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Zveme na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na  18. zasedání Zastu-

pitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

které se uskuteční ve  čtvrtek 8. března 

2018 od 15:00 hod. v sále Hankova domu. 

Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete si 

audiozáznam ze zasedání poslechnout 

s  odstupem několika dní na  stránkách 

města www.mudk.cz v sekci Město / Orgány 

města / Zastupitelstvo města.

(mik)

Nová rolba zrychlí úpravu ledu 
na zimním stadionu

Technické služby města Dvora Králové nad 

Labem v  úterý 20. února 2018 převzaly 

do  užívání novou rolbu na  úpravu ledové 

plochy. Za  moderní elektrické zařízení 

Mammoth od  výrobce WM Ice Technics 

město z rozpočtu zaplatilo 3,15 mil. Kč bez 

DPH. Předání se za město Dvůr Králové nad 

Labem zúčastnili také místostarostové Ale-

xandra Jiřičková a Jan Helbich.

„Stará rolba po  téměř třiceti letech defi -

nitivně dosloužila. V  současné době ji už  

nebylo možno udržet ve  stálém provozu 

ani za  cenu nákladných oprav, které se 

v  posledních letech pohybovaly ve  výši 

150 až 200 tisíc Kč ročně, a to bez nákladů 

na  provoz,“ podotkl ředitel technických 

služeb města Jan Horsák a  pokračoval: 

„Hlavní výhodou nové rolby oproti té 

původní se spalovacím motorem na  pro-

pan-butan je zhruba dvakrát rychlejší 

úprava ledové plochy na  elektrický pro-

voz, který je zcela bez emisí spalin. Práci 

usnadní a  zrychlí také speciální výbava 

na automatické ořezávání krajů ledu, které 

se dříve provádělo ručně. Výhodou je také 

pětiletá záruka na  servis zařízení včetně 

některých náhradních dílů.“

(ska)

facebook.com/
mestodknl

Na festival Dny R. A. Dvorského se vrací 
Petr Sovič se svým Golden Big Band Prague
Již po  čtyřiadvacáté 

se ve  Dvoře Králové 

nad Labem usku-

teční hudební festival 

Dny R. A. Dvorského, 

který během března 

a  dubna publiku 

nabídne české 

i  zahraniční soubory 

a  interprety swin-

gové, bluesové a  jaz-

zové hudby.

Tradiční akci zahájí 

v  úterý 13. března 

v  Krčmě Starý pivo-

var bluesový kon-

cert rakouského 

dua Dead Beatz Blues Bopper bubeníka Davida 

Karlingera a  kontrabasisty Bernieho Millera. 

„Zatímco David Karlinger se soustředí na  své 

harmonikové party a  hraje nohama na  bubny, 

Bernie Miller hraje na kontrabas a zpívá. A oba 

jednoduše dodávájí to nejlepší blues,“ láká 

na zahajovací koncert Zuzana Čermáková, ředi-

telka městského zařízení Hankův dům, které fes-

tival již tradičně pořádá. 

O deset dní později, v pátek 23. března, se sál 

Hankova domu promění ve swingovou tančírnu. 

Publiku se představí profesionální big band Ori-

ginal Vintage Orchestra, který k tanci i poslechu 

zahraje swingovou hudbu 20. a  30. let 20. sto-

letí a zároveň v dobovém stylu představí origi-

nální úpravy slavných moderních písní. Orchestr 

založil saxofonista Petr Kroutil a patří mezi swin-

govou špičku v České republice. 

Sobota 24. března 

bude opět v  Hankově 

domě patřit nejprve Mla-

dému týnišťskému big 

bandu s vynikajícím zpě-

vákem Martinem Růžou. 

Pod taktovkou Pavla Pla-

šila zazní jazzové, swin-

gové i  moderní rockové 

a  popové skladby. Jed-

ním z  vrcholů letošního 

ročníku Dnů R. A. Dvor-

ského pak bude koncert 

Petra Soviče & Golden 

Big Band Prague, před-

ního českého orches-

tru, který se jako jediný 

v  republice v  současné 

době zabývá výhradně 

československou tvorbou. „Tento big band se 

na  festival do  Dvora Králové nad Labem vrací 

po  pěti letech a  nejmladší zpívající kapelník 

v  České republice Petr Sovič tentokrát přiveze 

koncertní program složený výhradně z  česko-

slovenských melodií. Návštěvníci se tak mohou 

těšit na  pestrý hudební koktejl,“ podotýká 

Zuzana Čermáková. 

Další koncert bude v  pátek 6. dubna hostit 

Penzion Za Vodou. Všechny své příznivce svým 

vystoupením zcela jistě potěší talentovaný 

trumpetista Petr Stránský za  doprovodu králo-

védvorského EKG JAZZ. O závěr festivalu se pak 

ve  čtvrtek 26. dubna v  Krčmě Starý pivovar 

postará česko-francouzské vokální trio The Crac-

ked Cookies. Soubor ve složení Marie Ruby, Jitka 

Štěrbáková a  Marie Dubus vychází především 

z  tradiční americké hudby 40. a  50. let 20. sto-

letí a  své aranže oboha-

cuje o  doprovod kytary, 

fl étny, ukulele a  perkus-

ních nástrojů.

Letošní 24. ročník se 

koná pod záštitou mís-

tostarostky města Dvůr 

králové nad Labem 

Mgr. Alexandry Jiřičkové 

za  přispění Královéhra-

deckého kraje, města 

Dvůr Králové nad Labem 

a  za  mediální podpory 

Českého rozhlasu Hra-

dec Králové. Podrob-

nosti o  festivalu i  rezer-

vaci vstupenek najdete 

na  www.hankuv-dum.cz.

Hankův dům, MKZ            

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Festival Dny R. A. Dvorského se koná 

na  počest významného královédvorského 

rodáka, českého skladatele, kapelníka, 

klavíristy, zpěváka, herce a  nakladatele 

R. A. Dvorského, jenž si své jméno zvolil 

podle svého rodného města. První ročník 

se uskutečnil v  březnu roku 1994 u  pří-

ležitosti 95. výročí Dvorského narození 

a  za  více než dvacet let svého trvání si 

festival swingové a  jazzové hudby vydo-

byl pevné postavení mezi festivaly tohoto 

žánru v České republice. Pravidelně na něm 

vystupují profesionální i amatérské kapely, 

orchestry a sólisté nejen z České republiky, 

ale také ze zahraničí.

Jednou z hvězd letošních Dnů R. A. Dvorského bude Golden Big Band Prague kapelníka Petra 

Soviče, který se v Hankově domě představil již v roce 2013.  Foto: Václav Bartoška
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Malý průvodce pro cyklisty po Dvoře Králové nad Labem

Po kompostérech nabídne město občanům i popelnice na bioodpad
S  novou službou pro občany v  oblasti třídění 

odpadů přichází město Dvůr Králové nad Labem. 

Od  dubna letošního roku jim začne nabízet spe-

ciální sběrné nádoby hnědé barvy na  bioodpad 

z domácností a ze zahrad a jejich svoz.

„Zakoupili jsme více než dvě stě nádob 

na  bioodpad, které budou moci v  první etapě 

využívat občané nebo bytová družstva v katas-

trálním území Dvůr Králové nad Labem. Biood-

pad se bude svážet za poplatek, od jara do pod-

zimu jednou za  14 dnů, v  zimě pak jednou 

měsíčně,“ říká Eva Šírková z  odboru životního 

prostředí Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem, která má ve své kompetenci odpadové 

hospodářství.

K dispozici je 190 nádob o objemu 140 litrů pro 

zástavbu rodinných domů, 20 nádob o objemu 

240 litrů a  20 nádob o  objemu 770 litrů pro 

zástavbu bytových domů a 6 velkoobjemových 

kontejnerů, které budou umístěny poblíž zahrád-

kářských osad a budou sloužit pro mobilní svoz 

bioodpadů. „Nádoby jsou konstruovány tak, 

aby v nich bioodpad vydržel na přímém slunci 

i  14 dnů, aniž by docházelo k  zahnívání 

a ke vzniku zápachu. Intenzivním provětráváním 

je do  vytříděného bioodpadu v  nádobě přivá-

děn kyslík, podporující žádoucí aktivitu mikroor-

ganismů,“ vysvětluje Eva Šírková. 

Žádost o přidělení nádoby na bioodpad a cenu 

za svoz naleznete na webových stránkách města 

www.mudk.cz a v příštím vydání NKR.

Dosud mohli občané bioodpad doma kom-

postovat a od města si za tímto účelem prona-

jmout za  minimální částku domácí kompostér. 

„Tento systém umožní třídit bioodpady i  obča-

nům, kteří je nemohou či nechtějí kompostovat 

na  vlastním pozemku nebo vozit do  sběrného 

dvora,“ upozorňuje Eva Šírková a dodává: „Město 

Dvůr Králové nad Labem díky tomu sníží náklady 

na svoz směsného komunálního odpadu, který 

je zatížen vysokým poplatkem, tzv. skládkov-

ným, a jeho výše v dalších letech stále poroste.“ 

Nádoby na  bioodpad město zakoupilo v  rámci 

projektu „Intenzifi kace systému shromažďo-

vání bioodpadů ve  Dvoře Králové nad Labem“ 

(reg. č.: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003728), 

který fi nančně podpořil Státní fond životního 

prostředí a  je spolufi nancován EU – Fondem 

soudržnosti v  rámci Operačního programu 

Životní prostředí. 

Projekt je v souladu i s Plánem odpadového hos-

podářství ČR, který ukládá snížit do  roku 2020 

množství bioodpadu uloženého na  skládky 

o 65 % oproti stavu z roku 1995, a s novelizova-

ným zákonem o odpadech, který zavádí povin-

nou separaci bioodpadu v obcích.

Město Dvůr Králové nad Labem dlouhodobě 

patří ke  špičce v  oblasti nakládání s  odpady 

a  pravidelně se umisťuje na  předních příčkách 

celorepublikových soutěží s  touto tematikou. 

V posledních třech letech získalo např. ocenění 

Křišťálová popelnice nebo Odpadový Oskar. 

Velký důraz je kladen na osvětovou činnost. Již 

osm let město vydává vlastní stolní odpadový 

kalendář s  informacemi o  možnostech před-

cházení vzniku a  třídění odpadů z  domácností 

a s termíny svozu. Občané jsou ke třídění moti-

vováni i  ekonomicky, za  likvidaci směsného 

odpadu totiž platí podle objemu a  frekvence 

svozu nádob. 

Miroslava Kameníková

Foto: Dominik Valenta

Co je bioodpad?   
Jedná se o organický odpad z domácností 

– např. zbytky jídel rostlinného původu, 

zbytky pečiva a  obilnin, ovoce a  zeleniny, 

kávový odpad včetně fi ltrů, čajové sáčky, 

skořápky od vajíček, květiny včetně zeminy 

z  květináčů, a  ze zahrad – tráva, plevel, 

košťály a  celé rostliny, listí, seno, sláma, 

štěpka, kůra. Je rozložitelný pomocí mik-

roorganismů, bakterií, kvasinek, plísní 

apod. Tento odpad tvoří více než 40 % 

komunálního odpadu z domácností a jeho 

velké množství v  současnosti stále končí 

na  skládce. Vhodným zpracováním lze 

z bioodpadu vyrobit kvalitní hnojivo (kom-

post) nebo z něj získat elektrickou energii 

a teplo v bioplynových stanicích.

Mezi bioodpad nepatří: směsný komunální 

odpad, plasty, sklo, kovy, stavební odpad, 

kameny, textil, uhlí, popel, nebezpečný 

odpad, kuchyňský a motorový olej, jedno-

rázové pleny či uhynulá zvířata. 

V  posledních letech město Dvůr Králové nad 

Labem investovalo miliony korun do  rozšíření 

infrastruktury pro cyklisty. Ti tak mají k  dispozici  

vyhrazené pruhy, piktogramový koridor, jízdní 

pruh pro cyklisty (cyklopruh) nebo smíšené stezky 

pro pěší a cyklisty, které budou např. na Benešově 

nábřeží a  ve  Štefánikově ulici v  budoucnu napo-

jeny na stezku Labská.  

S blížícím se jarem bude cyklistů v ulicích přibý-

vat, proto redakce NKR ve spolupráci s odborem 

dopravy a  silničního hospodářství připravila 

průřez základními pravidly silničního provozu 

se zaměřením na  cyklisty, které vycházejí ze 

zákona o  provozu na  pozemních komunika-

cích (č. 361/2000 Sb.). Tématem jsou vyhrazené 

pruhy, cyklopruhy a stezky pro cyklisty.

Vyhrazené pruhy pro cyklisty
Vyhrazené pruhy 

pro cyklisty jsou 

v  Jaroměřské 

ulici a  na  Bene-

šově nábřeží. 

Tyto pruhy jsou 

určeny výhradně 

cyklistům, kteří 

jsou povinni je pro jízdu užít. 

