čarodějnice“ 

se spoustou soutěží pro děti zakončené lampio-

novým průvodem a pálením velkého ohně pod 

dozorem místní jednotky dobrovolných hasičů. 

V  neposlední řadě, také s  fi nančním přispěním 

města, bylo pro děti uspořádáno dvoudenní 

„rozloučení s  prázdninami“ s  tvořivými dílnič-

kami, nocováním v  místní sokolovně, stezkou 

odvahy lemovanou pohádkovými postavami, 

ohňostrojem a  druhý den stopovanou s  plně-

ním úkolů s  hasičskou tematikou, zakončenou 

vlastnoručně uvařeným buřtgulášem v  kotlíku 

na ohni. Všichni zúčastnění, jak malí, tak dospělí, 

si tuto dvoudenní akci užili. 

Muži, ženy, ale především také děti se v loňském 

roce, každý měsíc od dubna, kdy se konají první 

závody, účastnili závodů v požární všestrannosti, 

požárním útoku a v uzlování. Z dotací MŠMT pro 

volnočasové aktivity mladých hasičů děti navští-

vily zábavní centrum TONGO v Hradci Králové.

V  červnu byli žirečští hasiči součástí dne inte-

grovaného záchranného systému na  náměstí 

ve Dvoře Králové nad Labem.

Celkem měl SDH Žireč ke  konci roku 51 členů. 

O zapálení všech svědčí 820 odpracovaných bri-

gádnických hodin.

Výjezdová jednotka SDH Žireč se v  roce 2017 

rozrostla na 16 členů, byla povolána k 19 událos-

tem a na žádné z nich nechyběla.

V roce 2018 je záměrem posunout činnost JSDH 

Žireč vstupem do JPO III. stupně, za tímto úče-

lem se všichni členové jednotky účastnili nejen 

všeobecných školení o  požární ochraně, ale 

také specializovaných školení.

Jménem všech žirečských hasičů bych ráda 

poděkovala za  podporu představitelům města 

Dvůr Králové nad Labem v čele s panem staros-

tou Ing. Janem Jarolímem.

Martina Tomancová Efl erová, SDH Žireč

Foto: Jan Skalický

Žirečští hasiči hodnotili činnost v roce 2017

Kulturní léto na přehradě 2018 představí řadu hudebních hvězd
Také v letošním roce se obyvatelé Dvora Králové 

nad Labem a širokého okolí mohou těšit na sérii 

vystoupení na přehradě Les Království. Na letní 

scéně Štěrbovy vily se totiž uskuteční již 2. roč-

ník Kulturního léta na přehradě.

Během prázdnin tak v krásném prostředí zahrají 

kapela Mňága a  Žďorp, Greenhorns & Honza 

Vyčítal, Ivan Mládek & Banjo Band, Vladimír 

Mišík & ETC, Michal Pavlíček a  Monika Načeva, 

Eva a Vašek, Michal Prokop s Luboše Andrštem 

a  Janem Hrubým a  nebo Marek Eben & Bratři 

Ebenové. Stejně jako vloni vystoupí také Laco 

Deczi s  kapelou Celula New York na  mimořád-

ném koncertu k  80. narozeninám této jazzové 

legendy. V  programu nechybí ani Dětský den 

s Lesy ČR nebo beseda „Přehrada Les Království 

v období 1. světové války“ a mnoho dalšího.

První z řady koncertů se uskuteční již v pátek 

1. června a pořadatelé na tento den slibují velké 

překvapení. Poslední koncert je plánován na 

31. srpna, začátky jsou vždy až na výjimky od 

19:30 hod. 

Vstupenky na jednotlivé akce můžete již nyní 

zakoupit v předprodeji ve Dvoře Králové nad 

Labem v Cestovní agentuře INVIA v Revoluční 

ulici nebo ve videopůjčovně Top Ten Rock 

v Palackého ulici. Dále jsou v prodeji přímo 

ve Štěrbově vile nebo na e-mailové adrese 

info@prehradaleskralovstvi.cz.

Stejně jako vloni bude v prostorách areálu Štěr-

bovy vily město Dvůr Králové nad Labem provo-

zovat během letní sezony turistické informační 

centrum. To bude otevřeno od 1. června nejprve 

pouze o víkendech, od 16. června do září bude 

otevřeno denně.

Štěrbova vila, www.prehradaleskralovstvi.cz
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Fotografi cké ohlédnutí za rokem 2017 ve Dvoře Králové nad Labem

V únoru a březnu se konal již XXIII. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského. Na jednom z kon-

certů se představila i britská bluesová zpěvačka Zoë Schwarz. Foto: Václav Bartoška

Dny R. A. Dvorského, majáles, Hudební léto, sportovní hry školáků, výstava originálu Rukopisu královédvorského, ceny města, Noc venku, rozsvícení vánoč-

ního stromu nebo opravy silnic, chodníků, dostavba hasičské zbrojnice v Žirči...  To je jen zlomek akcí (kulturních, společenských i investičních), které se ve 

Dvoře Králové nad Labem vloni uskutečnily. Následující dvojstrana plná fotografi í nabízí malé ohlédnutí za tím nejzajímavějším.