Řidiči motorových vozidel nesmějí ve  vyhra-

zeném jízdním pruhu zastavit a stát (jako se to 

občas stává právě na Benešově nábřeží).  

Jede-li cyklista ve  vyhrazeném jízdním pruhu 

jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stej-

ným směrem, nejde o vzájemné předjíždění. 

Přejíždí-li cyklista z  vyhrazeného jízdního pruhu 

do  přilehlého, např. když vyhrazený jízdní pruh 

končí, řidič v přilehlém pruhu mu to musí umož-

nit zpomalením, popřípadě zastavením vozidla. 

Cyklista musí dávat znamení o změně směru jízdy 

a  nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel. Řidič 

odbočující vpravo musí dát přednost v  jízdě 

cyklistům ve vyhrazeném jízdním pruhu. 

Piktogramový koridor pro cyklisty
V Havlíčkově a Palackého ulici 

jsou vyznačeny piktogramové 

koridory pro cyklisty. Vyzna-

čují prostor a  směr jízdy cyk-

listů a řidiče upozorňují, že se 

na  komunikaci nachází zvý-

šený provoz cyklistů. Nejedná 

se ale o vyhrazený prostor pro 

cyklisty, ostatní vozidla tak smějí do  koridoru 

vjíždět, ale musejí se při tom chovat opatrně.

Jízdní pruh pro cyklisty (cyklopruh)
Cyklopruh je vyznačen 

v Palackého ulici, kde je vyve-

den v  červené barvě. Šipka 

vyznačuje stanovený směr 

jízdy. Na  cyklopruhu nesmějí 

parkovat vozidla. Vjíždět 

na  něj mohou jen v  odůvod-

něných případech a nesmí při 

tom ohrozit ani omezit cyklistu.

Stezky pro chodce a cyklisty
Podél Labe na  Benešově nábřeží a  ve  Štefáni-

kově ulici jsou nově vybudovány stezky pro 

chodce a  cyklisty označené dopravní značkou. 

Stezky pro chodce a  cyklisty jsou dále v  ulici 

28. října a  v  rekonstruované části Heydukovy 

ulice. Stejně jako vyhrazené pruhy jsou cyklisté 

povinni tyto stezky pro jízdu užít. 

Pokud je stezka smí-

šená (většinou má jed-

notný povrch), nesmí 

na  ní chodec ohrozit 

jedoucího cyklistu 

a  cyklista ohrozit jdou-

cího chodce.

Je-li stezka označená 

dopravní značkou, 

na  níž je oddělen pruh 

pro chodce a  pro cyk-

listy, musejí se držet 

každý ve svém pruhu. 

Pruh vyznačený pro 

chodce může cyklista 

užít pouze při objíždění, 

předjíždění, otáčení, odbočování a  vjíždění 

na  stezku. Nesmí ale při tom ohrozit chodce 

jdoucí ve svém vyznačeném pruhu.

Na nově vybudovaných stezkách bude vodo-

rovné značení dokončeno v jarních měsících.

Miroslava Kameníková  



Letos v  září rozšíří řady školáků noví prvňáčci. 

Ještě než ale zasednou do školních lavic, čeká děti 

v  dubnu zápis. Tato povinnost ve  Dvoře Králové 

nad Labem připadne na více než 150 dětí.

V základních školách zřizovaných městem Dvůr 

Králové nad Labem se zápisy dětí do  prvních 

ročníků základních škol na školní rok 2018/2019 

uskuteční ve  středu 4. dubna 2018 od  12:00 

do  18:00 hod. a  ve  čtvrtek 5. dubna 2018 

od  12:00 do  16:00 hodin. K  zápisu se musí 

dostavit zákonný zástupce společně s  dítětem 

a  předložit rodný list dítěte a  svůj občanský 

průkaz.

Povinný zápis se týká dětí narozených v období 

od 1. září 2011 do 31. srpna 2012 a dětí, jež měly 

v předešlém školním roce odloženou povinnou 

školní docházku. Do  prvního ročníku základní 

školy mohou být podle školského zákona přijaty 

také děti narozené od 1. září 2012 do 30. června 

2013, pokud budou tělesně i duševně přiměřeně 

vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce. 

Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření 

školského poradenského zařízení a  u  dětí na-

rozených od 1. ledna do 30. června 2013 navíc 

doporučující vyjádření odborného lékaře. 

„Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad 

povinné školní docházky dítěte, musí řediteli 

školy podat písemnou žádost a  doložit dopo-

ručující posouzení příslušného školského pora-

denského zařízení a  odborného lékaře nebo 

klinického psychologa,“ upozorňuje Šárka Hulí-

ková, vedoucí oddělení školství a  památkové 

péče z odboru školství, kultury a sociálních věcí  

na královédvorském městském úřadě. 

Děti budou do  škol přijímány na  základě 

vyhlášky města č. 5/2017, která stanovuje škol-

ské obvody.

Podrobnosti zájemci naleznou na  webových 

stránkách jednotlivých základních škol, jejichž 

je město Dvůr Králové nad Labem zřizovatel: 

ZŠ Schulzovy sady – www.zsschsady.cz, ZŠ Pod-

harť – www.zspodhart.cz, ZŠ Strž – www.zsstrz.cz 

a ZŠ 5. května – www.zs5kvdk.cz.

Další informace naleznete na www.mudk.cz. 

Miroslava Kameníková

Blíží se zápisy do prvních tříd, letos 
k nim přijde přes sto padesát dětí
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Kvůli opravě bude uzavřeno 
parkoviště v ulici Josefa Hory

Pracovníci Stavební společnosti Žižka, spol. 

s r. o., opraví v březnu povrch parkoviště 

v ulici Josefa Hory, které se nachází naproti 

poště. Investorem je společnost Protivítr – 

Invest, s. r. o. „Stavební práce začnou druhý 

týden v březnu a dokončení je plánováno 

k 31. březnu. Stávající povrch parkoviště 

bude srovnán, dojde k odvodnění celé 

plochy a bude položena zámková dlažba,“ 

uvedl Vladislav Žižka ml.

Po dobu opravy bude parkoviště uzavřeno. 

Žádáme řidiče o trpělivost a prosíme je, 

aby k parkování využili jiná místa, např. 

parkoviště u Šindelářské věže.

(mik)

Dvě volná místa na sociálním 
oddělení městského úřadu
Město Dvůr Králové nad Labem má aktu-

álně vyhlášená dvě výběrová řízení. Na 

sociálním oddělení odboru školství, kul-

tury a sociálních věcí hledá pracovníky 

na pozice: sociální pracovník – kurátor 

sociálního oddělení a sociální pracovník – 

zajišťování sociálně-právní ochrany dětí, 

náhradní rodinná péče.

V případě pozice sociální pracovník – 

kurátor sociálního oddělení se jedná 

o pracovní poměr na dobu neurčitou, 

předpokládaný nástup v dubnu 2018, 

nebo podle dohody. K náplni práce bude 

patřit agenda sociálního kurátora včetně 

odborného poradenství a činnosti souvi-

sející se socializací osob ohrožených soci-

álním vyloučením, spolupráce s vězeňskou 

službou, probační a mediační službou, úřa-

dem práce a dalšími organizacemi a sub-

jekty působícími v této oblasti. 

Pracovní pozice sociální pracovník – 

zajišťování sociálně-právní ochrany 

dětí, náhradní rodinná péče je na dobu 

určitou. Předpokládaný nástup bude 

v dubnu 2018, nebo podle dohody. 

K náplni práce bude patřit agenda 

náhradní rodinné péče (pěstounská péče, 

poručenská péče, pěstounská péče na pře-

chodnou dobu, osvojení). 

Bližší informace k oběma pozicím podá 

vedoucí odboru ŠKS Kateřina Pištorová, 

tel.: 499 318 293, nebo vedoucí sociál-

ního oddělení Dagmar Motalová, tel.: 

499 318 238. Více k výběrovému řízení 

naleznete na úřední desce na webových 

stránkách www.mudk.cz.

Zájemci o tato pracovní místa mohou 

zasílat své přihlášky do pátku 16. března 

2018 do 12:00 hod. na adresu: MěÚ  Dvůr 

Králové nad Labem, Ondřej Kudrnáč, 

tajemník MěÚ, nám. T. G. Masaryka čp. 38, 

544 17 Dvůr Králové nad Labem.

(mik)

Návštěvníky bude opět lákat turistická hra
Regionální turistická hra Královédvorsko, která 

propagovala v  letech 2016 a  2017 památky 

a  zajímavá místa v  regionu a  měla za  úkol oživit 

cestovní ruch, se osvědčila. V  současné době se 

tedy připravuje nová hra, která by měla trvat až 

do podzimu roku 2020.

„Těší nás, že se turistická hra velmi líbila a náv-

štěvníci regionu se do ní čile zapojovali. Se členy 

komise cestovního ruchu jsme proto začali 

připravovat novou regionální turistickou hru, 

která by měla navázat na  již proběhlý projekt,“ 

říká místostarosta města Alexandra Jiřičková 

a pokračuje: „Počítáme s tím, že se do nové hry, 

která potrvá až do roku 2020, jako partneři opět 

zapojí podnikatelé nejen z  oblasti cestovního 

ruchu, tedy ubytovatelé, provozovatelé či maji-

telé restaurací, obchodů, muzea apod., pro něž 

je to příležitost k propagaci.“ 

Hra bude opět založena na již osvědčeném prin-

cipu. Základem bude brožura s herním plánem 

a nabídkou turisticky zajímavých cílů v  regi-

onu. Turisté budou sbírat nálepky za  návštěvu 

jednotlivých atraktivních míst nebo za  nákup 

služeb a  produktů u  podnikatelů zapojených 

do  hry. Seznam známkových míst a  podmínky 

pro získání nálepek najdou hráči v  brožuře. 

„Podle počtu navštívených míst pak bude moci 

získat každý účastník malou odměnu. Novinkou 

je, že jednou ročně proběhne slosování o hod-

notnější ceny,“ vysvětluje Alexandra Jiřičková.

Náklady pro podnikatele, kteří se budou chtít 

do projektu zapojit, budou na celé období činit 

10.000 Kč včetně DPH. Částku bude možné 

uhradit jednorázově, nebo ji rozvrhnout do  tří 

let. „Pokud se podnikatel rozhodne jako partner 

do  hry zapojit, ale nebude chtít být tzv. znám-

kovým místem, bude mít možnost zaplatit si 

propagaci v  brožuře formou placené inzerce,“ 

podotýká místostarostka. 

Cena za  inzerát velikosti ¼ strany bez DPH činí 

5.000 Kč, za  ½ strany 8.000 Kč a  za  celostranu 

12.000 Kč. Uzávěrka objednávek je do 30. března 

2018. V případě zájmu prosím kontaktujte měst-

ské informační centrum na nám. T. G. Masaryka, 

tel.: 731  663  601, e-mail: hra@mudk.cz, nebo 

manažerku propagace a cestovního ruchu 

Mgr. Šárku Šádkovou, tel.: 499 318 261. 

Využijte této příležitosti, propagujte své podni-

kání prostřednictvím turistické hry a  pomozte 

podpořit cestovní ruch na Královédvorsku.

Miroslava Kameníková



4

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE       2/2018

www.mudk.cz

Vybrané zásahy městských 
strážníků – leden 2018

Druh zásahu leden 2018 

BESIP přestupky  44

Dopravní nehoda  2

Veřejný pořádek (přestupek) 2

Součinnost s PČR, MěÚ,... 6

OZV o volném pohybu psů 7

Občanské soužití (přestupek)  3

Majetek (přestupek) 7

Ztráty a nálezy  1

Prevence (opatření a úkony) 3

Pomoc v nouzi  2

Doručení písemnosti 8

Odchyt zvířete (opatření) 3

Stížnosti 1

Celkem přestupků a trestných činů:  92

Moderní  technologie:

BESIP – MKDS (předáno na ODP) 24

BESIP – ostatní (předáno na ODP) 5

BESIP – úsekové měření rychlosti (předáno 

na ODP)  1 990

Pokuty v blokovém řízení:  17

Na místě nezaplacených bl. pokut: 5

Předáno Policii ČR:  1 

Předáno na správní odbor MěÚ:  4

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Chtějí srovnávat životní 
podmínky domácností v ČR

Český statistický úřad (ČSÚ) také v  roce 

2018 organizuje výběrové šetření o  život-

ních podmínkách domácností v  České 

republice s  názvem Životní podmínky 

2018. Jeho smyslem je získat dlouhodobě 

srovnatelné údaje o sociální a ekonomické 

situaci v  celkem 34 evropských zemích 

a  data pro výpočet ukazatelů peněžní 

a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční v  téměř 12 tisících 

náhodně vybraných českých domác-

nostech, z  nichž více než polovina se 

ho zúčastnila v  předchozích letech. 

Do  tohoto výzkumu budou zahrnuty 

všechny osoby s  obvyklým bydlištěm 

ve  vybraném bytě a uskuteční se do 

27. května 2018 prostřednictvím speci-

álně vyškolených tazatelů. Tito pracovníci 

se prokáží průkazem tazatele a příslušným 

pověřením, které vydala Krajská správa 

ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. 

Ve  všech fázích zpracování je zaručena 

anonymita zjištěných údajů a  data jsou 

chráněna podle zákona o státní statistické 

službě a zákona o ochraně osobních údajů.

S  případnými dotazy se mohou občané 

oslovení pracovníky ČSÚ obrátit na  Kraj-

skou správu ČSÚ v  Hradci Králové. 

Pro Královéhradecký kraj je pověřena 

Ing. Jitka Kaňuková, tel.: 495 762 325 nebo 

732 249 424.

Zdroj: Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

www.czso.cz

Kamery hlídají na čtyřech nových místech, 
mimo jiné také most Jana Palacha 
Městská policie Dvůr Králové 

nad Labem (dále MPDK) 

v  uplynulých měsících reali-

zovala řadu investic s  cílem 

zkvalitnit nebo rozšířit svou 

činnost. Finanční prostředky 

tak putovaly nejen na nákup 

výstroje a  vybavení stráž-

níků, ale také do  obnovy 

a  zkvalitnění kamerového 

systému. 

„Investovali jsme do 

výměny již zastaralé 

výstroje a  vybavení stráž-

níků, např. do  nákupu osobních kamer, kamer 

do  vozidel, střelných zbraní, ochranných vest 

a  dalšího materiálu,“ uvedl ředitel MPDK Jan 

Štípek a pokračoval: „Dále došlo k obnově kame-

rového systému, jehož části byly již za  hranicí 

životnosti, a  k  nákupu nového serveru včetně 

zvýšení kapacity úložiště dat. Na přelomu roku 

2017 a 2018 byly pořízeny čtyři nové kamerové 

body: u  mostu Jana Palacha, na  ZŠ Schulzovy 

sady, na  družině ZŠ 5. května a  na  kruhovém 

objezdu na  Denisově náměstí. Kromě toho byl 

mobilní kamerový systém dovybaven o kameru, 

která umožňuje i záznam zvuku. Letos chystáme 

stejně vybavit i druhý mobilní kamerový systém 

a  plánujeme obnovu jednotlivých kamerových 

bodů s využitím dotace. Podání žádosti do Pro-

gramu prevence kriminality pro rok 2018 již 

schválila rada města.“ 

Za  nákup nového serveru, kamer a  rozšíření 

kamerového systému MPDK zaplatila přes 400 

tisíc Kč. 

MPDK investovala zhruba 110 tisíc Kč také 

do  modernizace jednotlivých pracovišť stráž-

níků a do vybavení místnosti pro jednání s veřej-

ností. „Nově disponujeme prostory, které dříve 

v  budově MPDK využívali pracovníci odboru 

dopravy a  silničního hospodářství. Ti se ale 

přestěhovali do  hlavní budovy městského 

úřadu. Do  prvního patra jsme tak přemístili 

pracoviště šesti strážníků a  kancelář ředitele. 

V uvolněných prostorách v přízemí pak vznikla 

místnost s bezbariérovým vstupem pro jednání 

s veřejností, kterou jako své pracoviště využívá 

dozorčí služby,“ vysvětlil změny Jan Štípek 

a  upřesnil, že tuto místnost mohou v  případě 

potřeby využít pro jednání se svými klienty také 

pracovnice odboru školství, kultury a sociálních 

věcí, které mají v budově MPDK své kanceláře. 

Město Dvůr Králové nad Labem navíc zafi nan-

covalo opravu příjezdové komunikace k budově 

MPDK a opravu schodiště a bezbariérového pří-

stupu do budovy.

„Jsem rád, že městská policie získává kvalitní 

zázemí a prostředky pro činnost strážníků. Díky 

investicím města se podařilo zajistit důstojné 

prostory pro jednání s  občany, které dosud 

chyběly. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se 

na  tomto projektu podíleli, zvlášť panu mís-

tostarostovi Janu Helbichovi. Pomohl nejen zko-

ordinovat celou akci mezi jednotlivými odbory 

města, ale přispěl i zkušenostmi ze své ´stavař-

ské´ praxe,“ dodal Jan Štípek. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

V rozpisu výše nejsou uvedeny zastávky „V Lukách (bývalý Sad Míru)“ a „Strž – u zahrádek“. Tyto zastávky 

nebyly zrušeny, ale mobilní kontejnery nahradí od jara do podzimu stacionární kontejnery na bioodpad.
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Technické služby informují
Na  úseku údržby komu-

nikací pracovníci Tech-

nických služeb města 

Dvora Králové nad Labem 

většinou prováděli zimní 

údržbu chemickým posy-

pem, ručně i  strojní tech-

nikou. Dále probíhal úklid města, chodníků, 

autobusových zastávek i  kontejnerových stání 

a drobné opravy, především mobiliáře.

Pracovníci střediska údržby zeleně pokáceli 

několik stromů, které k  pokácení určil odbor 

životního prostředí, např. v  Žirči, na  Berlínku, 

na  nábřeží Jiřího Wolkera, ve  Štefánikově ulici, 

na městském hřbitově, v parku Schulzovy sady, 

v  ulicích 5. května a  V  Lukách, na  Denisově 

náměstí a v MŠ Verdek. Úsek zeleně také provedl 

zmlazení keřů v  různých lokalitách a  odstranil 

kmenové obrosty stromů v  Lipnici, na  doprav-

ním hřišti a ve Zlatníkově ulici.

Zimní stadion ukončí svůj provoz v  neděli 

18. března 2018. Do  té doby máte možnost 

si přijít zabruslit ve  vyhrazených hodinách pro 

veřejnost.

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

Lucie Štemberková 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

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

níky technických služeb města.

Pondělí–pátek 6:00–14:30 hod.:

tel.: 605 233 258 (p. Štemberk).

Mimo pracovní dobu:

tel.: 737 226 240 (dispečer).

Další info na stránkách www.tsdvur.cz.

MěVaK informuje odběratele

Opravy poruch
5. 1.: porucha vodovodu, ulice Seifertova; 

15. 1.: porucha čerpadla, starý vodojem; 

16. 1.: výměna sacího potrubí, Žireč – vrt; 

18. 1.: porucha přípojky, ulice Štefánikova; 

26. 1.: porucha vodovodu, Žireč.

Stavebně-výrobní činnost: 
• dokončení horské vpusti Vorlech, 

dodávka a instalace odtokového žlabu 

komunikace.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

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

Více informací včetně aktuálních odstávek 

najdete na stránkách mevakdknl.cz.

Opětovné zprovoznění systému 
zásobování vodou pro horní 
tlakové pásmo vodovodu
V  průběhu prosince a  ledna provedli pra-

covníci MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

nezbytné kroky k opětovnému zprovoznění 

„Starého pramene“, který zásobuje pitnou 

vodou městskou nemocnici a horní tlakové 

pásmo vodovodní sítě ve Dvoře Králové nad 

Labem. Vloni došlo k jeho nucené odstávce 

z  důvodu nevyhovující hodnoty Ph 

a výskytu zápachu, který byl podle vyjádření 

hydrogeologa způsoben nadměrnými pro-

saky dešťových vod do sběrné jímky radiál-

ního zářezu v objektu prameniště. Došlo tak 

k  odstávce tohoto zdroje a  provizornímu 

přepojení části města na  pásmo hlavních 

vodojemů. V  průběhu prosince a  ledna 

byla dílčími rozbory monitorována kva-

lita surové vody v  prameništi, zároveň byl 

zhotoven odkalovací řad v  areálu „Starého 

vodojemu“, osazena vypouštěcí armatura 

a  po  posledním odebraném vzorku, který 

byl již v  pořádku, bylo provedeno nejprve 

částečné, poté úplné obnovení provozu 

nátokového potrubí ze starého pramene.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku, 

ČKAIT 0602631

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

Na náměstí T. G. Masaryka se 
v březnu vrátí tradiční trhy
Po zimní přestávce se na náměstí T. G. Masa-

ryka vrátí tradiční farmářské a všeobecné 

trhy, které organizuje společnost Trhy Aleš, 

spol. s r. o. Konat se budou od 7. března 2018 

pravidelně každou středu (vyjma státních 

svátků) od 8:00 do 16:00 hod. a návštěv-

níci zde koupí čerstvou zeleninu a ovoce, 

pečivo, maso a uzeniny, mléčné výrobky, 

koření, sladkosti či spotřební zboží.

(mik)

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí k  prodeji 

městské byty formou obálkové metody. V  sou-

časné době jsou v nabídce čtyři bytové jednotky, tři 

byty velikosti 2+1 na Benešově nábřeží a jeden byt 

velikosti 3+1 v ulici Elišky Krásnohorské. 

Zájemci o  koupi uvedených bytů mohou své 

nabídky doručit na  předepsaném formuláři 

do  4. dubna 2018, 17:00 hod., na  adresu 

odboru ekonomiky a majetku města.

Nabízené byty
• nábřeží Benešovo 1987, byt č. 42, IV. nad-

zemní podlaží, 46 m2 (2+1 – 2 pokoje, 

kuchyň, předsíň, koupelna, WC, sklep), kauce 

32.500 Kč, minimální cena dle znaleckého 

posudku 650.000 Kč;

• nábřeží Benešovo 1987, byt č. 43, IV. nad-

zemní podlaží, 50,80 m2 (2+1 – 2 pokoje, 

kuchyň, předsíň, koupelna, WC, sklep), kauce 

36.000 Kč, minimální cena dle znaleckého 

posudku 720.000 Kč;

• nábřeží Benešovo 1902, byt č. 24, II. nad-

zemní podlaží, 47,10 m2 (2+1 – 2 pokoje, 

kuchyň, předsíň, koupelna, WC, spíž), kauce 

33.500 Kč, minimální cena dle znaleckého 

posudku 670.000 Kč;

• Elišky Krásnohorské 2331, byt č. 41, IV. nad-

zemní podlaží, 65,1 m2 (3+1 – 3 pokoje, 

kuchyň, předsíň, koupelna, WC, šatna, sklep), 

kauce 46.500 Kč, minimální cena dle znalec-

kého posudku 930.000 Kč.

Více informací o  nabízených bytech, včetně 

možných termínů prohlídek, naleznou zájemci 

na  stránkách města www.mudk.cz, na  úřední 

desce (zdroj oznámení: OEMM) nebo na  Měst-

ském úřadě Dvůr Králové nad Labem, kon-

taktní osoby: Martina Svobodová, e-mail: 

svobodova.martina@mudk.cz, tel.: 499  318  114, 

a Petra Šimková, e-mail: simkova.petra@mudk.cz, 

tel.: 499 318 134.

Jan Skalický

Město prodává volné byty na Benešově 
nábřeží a v ulici Elišky Krásnohorské

Pracovníci Technických služeb 

města Dvora Králové nad Labem 

ve  spolupráci s  odborem roz-

voje, investic a  správy majetku 

Městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem dokončili na  konci 

loňského roku výstavbu nových 

kolumbárií se 72 schránkami 

na  urny na  městském hřbitově 

(na snímku) a  se 12 schránkami 

na  hřbitově v  Lipnici. Terénní 

úpravy a dokončovací práce 

budou realizovány v  jarních 

měsících.

Město do  výstavby investovalo téměř 600 tisíc 

Kč včetně DPH.

Schránky v kolumbáriu je možné si prona-

jmout za cenu 75 Kč za rok. Zájemci o pronájem 

mohou kontaktovat Lenku Jarolímkovou, pra-

covnici odboru všeobecné vnitřní správy, e-mail: 

jarolimkova.lenka@mudk.cz, tel.: 499 318 221.

Text a foto: Jan Skalický

Město nabízí k pronájmu nové schránky 
na urny v novostavbách kolumbária



Pečovatelská služba nabízí 
k využití své prostory 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 

Labem nabízí pronájem nově zrekonstruo-

vané společenské místnosti v  přízemí domu 

s pečovatelskou službou v Sadové ulici 2755 (na 

snímku). Místnost o kapacitě 50 osob je vhodná 

pro vzdělávání, skupinová setkání, pořádání 

výročních schůzí apod. Je vybavena 4 PC, wi-fi , 

nechybí prezentační technika, interaktivní tabule, 

vybavená kuchyň a bezbariérové toalety. Velikost 

pronajímaných prostor včetně zázemí je 140 m2. 