Loni jsme si připomněli již 72. výročí konce druhé světové války. Pietního ceremoniálu na 

městském hřitově se zúčastnil také válečný veterán Jan Plovajko. Foto: Jan Skalický

Hlavní hvězdou tradičního Královédvorského majálesu byla tentokrát populární kapela 

Jelen, která zahrála zaplněnému náměstí T. G. Masaryka. Foto: Miroslava Kameníková

Tři červnové dny trval 2. ročník studentského festivalu divadla, hudby a tance Cool fest, 

během něhož se představili studenti Mezinárodní konzervatoře Praha.  Foto: Jan Skalický

Během dne IZS představili na náměstí T. G. Masaryka svou činnost profesionální a dobro-

volní hasiči, policisté, městští strážníci nebo zdravotníci. Foto: Jan Skalický

O spolupráci základních a středních škol svědčí například velmi vydařený 2. ročník Králo-

védvorských sportovních her, na jehož organizaci se školy podílely. Foto: Jan Skalický

Rok 2017 byl ve Dvoře Králové nad Labem opět ve znamení řady oprav krajských i místních komunikací a chodníků. K nejvýznamnějším investicím města patřily rekonstrukce chodníků 

a stavba cyklostezky na Benešově nábřeží a ve Štefánikově ulici (snímek vlevo) nebo kompletní rekonstrukce mostu Jana Palacha (snímek vpravo) .             Foto: Jan Skalický a Ladislav Válek



16

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE       1/2018

www.mudk.cz

Noviny královédvorské radnice
vydává město Dvůr Králové nad Labem jako periodický tisk územního 

samosprávného celku. Vychází jako měsíčník s výjimkou července. 

Náklad: 7 600 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 12870.

Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 318 258, e-mail: noviny@mudk.cz. 

Šéfredaktorka: Mgr. Ing. Miroslava Kameníková (mik), 

e-mail: kamenikova.miroslava@mudk.cz, tel.: 602 139 107.

Redaktor, inzerce: Bc. Jan Skalický, MSc. (ska), tel.:  734 178 517.

Redakční rada: Ing. Jan Jarolím, Mgr. Alexandra Jiřičková, 

Bc. Jan Skalický, MSc., Mgr. Marta Staníková, Bc. Petra Zivrová,

Bc. Milena Rejlová, DiS., Mgr. Ing. Miroslava Kameníková. 

Korektury: Mgr. Ing. Miroslava Kameníková, Mgr. Regina Kozáková.

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: Česká pošta, s. p. Reklamace roznosu – tel.: 954 254 400 

nebo 954 492 041 a 734 877 143-4. NKR jsou také k dispozici v měst-

ském informačním centru a v recepci MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 

Uzávěrka příštího vydání: 15. února 2018.

Po půl století se do Dvora Králové nad Labem vrátil originál Rukopisu královédvorského. 

K vidění byl v městském muzeu během oslav 200. výročí jeho nalezení.   Foto: archiv muzea

Unikátní výstava Vlakem do Dvora, která se v říjnu konala ve Staré radnici, nabídla vize stu-

dentů VUT v Brně, jak by mohl vypadat dopravní terminál v ulici 28. října. Foto: Jan Skalický

Díky přístavbě hasičské zbrojnice získali dobrovolní hasiči ze 

Žirče po letech důstojné zázemí. Foto: Miroslava Kameníková

Městská nemocnice v listopadu uvedla do provozu nové pra-

coviště laboratoří. Stavbu fi nancoval Královéhradecký kraj 

za významného přispění společnosti JUTA, a. s. Foto: ZH KHK

Slavnostního předání cen města se v říjnu zúčastnili také 

úspěšní rodáci: automobilový závodník Josef Král (vlevo) 

a akrobatický pilot Martin Šonka (uprostřed). Foto: J. Skalický

Již počtvrté se ve městě uskutečnil projekt na podporu lidí bez domova Noc venku, který 

pořádá Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem. Účastníci si tak mohli mimo 

jiné vyzkoušet, jaké to je strávit noc na ulici. Foto: archiv pečovatelské služby

Slavnostní atmosféru rozsvícení vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka umocnil ohňo-

stroj. Tradiční akce v loňském roce završila přeshraniční projekt Společně v hudbě a tradicích, 

který pořádal Hankův dům, MKZ, a Centrum kultury v polské Kamenné Hoře.  Foto: Jan Frýzl