Pronájem pro komerční účely činí 530 Kč/den, 

v  případě krátkodobého pronájmu na  1–2 

hodiny 360 Kč. V případě neziskových účelů 

je cena 195 Kč / den. Jedná se o  celkové ceny 

nájmu a energií. V  případě zájmu o  bližší 

informace či prohlídku prostor volejte na

tel.: 604 212 697. 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 

Labem dále pronajme vybavenou pedikérnu 

v domě s pečovatelskou službou v Sadové ulici 

2755 za cenu 165 Kč / den (jedná se o celkovou 

cenu za  pronájem a  energie). V  případě zájmu 

o bližší informace volejte na tel.: 604 212 697.

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Foto: Ladislav Válek
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Začala renovace budov na přehradě Les Království, stavební 
práce potrvají více než rok a přinesou omezení pro návštěvníky
Státní podnik Povodí Labe v  lednu zahájil sta-

vební práce na vodním díle Les Království. Obnova 

této národní kulturní památky je naplánována 

do konce srpna 2019.

Nedaleko Dvora Králové nad Labem, v Bílé Tře-

mešné, se nachází jedna z  nejkrásnějších pře-

hrad v České republice. Vodní dílo Les Království 

oslaví v příštím roce 100 let od svého dokončení. 

Aby se při této příležitosti zaskvělo v plné kráse, 

naplánovalo Povodí Labe opravu a  renovaci 

budov, které tvoří komplex této národní kul-

turní památky. „Práce budou probíhat zejména 

na  budově bývalého domu dozorce přehrady, 

přilehlých hospodářských staveních, zreno-

vována bude zahrada a  její oplocení. Poblíž 

domu dozorce bude postavena nová podzemní 

domovní čistírna odpadních vod. Obnově 

se nevyhnou ani další památkově chráněné 

objekty, levá šoupátková věž a obě průjezdové 

brány na hrázi,“ uvedla 

Hana Bendová, tisková 

mluvčí Povodí Labe.

Přehrada Les Králov-

ství má mnoho obdi-

vovatelů a  pro svoji 

malebnost a  působi-

vou architekturu je 

častým cílem výlet-

níků. Jak ale mluvčí 

Hana Bendová upo-

zornila: „V  letní sezoně 

roku 2018 a  2019 její 

návštěvu nedoporu-

čujeme, na  přehradě 

nebudeme pořádat ani 

oblíbený den otevřených dveří. Stavební práce, 

které zde budou probíhat, s  sebou přinesou 

postupně různá omezení, jejichž rozsah a nača-

sování zatím nelze přesně stanovit. Žádáme 

proto všechny návštěvníky, aby respektovali 

omezení vyplývající ze stavebních prací.“

Zdroj: tisková zpráva Povodí Labe, s. p.

Foto: Jan Skalický 

Účastníci Safariběhu podpoří 
návrat nosorožců do Afriky
V  sobotu 

7. dubna 2018 

bude v  Safari 

Parku Dvůr 

Králové odstar-

tován 34. roč-

ník Safariběhu 

ČSOB. Jako jediný závod v České republice 

nabídne tratě vedoucí Africkým nebo Lvím 

safari. Veškerý výtěžek ze závodu bude 

věnován na  převoz nosorožců ze dvor-

ského Safari Parku do Afriky.

Závodníci si budou moci vybrat mezi třemi 

druhy běhů. Hlavní závod na  10 km bude 

zahájen ve  12:00 hod. Předcházet mu 

bude běh na 5 km, který začne v 11:00 hod. 

Účastníci Safariběhu ČSOB 2018 nepřijdou 

ani o  oblíbený rodinný běh Lvím safari 

na  2 km. Tohoto závodu se mohou účast-

nit děti s  dospělým doprovodem i  samo-

statně. Závodníci rodinného běhu na  trať 

vyrazí v 10:00 hod. Všechny závody budou 

začínat i končit u hlavního vjezdu do safari, 

kde bude připraveno zázemí s  občerstve-

ním a s hrami pro děti.

Startovné pro oba delší závody činí 300 Kč 

při registraci a  úhradě dopředu, na  místě 

závodníci zaplatí 400 Kč. Cena za dětského 

účastníka v  rodinném závodě je 50 Kč. 

Doprovod běží zdarma, neobdrží však star-

tovní číslo ani měřící čip. Veškerý výtěžek 

ze startovného a prodeje dárkových před-

mětů budě věnován na  převoz dvorských 

nosorožců do  národního parku Akagera 

ve Rwandě, jehož přípravy budou zahájeny 

v letošním roce.

Safariběh ČSOB 2018 pořádá dvorský Safari 

Park ve spolupráci s TJ Dvůr Králové za pod-

pory města Dvůr Králové nad Labem. Hlav-

ním partnerem 34. ročníku běhu se stala 

Československá obchodní banka, která 

věnovala všem závodníkům pojištění proti 

úrazu v závodu zdarma.

Andrea Jiroušová 

oddělení komunikace a mezinárodních projektů

Safari Park Dvůr Králové

Miloš Zeman byl opět zvolen prezidentem, 
Královédvoráci hlasovali pro Jiřího Drahoše 
Druhé kolo volby prezidenta České republiky se 

uskutečnilo v pátek 26. a v sobotu 27. ledna 2018. 

Občané hlasovali pro jednoho ze dvou postou-

pivších kandidátů: současného prezidenta Miloše 

Zemana a  vědce a  akademika Jiřího Drahoše. 

Do  úřadu prezidenta republiky byl nakonec opě-

tovně zvolen Miloš Zeman, který získal 2 853 390 

hlasů (51,36 %). Jiří Drahoš obdržel 2  701  206 

hlasů (48,63 %). Volby se těšily velkému zájmu 

občanů, volební účast byla 66,6 %. 

Ve  Dvoře Králové nad Labem občané volili 

v sedmnácti volebních okrscích a volební účast 

se vyšplhala na  64,47 %. Z  12  806 zapsaných 

voličů jich svůj hlas odevzdalo 8 252, započítáno 

bylo celkem 8 228 platných hlasů (99,71 %). 

Občané ve Dvoře Králové nad Labem podpořili 

Jiřího Drahoše, který získal 4 222 hlasů (51,31 %), 

stávající prezident Miloš Zeman obdržel 4  006 

hlasů (48,68 %). 

Během volby prezidenta nebyly ve Dvoře Králové 

nad Labem zaznamenány žádné komplikace.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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Další špatné rozhodnutí z minulých let je potvr-

zeno! Dle expertního znaleckého posudku naše 

město dluží za  v  minulosti vyčištěné odpadní 

vody více než 94 mil. Kč. Znalec potvrdil, že 

poškozeným v tomto mnohaletém sporu nebyli 

občané města, ale naopak současný vlastník 

stávající ČOV! Radnice v minulosti neříkala obča-

nům pravdu, když tvrdila, že chce občany uchrá-

nit před předraženou cenou za  čištění odpad-

ních vod! Ze strany tehdejšího vedení radnice to 

bylo fatální nepochopení problematiky a v urči-

tém slova smyslu také vlastní politická hra, kte-

rou bych nazval „Pácháme dobro, ať to stojí, co 

to stojí.” 

Zpracovatel posudku vyčíslil dluh města jen 

do  roku 2013, jak mu bylo uloženo krajským 

soudem, který byl také zadavatelem posudku. 

K  celkovému dluhu bude tedy nejspíš potřeba 

ještě připočíst dlužnou částku do  roku 2018, 

soudní výlohy a úroky z prodlení do doby vyhlá-

šení rozsudku. Můžeme jen spekulovat, zda se 

celková výše dluhu pak přehoupne přes 100 mil. 

Kč! Ať to bude nad nebo pod 100 milionů, bude 

to obrovská částka, kterou bude město muset ze 

svého rozpočtu v  případě, že krajský soud roz-

hodne dle závěru znaleckého posudku, zaplatit. 

A když k tomu připočítáme městem nabídnuté 

odstupné ve výši 85 mil. Kč vyplacené bývalému 

provozovateli VaK za  předčasné vrácení vodo-

vodní a  kanalizační infrastruktury, kterou měl 

od  města pouze pronajatou, jedná se o  celko-

vou částku ve výši zhruba 200 mil. Kč!

Nelze si nepoložit otázku: „Co všechno mohlo 

město za  tyto peníze svým občanům pořídit 

a zkvalitnit tak život v našem městě?“ Určitě by 

se dal postavit moderní krytý plavecký bazén, 

mohla být konečně po  28 letech dokončena 

celková rekonstrukce Tyršova koupaliště. Ani 

výstavba nového loutkového divadla a nového 

fotbalového hřiště s  umělou trávou by nebyla 

problém. A  plánovanou rekonstrukci ZŠ Schul-

zovy sady by město mohlo realizovat takřka bez 

dotace. V  úvahu by přicházela i  oprava mnoha 

kilometrů chodníků, místních silnic, popřípadě 

kanalizačních stok či vodovodních řadů, které 

jsou ve velmi špatném stavu, stejně jako většina 

sloupů veřejného osvětlení. 

Bohužel město již desítky milionů korun vypla-

tilo a zřejmě bude muset další vyplatit. Je jisté, že 

co si město mohlo pořídit za tyto „promarněné” 

peníze, už určitě v dohledné době nepořídí.

Jediné, co nám po  tom všem zůstane, bude 

pachuť marnosti a  věčné neodbytné otázky 

„proč se tak stalo” a „kdo za to vlastně může, čí je 

to odpovědnost“?

PS: S velkými rozpaky jsem si přečetl reakci pana 

Béma týkající se fungování v kontrolním výboru 

(dále KV) města. Upřímně, očekával jsem věcný 

a hlavně pravdivý popis situace. Bohužel se tak 

nestalo. Pan Bém, po  vzoru paní Vonkové také 

Už dost „páchání dobra“ ať to stojí, co to stojí

Letos oslavíme 100. výročí založení samostat-

ného československého státu. Ve středu 7. března 

tomu bude 168 let, kdy se narodil Tomáš Masaryk. 

Stal se akademikem, fi lozofem, politikem a stát-

níkem s mezinárodním uznáním. I přes časový 

odstup jsou jeho myšlenky stále aktuální a inspi-

rující. Pojďme si společně ve středu 7. března 

v 17:30 hod. připomenout tohoto obdivuhod-

ného muže k pomníku v Podharti. Setkání pro-

vede zpěvem královédvorský sbor Záboj.

Ing. Veronika Tomková 

radní (TOP 09)

Růže pro TGM

Vyjádření vlastníka ČOV k současné situaci
Vlastník čistírny odpadních vod ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem (dále jen ČOV), společnost 

EVORADO IMPORT, a. s., má k dispozici znalecký 

posudek týkající se určení ceny za čištění odpad-

ních vod, které přitekly veřejnou kanalizační sítí 

ve Dvoře Králové nad Labem na ČOV v období 

let 2005–2013. O určení ceny za poskytovanou 

službu čištění odpadních vod vede společnost 

EVORADO IMPORT, a. s., již několik let soudní 

spor s městem Dvůr Králové nad Labem, které je 

vlastníkem veřejné kanalizační sítě.

Ze znaleckého posudku zpracovaného zna-

leckým ústavem Vysokého učení technic-

kého v  Brně, který je součástí výše uvedeného 

posudku, vyplývá, že volená technologie čištění 

odpadních vod na ČOV Dvůr Králové nad Labem 

je akceptovatelná a vyhovuje pro všechny posu-

zované ukazatele látkového zatížení. Přestože 

město Dvůr Králové nad Labem již od roku 2006 

nehradí kalkulované stočné v  plné výši a  tedy 

fi nanční prostředky pro údržbu a  moderni-

zaci infrastrukturního majetku jsou naprosto 

nedostatečné, posudek konstatuje, že posuzo-

vané stavební objekty a provozní soubory jsou 

ve  vyhovujícím technickém stavu a  ČOV záro-

veň plní všechny zákonné limity pro vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových.

Znalecký ústav zároveň konstatuje, že mezi 

specifi ka ČOV Dvůr Králové nad Labem patří 

vysoký podíl balastních vod, které se dostaly 

do  kanalizační sítě v  důsledku její netěsnosti 

a jsou v kanalizační síti nežádoucí. Vysoký podíl 

těchto balastních vod odpovídá špatnému sta-

vebně-technickému stavu stávající stokové sítě 

ve  vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem 

a  nepřiměřeně navyšuje provozní náklady 

na čištění odpadních vod, zejména v položkách 

spotřeba elektrické energie, poplatky 

za vypouštění odpadních vod do vod povrcho-

vých a  odstranění odpadů. Přesto jedním ze 

závěrů uváděných v  posudku je, že cena stoč-

ného za poskytovanou službu čištění odpadních 

vod byla v posuzovaném období nízká v porov-

nání s jinými srovnatelnými ČOV.

Z  výše uvedeného tedy dle našeho názoru 

vyplývají dvě skutečnosti – 1. současná ČOV 

je naprosto dostatečná (kapacitně i  technolo-

gicky) a  cena čištění je zde relativně nízká, 2. 

město by mělo investovat především do  zlep-

šení stavu kanalizace, jejíž současný stav čištění 

odpadních vod neúměrně prodražuje (a patrně 

bude prodražovat i na případně nové ČOV).

Neméně diskutovanou otázkou související 

s  vypracovanými posudky je otázka doplatku 

ceny čištění ve výši cca 80 mil. Kč za roky 2005–

2013. V reportáži TV Barrandov ze dne 6. 2. 2018 

je tato částka dokonce označována za astrono-

mickou. Vlastník ČOV v  této věci konstatuje, že 

dle jeho názoru jsou posudkem určené ceny 

za uvedených 9 let pro jednotlivé roky nižší než 

ceny, které je možné dle zákona kalkulovat, ale 

současně korespondují s cenami, které vlastník 

ČOV nabízel městu jako kompromisní již v roce 

2009. Mimo výše uvedené je také třeba upozor-

nit, že prakticky stejnou „astronomickou“ částku 

85 mil. Kč vyplatilo město v  roce 2012 společ-

nosti p.  Kouby. V  tomto případě však z  větší 

části nešlo o platbu za služby, které byly poskyt-

nuty, ale především o  jakési „výpalné“ za  to, že 

se městu vrátí jeho majetek, město s ním bude 

moci nakládat, získávat z něho zdroje (nájemné) 

a  že p.  Kouba nebude kanalizaci dalších 7 let 

provozovat.

Znalecký posudek tak mimo jiné potvrzuje, že 

měsíční zálohy hrazené městem jsou od počátku

v nedostatečné výši. Na to jsme zástupce města 

při společných jednáních opakovaně upozorňo-

vali a požadovali jsme navýšení plateb. Nicméně 

na naše žádosti o  jejich navýšení, a  tedy snižo-

vání případného dluhu, město nikdy nepřistou-

pilo. Navíc se předchozí vedení města rozhodlo 

prosadit snížení měsíčních záloh dle nepravo-

mocného rozhodnutí soudu, čímž se případný 

další dluh města každý měsíc ještě více navyšuje!

Během posledních tří let však došlo mezi vlast-

níkem ČOV a vedením města Dvůr Králové nad 

Labem k  významnému posunu ve  vzájemné 

komunikaci. Zároveň si vážíme odpovědného 

přístupu města při tvorbě rezervy na případnou 

úhradu doplatku ceny za  čištění. Na  druhou 

stranu však vzhledem k  závěrům znaleckého 

posudku nerozumíme opakované snaze města 

o  výstavbu nové čistírny. Město by se mělo 

soustředit především na  opravu kanalizační 

sítě, případně by mělo rozhodnout o  navýšení 

měsíčních plateb za čištění a  tím začít snižovat 

případný nedoplatek ještě před rozhodnutím 

soudu.

Mgr. Ivo Konejl

EVORADO IMPORT, a. s.

z ODS, zopakoval nařčení, že jsem jako předseda 

KV za  volební období ani jednou KV nesvolal! 

Toto tvrzení se nezakládá na pravdě a je proka-

zatelně lživé. 

KV se sešel na základě mé osobní iniciativy cel-

kem třikrát, a to aby mimo jiné projednal velmi 

důležitou a potřebnou novelizaci vnitřního pře-

pisu města upravujícího fungování KV na  naše 

podmínky a dále otázku rozšíření počtu a složení 

členů pro proveditelné, smysluplné a  efektivní 

fungování KV. Bohužel, i  přes mou upřímnou 

snahu se nepodařilo vnitřní předpis novelizovat 

a  schválit. V  současné době tedy město nemá 

vnitřní předpis upravující fungování KV a  musí 

se vycházet z obecného zákona.

Jako předseda jsem dále svolával KV za účelem 

provedení jednotlivých kontrol vyplývajících 

z  usnesení zastupitelstva města. V  období, kdy 

jsem aktivně organizoval formu a  časový har-

monogram kontrol, došlo ke  složení mandátu 

jednoho ze členů KV, pana Kratěny. Tím se počet 

členů KV snížil na 4.

Po  vzájemné dohodě zbylých členů se KV sešel 

ještě pětkrát za  účelem provedení kontrolního 

šetření. Jedinou pravdou je, že z důvodu velkého 

pracovního vytížení a zaneprázdnění členů nebyl 

KV při prováděných kontrolách vždy kompletní.

S ohledem na výše uvedené očekávám od pana 

Béma a paní Vonkové omluvu za jejich neprav-

divá tvrzení. I  když mě nepřekvapí, když se 

omluvy nedočkám.

Nasik Kiriakovský

zastupitel (Východočeši)
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KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Martin Kučera,

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

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

inzerce:

Nejdříve bych chtěla poděkovat panu staros-

tovi Ing.  Jarolímovi za  zodpovězení otázek, 

které jsem představitelům koalice položila 

v  Novinách královédvorské radnice č. 12/2017. 

Kdyby se týkaly jenom mě, určitě bych neváhala 

použít soukromou cestu, ale týkaly se nás všech, 

kteří v  našem městě žijeme. Týkaly se ome-

zení v  dopravě, týkaly se vynaložených fi nancí 

na  opakované rekonstrukce chodníků a  vůbec 

fungování radnice. Ostatně, každý si to může 

dohledat. 

Tímto panu starostovi za nás všechny děkuji.

Teď dál. Letos nás čekají ještě komunální volby, 

pokud náhodou nepřibudou ještě nějaké další. 

Proto mě napadlo udělat inventuru všech stran, 

které naše město spravují od posledních komu-

nálek, tj. od  října 2014. Na  radnici máme 21 

zástupců 8 stran.

Koalici utvořili ANO – 7, Šance pro Dvůr – 2, TOP 

09 – 2, Volba pro město – 1. Tedy většinu 12 

členů.

V opozici skončili ČSSD – 5, ODS – 2, Patrioti – 1 

a Východočeši – 1. To je 9 členů. 

V  průběhu uplynulých téměř čtyř let se 

ve vedení města událo celkem dost změn. Opus-

tilo a  nahradilo své kolegy ve  stranách několik 

zástupců hlavně z koalice. ANO – Bc. Marii Jar-

kovskou nahradil Ing.  Jan Helbich, TOP 09 – 

Mgr. Emila Kudrnovského, Ph.D., nahradila 

Ing.  Veronika Tomková, Šance pro Dvůr – 

Ing. Dušana Sedláčka nahradil JUDr.  Josef 

Pojezdný.  A v opozici ODS – Mgr. Petra Vojtěcha 

nahradil MUDr. Petr Hroneš. 

Původní vedení města ve  složení: starosta, 

1 uvolněný místostarosta a  2 neuvolnění mís-

tostarostové se patrně neosvědčilo, na což upo-

zorňovala opozice hned po  zavedení tohoto 

neobvyklého modelu pro město naší velikosti. 

V loňském roce se vrátila koalice k osvědčenému 

formátu let minulých. Tedy starosta Ing.  Jan 

Jarolím, jeden uvolněný místostarosta Mgr. Ale-

xandra Jiřičková a druhý uvolněný místostarosta 

Ing. Jan Helbich. Všichni za hnutí ANO. 

Rada města má zástupce ze všech koalič-

ních stran: Mgr. Alexandra Jiřičková (ANO),  

Ing.  Jan Helbich (ANO), Ing.  Jan Jarolím (ANO), 

Ing. Jan Kříž (ANO), Pavel Kraus (Volba pro 

město), JUDr.  Josef Pojezdný (Šance pro Dvůr) 

a Ing. Veronika Tomková (TOP 09).

To jen pro osvěžení paměti, kdo naše město 

vlastně řídí v posledním volebním období. Jestli 

dobře, nebo špatně – to je na každém z nás. Jak 

moc potřebuje úředníky ke svému životu, nebo 

ne. Jak mu politici vycházejí vstříc s  řešením 

problémů, nebo ne. Podle mého subjektivního 

pocitu je nejlepší městský úřad ten, o  kterém 

ani nevím, všechno funguje, jak má, a tudíž ho 

nepotřebuju.

Libuše Vonková

členka rady MO ODS Dvůr Králové nad Labem

Slibem nezarmoutíš

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
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V  lednu 2018 se narodilo 12 občánků našeho města – 7 chlapců 

a 5 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V lednu 2018 zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 17 lidí, z toho bylo 13 

královédvorských občanů, 8 mužů a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích 

v lednu 23 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 3 manžel-

ské páry stříbrnou svatbu, 1 pár zlatou svatbu a 2 páry svatbu diamantovou.

Ing. Eva Hrušková, Komise pro občanské záležitosti

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo během února slavnostně přivítáno 6 novorozených 

občánků našeho města.

Zleva: Martin Nosek, Adriana Geislerová.

Poděkování
Ráda bych poděkovala strážníkům Městské policie Dvůr Králové nad 

Labem, a  to konkrétně pánům Vávrovi a  Procházkovi, kteří mi v  pondělí 

12. února 2018 ve  večerních hodinách velice ochotně pomohli v  situaci, 

kdy jsem se s dcerkou nemohla dostat do bytu z důvodu porouchaného 

zámku. Děkuji za pomoc a ochotu. 

Jana Brožová

Chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat všem pracovníkům Diakonie 

CČE ve Dvoře Králové nad Labem za vzornou péči, kterou věnovali mému 

tatínkovi, panu Miroslavu Jonešovi, i  mé mamince, paní Věře Jonešové, 

po celou dobu jejich pobytu v Diakonii. Jejich nevšední ochota, obětavost 

a vstřícnost je opravdu obdivuhodná.

Ing. Věra Valová

Domov sv. Josefa v Žirči, největší středisko Oblastní charity Červený Kos-

telec, tímto děkuje Cukrárně Vilma Dvůr Králové nad Labem za sponzor-

ský dar v podobě zákusků pro všechny naše klienty (kapacita 88 lůžek) 

na Masopustní ohlédnutí, které uspořádala Základní umělecká škola 

F. A. Šporka z Jaroměře v sobotu 17. února 2018. Klientům, nemocným roz-

troušenou sklerózou, moc chutnalo. Děkujeme!

Jitka Holcová, Fundraising a PR, Domov sv. Josefa Zleva: Karolína Macháčková, Filip Sýkora, Matylda Štefanová, Adam Svoboda.

Oblastní charita Hradec Králové pomáhá i dětem z Královédvorska
Skutečnost, že se narodí dítě se zdravotním 

postižením, je pro rodiny zdrcující. Radost z na-

rození miminka střídá beznaděj, smutek, trápení

a obavy o jeho budoucnost. 

Poradkyně Střediska rané péče Sluníčko 

Oblastní charity Hradec Králové jsou těmto oka-

mžikům profesně velice blízko. Znají příběhy 

mnoha rodin. Prožívají s  nimi čas, kdy bolest 

střídá naději a  kdy společná, usilovná péče 

o  dítě je cestou k  jeho důstojnému a  hodnot-

nému životu.

Poradkyně rané péče jezdí přímo do  domác-

ností rodin. Zde jsou děti klidnější a  mnohem 

lépe spolupracují při aktivitách a cvičení. Hodné 

a laskavé „tety ze Sluníčka“ jsou oporou ale také 

maminkám. Učí, jak s dětmi pracovat, používat 

stimulační a didaktické pomůcky, nebo také jak 

nastavit chod domácnosti, aby zbyl čas i na další 

sourozence. Péče končí sedmým rokem věku 

dítěte a je pro rodiny zdarma. 

O péči žádají rodiny s dětmi s autismem, Dow-

novým syndromem, s  dětmi s  vadami zraku 

i dalším tělesným i mentálním postižením. 

V  loňském roce bylo v  péči Střediska rané 

péče Sluníčko Oblastní charity Hradec Králové 

132 rodin z  celého Královéhradeckého kraje. 

Ve Dvoře Králové nad Labem a v okolních obcích 

byla v roce 2017 služba poskytována osmi rodi-

nám. Službu fi nančně podporuje město Dvůr 

Králové nad Labem. 

Ondra 
Rodina Ondry je úžasná... jako on sám. Od prv-

ního nádechu začal bojovat o  život. Seznam 

jeho zdravotních potíží rozhodně nebyl krátký, 

přesná diagnóza nebyla přesně stanovena. 

Domů se dostal až po  několikaměsíčním 

pobytu v  nemocnici. Rodiče nečekali a  hledali 

pomoc. Našli nás. Ondra se velice rychle unaví, 

trpí i  výraznou hypotonií, ale přesto má stále 

velkou touhu učit se novým věcem. Je zvídavý 

a odvážný jako každý malý kluk. Rodiče trápila 

otázka možnosti komunikace. Ondra z  důvodu 

tracheostomie nemluví. S  poradkyní zkoušeli 

různé cesty. Ondra si nakonec sám vybral pro 

něho nejvhodnější způsob komunikování, 

a  to znakování. Svým nadšením z  možnosti se 

domluvit se svým okolím „nakazil“ i  ostatní, 

takže nejen rodiče, prarodiče, ale i přátelé rodiny 

se rádi učí nové a nové znaky.

V  době, kdy byly Ondrovi téměř 2 roky, se 

rodiče z  genetických testů dozvěděli diagnózu 

– Ondra trpí vzácným genetickým onemocně-

ním (v  ČR diagnostikováno 10 dětí). Díky tomu 

bylo možné nasadit správnou medikaci a  zdra-

votní stav se začal zlepšovat. Největší pokroky 

nastaly zejména v  oblasti rozvoje hrubé moto-

riky. Probíhá orofaciální stimulace, nácvik kou-

sání, polykání a  připravy na  možné odstranění 

PEGu. V rámci návštěv rané péče pracuje Ondra 

velmi rád na  všech „úkolech“. Vše se zdálo být 

dobře nastavené – ale nic není tak jednoduché. 

Maminka přestávala zvládat dlouhodobý nápor, 

kterému musela čelit. Mladší Ondrův bratříček 

začal být stále živější, i on vyžadoval pozornost. 

S  poradkyní hledaly možnosti podpory z  vněj-

šího prostředí tak, aby dokázala skloubit nároč-

nou péči o Ondru a zároveň se věnovat mladšímu 

sourozenci. Do rodiny začala chodit dobrovolnice 

z  Kruhu dobrovolníků, která mamince pomáhá. 

Ačkoliv nás všechny čeká ještě spousta práce, vše 

v jejich životě je na dobré cestě.

Kontakty: Středisko rané péče Sluníčko, Karla IV 

1222, Hradec Králové, tel.: 777 721 642, e-mail: 

slunicko@charitahk.cz, web: www.charitahk.cz.

Bc. Ilona Dynterová 
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Školní rok 2017/2018 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Zveme všechny uchazeče 

o  studium na  naší škole 

na  přípravné konzultace 

k přijímacím zkouškám. 

Ve středu 21. a 28. března 

2018, vždy od 14:30 hod., 

seznámíme zájemce s  pod-

mínkami a  některými typy 

úloh přijímací zkoušky z čes-

kého jazyka a matematiky. 

Pro šestileté studium 

jsme připravili konzul-

tace v  pořadí český jazyk 

(21. března) a  matematika 

(28. března), pro čtyřleté 

studium je pořadí předmětů 

opačné. 

Další informace (včetně 

ukázkových testů a testů z minulých let) najdete 

na internetových stránkách společnosti Cermat  

www.cermat.cz. 

Těšíme se na setkání s vámi!

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.

ředitel školy

Příprava na přijímací zkoušky

Některé problémy naší společnosti se řeší často, 

jiné stojí zatím v ústraní. Mezi ty druhé patří 

mnohdy podceňované poruchy příjmu potravy. 

Proto jsem se rozhodla napsat středoškolskou 

odbornou činnost právě na toto téma.

Poruchy příjmu potravy, například mentální 

anorexie nebo bulimie, jsou velice závažná one-

mocnění a já jsem si dala za úkol podat o jejich 

zákeřnostech co nejvíce informací do míst, kte-

rých se to týká nejvíce – do škol. Především jsem 

vypracovala brožurku, ve které mohou studenti 

najít podstatné informace týkající se poruch 

příjmu potravy, například kde najít pomoc či 

jak odhalit příznaky. Vážní zájemci se mohou 

seznámit s obsáhlejším rozborem problema-

tiky v textu mé středoškolské odborné činnosti, 

která bude přístupná též v naší školní knihovně. 

Také jsem si řekla, že nejlépe studentům předám 

tyto informace formou přednášky, kterou jsem 

odprezentovala desítkám žáků základní školy 

a nižších ročníků gymnázia, aby studenti mohli 

lépe pochopit, jak jsou tato onemocnění vážná. 

Dalším zájemcům mohu poslat brožurku 

nebo se dostavit k přednášce (kontakt: 

poruchyprijmu@seznam.cz).  

Doufám, že tak přispěji k osvětě mezi mladými 

lidmi a pomohu tím některým jedincům, kteří 

si s těmito problémy u sebe nevědí rady nebo 

by chtěli pomoci svým kamarádům. Je důležité 

s těmito nemocemi bojovat. Lidé, kteří trpí poru-

chami příjmu potravy, totiž potřebují pomoc, 

pro ně samotné je to až příliš velké sousto. 

Barbora Vobořilová (6. C)

Boj proti poruchám příjmu potravy

Druhý únorový týden se studentům maturitní 

třídy 6. C naskytla možnost vyslechnout si krátký 

výklad o  vznikající práci SOČ (středoškolské 

odborné činnosti). Je dílem naší spolužačky 

Terezy Kazmirowské, která se v  ní jako obyva-

telka Dvora Králové nad Labem, v minulosti ze 

tří světových stran sevřeného německy mluví-

cími oblastmi, zabývá historickými událostmi 

v  dřívějších Sudetech a  především osudy jak 

českých, tak německých obyvatel okolních obcí 

ležících v těchto příhraničních oblastech.

Většina lidí zná Sudety jako část naší země, která 

byla roku 1938 na základě Mnichovské dohody 

postoupena nacistickému Německu a  ze které 

tehdy bylo nuceno odejít mnoho Čechů. Stejně 

tak je ale třeba nezapomínat na  (mnohdy 

až nelidský) odsun Němců, kteří tu už před 

Mnichovem tvořili naprostou většinu tehdej-

šího obyvatelstva, po  druhé světové válce. 

Vnímáme-li organizovaný odsun jako logickou 

cestu k životu po válce a všech jejích krutostech 

(ze strany nacistů), je naopak třeba kategoricky 

odsuzovat násilný způsob odsunu divokého.

Významnou část Tereziny práce tvoří rozhovory 

se sedmi pamětníky, lidmi z  českých, němec-

kých i  smíšených rodin, jejichž domovem byla 

právě sudetská oblast a  jejichž životy jednot-

livé historické události ovlivnily. Někteří z  nich 

museli pohraničí opustit, jiní v  něm naopak 

mohli zůstat. Autorka jejich příběhy zkoumá 

a zabývá se jednotlivými odlišnostmi v nich.

V  textu práce také zaznívají slova o  tom, že 

nejlepší cestou k  postupnému usmíření obou 

národů je otevřený a vlídný dialog, jakož i vzá-

jemné naslouchání si. V dnešním světě, zejména 

sledujeme-li některé oblasti současného politic-

kého dění a  výroky některých politických čini-

telů nejen v naší zemi, se samo nabízí aplikování 

této myšlenky právě na  naši dobu. Diskutujme 

objektivně, slušně a rozumně, s dostatkem úcty 

k  druhé straně, a  zdržme se projevů nenávisti 

na všech úrovních komunikace.

Vojtěch Hojný (6. C)

Osudy sudetských obyvatel v nové práci SOČ

Druhý den otevřených dveří, na němž si mohli zájemci o studium prohlédnout školu, 

zkusit své znalosti v různých vyučovaných oborech a získat informace k přijímacímu 

řízení, se uskutečnil v sobotu 17. února 2018.  Foto: Karolína Tauchmanová

V prvních únorových dnech jsme měli jedineč-

nou šanci zúčastnit se dvou netradičních před-

nášek v zeměpisných disciplínách. 

První z nich přednášel Mgr. Aleš Létal, Ph.D., 

z katedry geografi e Přírodovědecké fakulty Uni-

verzity Palackého v Olomouci. Týkala se mapo-

vých serverů a online map. Měli jsme možnost 

podívat se a vyzkoušet si online mapy, o kterých 

jsme ani nevěděli. Výhodou bylo, že hodina 

probíhala přímo v počítačové učebně. Předná-

šející nám dodal spoustu zajímavých informací 

a možná některé z nás i navnadil ke studiu kar-

tografi e. Jen je škoda, že akce nemohla být delší, 

jelikož možnost vyslechnout si vysokoškolského 

kantora na střední škole moc často nemíváme.

Druhou přednášku si připravil Ing. Štěpán Romá-

šek, bývalý student našeho gymnázia. V součas-

nosti žije převážně v Číně, kde vyučuje anglič-

tinu. Číny se také celá přednáška týkala. Hodina 

se nesla v přátelském duchu a probíhala spíše 

formou diskuze. Měli jsme spoustu prostoru pro 

dotazy. Přednášející nám vyvrátil spoustu myl-

ných představ o Číně a ukázal nám fotografi e 

panenské přírody a dalších oblastí mimo velké 

konglomerace, které zde v Evropě známe pře-

devším. Nejzajímavější částí celé hodiny bylo ale 

srovnání našich dvou kultur. Dozvěděli jsme se, 

že čínská kultura je mnohem uzavřenější a kon-

zervativnější než evropská.

Přednášky byly přínosné, naplněné zajímavými 

a překvapivými informacemi. Dozvěděli jsme se 

spoustu nových věcí a podívali se na zeměpis 

zase jinýma očima.

Jan Mostecký (5. C)

Zeměpis 
jinak
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Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Pozvánka na akademii
Zveme veřejnost na školní akademii 

budovy A. Představení se uskuteční 

v Hankově domě v úterý 27. března, a to 

od 15:00 hod. (vstupné 60 Kč) a od 18:00 

hod. (vstupné 80 Kč). Vstupenky jsou 

k zakoupení v kanceláři školy od 5. března. 

Přijďte podpořit naše vystupující žáky!

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Aktuality ze ZŠ 5. května
Klání malých školáků

V úterý 6. února proběhla již tradičně v Kině Svět 

Dvůr Králové nad Labem soutěž nazvaná Klání 

malých školáků. Zúčastnily se jí opět všechny ZŠ 

ze Dvora Králové nad Labem, tudíž ani my jsme 

nemohli chybět. Skóre mezi družstvy jednotli-

vých škol bylo velmi těsné, ale zvítězit mohlo jen 

jedno. A bylo to právě naše! 

Díky pohotovosti, bystrosti a všeobecným zna-

lostem, ale i perfektní vzájemné spolupráci mezi 

našimi zástupci školy, kterými byli – Nicole Kozá-

ková a Michael Kazmirowski (5. třída), Jindřich 

Vlček a Klára Fialová (4. třída) a Josef Metelka 

(3. třída), se úspěch dostavil. Putovní pohár 

i medaile si skutečně všichni zasloužili. Za repre-

zentaci naší školy jim všem děkujeme a budeme 

se těšit na příští klání.

Mgr. Ivana Myšková

Prvňáčci se učili, jak si správně čistit 
své zoubky
Ve středu 7. února se naši prvňáčci seznámili 

s výukovým programem Veselé zoubky, který 

pro naši školu připravila dm drogerie markt, 

s. r. o. Děti se dozvěděly, jak si správně mají čistit  

zoubky, co je to zubní kaz a jak mu mají před-

cházet. Žáci byli také poučeni o tom, jak vypadá 

jejich mléčný chrup, jak se mají stravovat, pro-

tože nadměrná konzumace některých potravin 

škodí jejich zdraví, a že také musí docházet na 

pravidelnou kontrolu 

k zubaři. Výuku zpestřila 

i krátká pohádka 

o Hurvínkovi s bolavým 

zoubkem. Nakonec děti 

dostaly balíček od fi rmy 

dm, ve kterém nalezly 

spoustu dárků, které 

využijí při aplikaci svých 

poznatků získaných na 

středečních hodinách.

Mgr. Ivana Rainová 

a Mgr. Renata Jirousková

Pohádkové lyžování v Petříkovicích
V týdnu od 12. do 15. února se 38 našich žáků 

z 2.–5. třídy účastnilo odpoledního lyžování 

v Petříkovicích. Slunečné počasí bylo jako na 

objednávku, děti byly každý den 1,5 hodiny na 

lyžích a svah patřil téměř celý nám. Začátečníci 

trénovali nejprve na cvičné loučce, po dvou 

dnech se bez problémů přesunuli na kotvu 

a červenou sjezdovku. Poslední den byl za 

výrazné podpory rodičů zakončen soutěží 

ve slalomu, děti byly odměněny medailemi 

a diplomy. Děkujeme instruktorům za kamarád-

ský a příjemný přístup k našim žákům a rodičům 

za bezvadnou přípravu lyžařské výzbroje, která 

nám usnadnila rychlý nástup malých lyžařů na 

svah.

pedagogický doprovod vyučujících 

Studentský projekt EDISON zavítal 
na školu již počtvrté

V  rámci úspěšného projektu Edison ZŠ Schul-

zovy sady již počtvrté navštívili ve druhém úno-

rovém týdnu zahraniční studenti, a to konkrétně 

z  Číny, Vietnamu, Taiwanu, Indonésie, Egypta, 

Ruska a  Turecka. Vedli hodiny v  anglickém 

jazyce, během nichž zábavnou formou předsta-

vovali svou zemi. Ve  čtvrtek uspořádali projek-

tové dopoledne Global Village, kde měl každý 

student svoje „stanoviště“. Této akce se zúčast-

nili žáci celé školy. Také jsme si společně prošli 

Dvůr Králové nad Labem, navštívili zoologickou 

zahradu a zahráli si bowling. Byla to skvělá pří-

ležitost, jak využít naše jazykové schopnosti, 

dozvědět se nové informace o ostatních zemích 

a navázat nová přátelství! Někteří z nás jsou se 

studenty stále v  kontaktu. Chtěli bychom moc 

poděkovat za  tuto příležitost a  doufáme, že se 

projektu zúčastníme i příští rok!

Johana Chroboková, 9. B

Foto: Mgr. Pavlína Špatenková

Ať žije němčina!
Veronika Mertlíková z  9. B a  její spolužačka 

Anežka Stárková se 8. února zúčastnily v  Trut-

nově okresního kola Olympiády v  německém 

jazyce. Školu reprezentovaly skvěle, Veronika 

uspěla jak v  písemné části a  v  poslechu cizo-

jazyčného textu, tak v  rozhovoru s  porotou. 

Obzvláště pohovor na téma Meine Schule (moje 

škola), ve kterém briskně popsala své spolužáky 

a  vyučující, se vyvedl. Veronika zaslouženě 

získala první místo, Anežka skončila čtvrtá. 

Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy 

a vítězce držíme palce do kola krajského.

Mgr. Lada Marksová

Děti dostaly vysvědčení v zoo

Předávání vysvědčení spojené se vzdělávacím 

programem v zoo si užila třída 6. C.

Zadarmo to vždycky není,

kdo se ale pilně učil,

za odměnu v zoo skončil.

Mgr. Sabina Kindlová, třídní učitelka

Úspěšná recitační soutěž
Dne 14. února proběhla na  obou stupních 

základní školy Schulzovy sady soutěž v recitaci. 

Na prvním stupni se zúčastnilo 43 recitátorů.

V  nulté kategorii (1. ročník) vyhrála Ketrin Ela 

Tauchmannová, dvě druhá místa Julie Černá 

a Klára Hoňková, třetí místo mají společné Ště-

pán Jaroš a Kateřina Pohořelá. V první kategorii 

(2. a  3. ročník) na  stupních vítězů stanuli samí 

chlapci: Martin Palan (1. místo), Matěj Flégl 

(2. místo) a Šimon Kulveit (3. místo). V kategorii 

4. a 5. ročníků první místo z minulých let obhá-

jila Adéla Hoňková, druhé byly Kateřina Exna-

rová a Nela Štefáčková, třetí místo získal Damián 

Glazar. Tato soutěž je pro účastníky velikou zku-

šenostá, kterou někteří z nich jednou jistě ocení. 

Všem soutěžícím a také učitelům, kteří se podí-

leli na jejich přípravě, patří velké poděkování.

Na  druhém stupni bývá tato soutěž díky velké 

konkurenci mezi soutěžícími uměleckým zážit-

kem. Letos jsme objevili nové talenty v šestých 

třídách. V kategorii mladších žáků (6. a 7. ročník) 

obsadili první tři místa. S velice dlouhými texty 

se představili Jiří Štefáček a  Natálie Paříková, 

obsadili 1. místo. Druhým místem jsme ocenili 

Janu Marii Senetovou a třetí je Tereza Goldšmí-

dová, která se o cenu dělí s Markétou Duškovou 

ze 7. B. V  kategorii starších žáků jsme viděli již 

ostřílené recitátory, kteří nás ani letos nezkla-

mali. První místo si odnesla Žaneta Horáčková, 

druhé místo vybojovala Michaela Hrnčířová 

a  ze třetího místa se radovala Lenka Trnková. 

Všechny dívky jsou z devátých ročníků, a tak je 

musíme pochválit, že v této době, kdy se připra-

vují na přijímací zkoušky, najdou čas na umění. 

Děkujeme všem soutěžícím za  skvělé odpo-

ledne a držíme palce v okresním kole, které pro-

běhne v Trutnově. Děkujeme vyučujícím za pří-

pravu žáků. Děkujeme žákům 9. B, Františku 

Šírovi a Václavu Darvašovi, za kytarový koncert, 

kterým celou soutěž zahájili. Budeme se těšit 

opět příští rok. 

Mgr. Eva Malichová, Mgr. Jitka Baudischová
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Novinky ze ZŠ Podharť

Zprávy ze ZŠ Strž

Bezplatná výuka plavání
V rámci rozvojového programu k podpoře výuky 

plavání na  1. stupni základních škol podalo 

vedení školy žádost na  Ministerstvo školství, 

mládeže a  tělovýchovy. Účelem tohoto grantu 

je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základ-

ních škol prostřednictvím podpory, která bude 

určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu 

žáků z  místa poskytování vzdělávání do  místa 

výuky plavání a  zpět, včetně čekací doby. Při-

znaná dotace naší škole ve výši 40.600 Kč zřejmě 

pokryje celou platbu za  dopravu do  Trutnova 

na výuku plavání pro žáky 2. a 3. tříd. Děti mají 

tedy v  letošním školním roce výhodu, neboť 

škola nebude tuto platbu požadovat od rodičů 

žáků. 

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Masopustní průvod oživil 
podharťskou čtvrť

Tradiční masopustní úterý 13. února opět v Pod-

harti oživilo dění kolem školy i v přilehlých uli-

cích, kudy se průvod ubíral.

Školní parlament měl plné ruce práce s vyhod-

nocováním masek při promenádě jednotlivých 

tříd před budovou, kterou vtipně komentoval 

pan učitel Novotný.  Každý měl možnost vychut-

nat si svou hereckou chvíli a kolemstojící oslnit 

svými často až netradičními nápady, a tak parla-

ment neměl jednoduchou úlohu. 

Letos nás opět kromě školek ze Slunečné ulice 

přišly podpořit i  školy z Kocbeře a Hajnice, což 

nás velice potěšilo, a  tak náš průvod doslova 

nebral konce. Zpívalo se už před budovou, vese-

lilo, bubnovalo a  tančilo také po  cestě i  před 

nemocnicí, neboť s  úsměvem se i  tělo lépe 

uzdraví. Na  závěr už přicházejícímu průvodu 

voněla na přivítanou česnečka a řízek ve školní 

jídelně. 

V pořadí již dvanáctý masopust navazuje na tra-

dici, kterou naše 

škola v  roce 2006 

obnovila. Letos byl 

navíc spojen se 

dnem otevřených 

dveří a  ukázkou 

daltonské výuky, 

jež se na  naší škole 

využívá při opako-

vacích hodinách na 

1. stupni již patnáct 

let.

Mgr. S. Vojtíšková 

zástupkyně ředitelky

Vysvědčení – spaní ve škole

Na  ukončení prvního pololetí naše 2. A, 2. B 

i 3. B a 4. A opět prožily noc ve škole. Maminky 

a babičky napekly spoustu dobrot, za které jim 

moc děkujeme. Připravili jsme si třídy na spaní 

a 3. B a 4. A vyrazily na bowlingový turnaj. Pro-

gram pokračoval v  restauraci U Pastvů, kam za 

námi po výborné večeři a sladkých dobrůtkách 

přišel kamarád žáků třetí třídy Krteček a začalo 

rozdávání pololetního vysvědčení. Paní učitelky 

zhodnotily naši půlroční práci. Plni dojmů z roz-

daného vysvědčení jsme se vydali zpět do školy. 

Na  půdě školy díky druhákům ožil duch rytíře 

Půty z  Půtova, který, jak jsme se dozvěděli, je 

ochráncem školáků a  dětí vůbec. Naučil dru-

háky, jak se šermuje, a  pomohl nám rozdávat 

vysvědčení. Přiznal se, že této výsady se mu 

doposud nedostalo. Pak si děti zatančily pár 

tanečků, poslechly si pohádku na  dobrou noc 

a odebraly se do říše snů. Těšíme se na další tra-

dičně – netradiční rozdávání vysvědčení. Letošní 

noc ve škole se opět vydařila.

Mgr. Ivana Pešťáková, Mgr. Miroslava Kubicová, 

Mgr. Šárka Vodová, Mgr. Hana Havlíčková 

a vychovatelky ŠD 

Výlet do IQ PARKU Liberec 

Den před vysvědčením, 30. ledna, jsme vyjeli 

s  dětmi z  kroužku logických her do  IQ Parku 

Liberec. Čekal nás den plný společné zábavy, 

poznávání a  objevování. Dvouhodinová cesta 

vlakem nám rychle utekla. Hned po  příchodu 

do parku jsme vyrazili do laboratoře na program 

Magnetománie. Mohli jsme si vyzkoušet fungo-

vání magnetů, kompasů a  her, které magnetů 

využívají. Po  vydatné svačině nás čekala velká 

science show s mnoha efektními pokusy, na kte-

rých se podílely také děti. Zbytek času jsme strá-

vili prohlídkou jednotlivých oddělení IQ Parku.

Moc jsme si to užili a už se těšíme na další výjezd.

Mgr. Radka Mazáková, Mgr. Gabriela Sacherová

Předškolní dílny pokračují
Pravidelné návštěvy předškoláků pokračují 

i ve druhé polovině tohoto školního roku. Máme 

za  sebou lednové sportování, které si děti užily 

ve veliké tělocvičně. Po kolečku na rozehřátí a roz-

cvičce následovalo cvičení na  stanovištích. Malí 

sportovci metali kotouly, váleli sudy, kličkovali 

rozlousknout. Zázrak se však nekonal a  postup 

si vybojovala ZŠ Ještědská z Liberce. I  tak jsme 

nadmíru spokojeni a  odjeli jsme se vztyčenou 

hlavou. Všem klukům děkujeme za reprezentaci, 

za předvedený výkon a gratulujeme k umístění.

Mgr. Stanislav Ježek

Pasování prvňáčků na čtenáře 
knihovny
V úterý 6. února navštívili naši nejmenší školáci 

městskou knihovnu Slavoj, kde byl pro ně při-

praven nelehký úkol. Museli uhodnout hádanku, 

správně doplnit chybějící písmena ve  slovech, 

a  tím zachránit knížky z  knihovny před škodo-

libým skřítkem Písmenkožroutem. A  protože 

naši šikulové tento úkol hravě zvládli, paso-

val je král Abecedník I. za  asistence hodného 

skřítka Slavouše na čtenáře knihovny. Každý žák 

za odměnu obdržel čtenářský průkaz a k  tomu 

dostaly děti do třídy pro společné čtení hezkou 

knihu. V knihovně se dětem moc líbilo a všechny 

se těší na další návštěvu, kdy si již budou moci 

samy vypůjčit svoji první knihu.

Mgr. Pavla Všetečková

mezi slalomovými brankami a  zdolávali lavičky. 

Nakonec si každý hodil (co nejdál) svůj barevný 

míček a také si ho mezi ostatními musel najít.

Další setkání proběhlo v  únoru a  mělo název 

Barevné počítání. Budoucí školáci si hravou 

a zábavnou formou zopakovali čísla, která znají 

nebo umějí napsat. Podle kartiček s danou čís-

licí plnili lehké úkoly. Někdo udělal pět dřepů, 

někdo zase třikrát zatleskal. Aby nechybělo 

propojení  s  názorem, ukazovaly si děti počty 

i  na  počítadle. Čísla se nám objevila v  písničce 

Jedna, dvě, Honza jde ... a také v  závěrečné 

omalovánce. 

Až se jaro úplně probudí, přinese předškolá-

kům tematický program, který se bude jmeno-

vat Hrajeme si se zvířátky. Setkáme se tradičně 

v úterý od 13:00 hod., tentokrát 20. března 2018. 

Moc se na vás, děti, těšíme!

Mgr. Jana Hronešová,  Mgr. Jarmila Machková

Florbalová kvalifi kace o fi nále 
Dne 25. ledna 2018 vyrazil tým fl orbalistů ze ZŠ 

Strž do Sportovního centra v Liberci, aby sehrál 

kvalifi kaci o  republikové fi nále. Tým zastupo-

val Královéhradecký kraj, dále 

zde byli zástupci Libereckého 

a  Středočeského kraje. Hrálo 

se systémem každý s  každým 

a  pouze vítěz měl právo jet 

na  fi nále do  Prahy. Ve  hře 

„David a  Goliáš“ byla role 

týmu ZŠ Strž předem jasná 

a  už samotná účast je fantas-

tickým úspěchem. Ale pozor! 

Kluci se vzepřeli a  k  velkému 

údivu soupeře byli tvrdým 

oříškem, který dlouho nešel 
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Loutkářský spolek Klíček 
děkuje za přízeň a podporu
L o u t k á ř -

ský spo-

lek Klíček 

ve  Dvoře 

K r á l o v é 

nad La- 

bem fun-

guje od 70. let minulého století. Byly časy 

velmi dobré, ale také doba, kdy museli čle-

nové spolku překonávat nemalé překážky. 

V  každém tomto čase však měl Klíček své 

malé i velké diváky, pro které stálo za to jít 

dál. 

V roce 2017 jsme odehráli v Hankově domě 

čtyři představení s marionetami a v měst-

ské knihovně pět maňáskových pohá-

dek, na které přišlo celkem 195 dětí a 169 

dospělých. Mimo to jsme odehráli před-

stavení v  TJ Jiskra v  Dolní Brusnici, v  MŠ 

Nemojov, pohádky pro obec Zdobín a další 

dvě představení v městské knihovně Slavoj 

v rámci akce „Den pro dětskou knihu“.

Vám, divákům, děkujeme za zájem o naše 

divadelní představení. Na  místě je také 

poděkování městu Dvůr Králové nad 

Labem za  fi nanční podporu, díky které 

jsme mohli dokoupit několik nových 

maňásků a  celtový přístřešek pro hraní 

divadla v přírodě.

Pokud máte zájem, přidejte se k nám. Při-

vítáme pomocnou ruku každého, mladého 

i věkem pokročilého. 

Ivana Zoufalá, Loutkářský spolek Klíček

Březen ve znamení přehlídky 
amatérské fi lmové tvorby
Také letos pořádá DDM Jednička festival 

neprofesionální fi lmové tvorby mladých 

amatérských fi lmařů, který se uskuteční od 

21. do 24. března v Kině Svět. 

Pro děti z mateřských škol je určené pásmo 

animovaných pohádek, pro žáky základ-

ních a  středních škol pak předprojekce, 

která je výběrem a  „ochutnávkou“ sou-

těžních snímků. Veřejnost se může těšit 

na  soutěžní projekci amatérských fi lmů, 

přihlášených do  soutěží Zlaté slunce Krá-

lovédvorské a Juniorfi lm – Memoriál Jiřího 

Beneše. V  rámci festivalu budou připra-

veny i  zajímavé workshopy, besedy a  dis-

kuze s odborníky z oblasti kinematografi e. 

V porotě zasednou známí herci, scénáristé, 

producenti nebo dramaturgové a  chybět 

nebude ani host festivalu David Balda, 

mladý progresivní režisér a  kameraman, 

jehož první fi lm Pomsta odvysílá 3. dubna 

Česká televize a  jehož nejnovější fi lm je 

v celoplošné distribuci v rámci multiplexů.

Zlaté slunce Královédvorské a  Junior-

fi lm – Memoriál Jiřího Beneše se konají 

za  fi nanční podpory Ministerstva kultury 

ČR a  Královéhradeckého kraje a  ve  spolu-

práci s  městem Dvůr Králové nad Labem 

a ZOO Dvůr Králové. Pořadatelé srdečně 

zvou nejenom fi lmové fanoušky, ale 

i všechny další zájemce. Vstup na soutěžní 

přehlídky pro veřejnost bude zdarma. Více 

informací najdete na webových stránkách 

www.ddm1.cz a na facebookovém profi lu 

DDM Jednička, plakát na akci je zveřejněn 

v příloze KdeCo březen 2018, str. 4.

DDM Jednička

V  měsíci březnu můžete zajít na  evangelic-

kou faru ve  Dvoře Králové nad Labem na  další 

dva fi lmy, které pojednávají o  našem přístupu 

k životnímu prostředí, o životním stylu šetrném 

k přírodě a o aktivitách namířených proti bezhla-

vému konzumu.

V  úterý 6. března budeme promítat fi lm 

s  názvem „Kola versus auta“. Tento švédský 

dokument se zabývá problematikou dopravní 

politiky v  řadě velkoměst. Ukazuje, jak diktát 

automobilového průmyslu, leckde nejvýrazněj-

šího zdroje fi nancí pro městské i státní kasy, má 

osudový dopad na  celý městský prostor, ply-

nulý pohyb obyvatel, jejich čas i  zdraví. Autoři 

sledují, jak se pro řadu jedinců stala výcho-

diskem městská cyklistika a  jak spolu se zvy-

šujícím se počtem cyklistů sílí po  celém světě 

občanské iniciativy na  jejich podporu. Film se 

dotkne i  situace ve  městech, kde se kola stala 

převažujícím dopravním prostředkem, jako 

jsou Berlín, Amsterodam či Kodaň. Snímek dává 

prostor nápaditým komentářům a  představuje 

různé aspekty boje cyklistů o  bezpečný pohyb 

ve městech. V souvislosti s budováním cykloste-

zek v našem městě a okolí může být inspirativní 

i pro nás.

V  úterý 20. března pak můžete zhlédnout 

dokument „10 miliard – co máte na talíři?“ Vzhle-

dem k  tomu, že počet obyvatel naší planety 

neustále roste, je potřeba si klást zásadní otázky: 

Jaký způsob produkce potravin nás dokáže v již 

blízké budoucnosti uživit? Nestojí svět na  roz-

hraní potravinové katastrofy? Režisér Valentin 

Thurn, jehož úspěšný fi lm „Z popelnice do  led-

nice“ jsme u  nás promítali před několika lety, 

postupně rozebírá jednotlivé přístupy k  pro-

dukci jídla: od mechanizovaného průmyslového 

způsobu přes umělou výrobu potravin po měst-

ské zahradničení na  parkovacích stáních. Film 

předkládá různorodé pohledy ze všech koutů 

světa, ale to nejdůležitější konečné rozhodnutí 

je však na každém z nás: Jaké jídlo si na svůj talíř 

sami vybereme? Celosvětové otázky se totiž 

týkají, ať chceme či nechceme, i každého z nás.

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

gelické fary na  náměstí Odboje vedle budovy 

gymnázia, vstup je zdarma a všichni jste srdečně 

zváni.

Mgr. Aleš Mostecký

evangelický farář

Druhá várka fi lmů o ekologických 
tématech a životním stylu

SŠIS začne s výukou kybernetické 
bezpečnosti. Jako jedna ze tří škol v ČR
Jako jedna ze tří středních škol 

v České republice začne letos v září 

vyučovat obory kybernetické bez-

pečnosti a  bezpečnostně právní 

činnosti Střední škola informatiky 

a služeb Dvůr Králové nad Labem. 

Škola se tak znovu stane průkop-

níkem na  poli výuky informačních 

technologií.

„Královédvorská střední škola při-

šla s  myšlenkou, že by informační 

technologii zaměřila na  kyberne-

tickou bezpečnost, a  to je obor, 

který chybí jak v  kraji, tak v  celé 

republice. Je to pilotní projekt a  škola přitom 

využije zkušenosti, které má z  výuky chemie 

a informačních technologií,“ sdělila náměstkyně 

hejtmana pro oblast školství Martina Berdy-

chová. „Škola nově zavádí i obor bezpečnostně 

právní. Oba obory spolu souvisí, škola se tak 

začne zaměřovat tímto novým směrem. Osobně 

věřím, že poptávka po  obou oborech bude 

veliká,“ dodala náměstkyně Berdychová.

Obor bezpečnostně právní činnost připraví pro 

výkon práce v  bezpečnostních sborech i  pro 

profese krizového řízení. Garantem oboru se stal 

první náměstek hejtmana Martin Červíček.

„Celý život se věnuji bezpečnosti, a proto jsem 

velmi rád, že v  Královéhradeckém kraji máme 

školu, která bude vyučovat bezpečnost a kyber-

netickou bezpečnost. Bezpečnost se dnes 

dotýká opravdu všech oblastí našeho života. 

A  obecná příprava nejen v  právním zaměření, 

ale i v oblasti kyberbezpečnosti skýtá obrovskou 

příležitost pro všechny studenty, kteří na dvor-

skou školu přijdou,“ řekl náměstek Martin Čer-

víček, který se na podzim sám zapojí do výuky 

budoucích bezpečnostních expertů.

Žáci se v rámci studia například naučí, jak odha-

lit útočníka, jak s ním jednat a jak zamezit jeho 

útokům. „Absolventi oboru by měli pochytit 

vědomosti z  oblasti práva a  technicko-organi-

začních opatření. Vědomosti získají jak v teore-

tické, tak v  praktické přípravě a  budou připra-

veni na krizové situace, jako je hackerský útok, 

narušení či znepřístupnění nějaké služby,“ sdělil 

Jiří Sedláček, výkonný ředitel brněnské společ-

nosti Network Security Monitoring Cluster, s níž 

škola spolupracovala při přípravě nových oborů.

Kybernetickou bezpečnost bude královédvor-

ská střední škola vyučovat jako jedna ze tří střed-

ních škol v  ČR. S  touto myšlenkou navíc přišla 

jako úplně první. „Již před deseti roky jsme byli 

první střední školou v republice, která vyučovala 

informatiku. V  tomto vidíme cestu. Nyní proto 

již připravujeme učebny pro výuku robotiky, či 

například kybernetickou laboratoř, kde budeme 

moci simulovat kybernetické útoky,“ informoval 

ředitel SŠIS Petr Vojtěch.

Dva nové obory začne škola poprvé vyučovat 

ve školním roce 2018/2019. Zájemci o studium 

mohou posílat své přihlášky do 1. března 2018. 

Více informací o  oborech naleznete na  webo-

vých stránkách www.ssis.cz.

Zdroj text a foto: Dan Lechmann

Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz
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Místní kulturní akce vždy potěší
Členové Klubu 

důchodců v Sadové 

využívají zimní 

měsíce k  poznání 

něčeho nového, 

co je vnitřně obo-

hatí a  rozšíří jejich 

obzory. Nyní to 

byla společná návštěva výstavy fotografi í 

Aleše Tauchmana „Letem světem“ v galerii 

Otto Gutfreunda a  v  městském muzeu si 

nenechali ujít přednášku prof. RNDr. Karla 

Martinka „Omyly a  nepravdy v  rané histo-

rii města“. Všem zúčastněným se tyto akce 

líbily a pochvalovali si, že je nabídka kultur-

ních akcí ve Dvoře Králové nad Labem pes-

trá a stále je z čeho vybírat a na co se těšit.

Soňa Vachková

 Klub důchodců v Sadové, z. s.

Členové SPCCH se připravují
na výroční schůzi
Jako každoročně bude v  půli března hod-

notit svou činnost Základní organizace 

Svazu postižených civilizačními chorobami 

(dále SPCCH) ve Dvoře Králové nad Labem. 

Výroční členská schůze se uskuteční netra-

dičně ve čtvrtek 15. března od 13:00 hod. 

ve  velkém sále Hankova domu. Členové 

zvolí nový výbor, revizní komisi, delegáty 

na okresní shromáždění a schválí plán práce 

na  letošní rok. Před schůzí bude možnost 

přihlásit se na zájezd do pražské zoologické 

zahrady, který se bude konat v  pondělí 

16. dubna. Odjezd v 7:00 hod., cena 200 Kč. 

Zároveň se budou přijímat předběžné při-

hlášky na  ozdravný pobyt v  zařízení Sola 

Fide v Janských Lázních. Ten bude od soboty 

26. května do soboty 2. června a jeho cena 

je zatím 3.000 Kč. 

Letošní rok členové SPCCH zahájili pravi-

delnými týdenními akcemi – od 10. ledna 

plaváním v Hořicích, od 11. ledna cvičením 

v  městské knihovně Slavoj (od 9:00 hod.) 

a už v úterý 30. ledna vycházkou s holemi 

do  Lipnice a  zpět v rámci akce „Rozcho-

díme civilky“. Zúčastnilo se 24 členů, kteří 

ušli celkem 168 km. Tyto vycházky po okolí 

města by se měly konat každý měsíc. 

Miloslav Tykal

předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Bylinková zahrada Josefa 
Kamela v Žirči
V  barokním are-

álu v  Žirči se 

nachází Bylinková 

zahrada Josefa 

Kamela, která 

slouží jako rela-

xační zóna a  zároveň umožnuje zdejším 

klientům s  roztroušenou sklerózou vypěs-

tovat si rostlinky od  semínka, ošetřovat 

je a následně sklízet. Zahrada je otevřena 

od  dubna i  pro širokou veřejnost, a  to 

od úterý do neděle od 8:00 do 17:00 hod. 

Je možné si zde zakoupit nejen základní 

sortiment bylinek, ale také sadbu zeleniny, 

květin a  ovocných rostlin. Podrobnější 

informace se nechají dohledat na webové 

adrese www.bylinkovazahradazirec.cz. 

Jan Lonc, DiS.

 Bylinková zahrada Josefa Kamela v Žirči

Uplynul další rok, v  němž Svaz diabetiků ČR, 

pobočný spolek ve  Dvoře Králové nad Labem,  

pokračoval v tradici rekondičních pobytů pro 

diabetiky.

Vloni jsme tak odjeli do Lučan u Jablonce nad Ni-

sou, kde jsme absolvovali pobyt již před dvěma 

roky. Protože jsme neměli prozkoumané celé 

okolí a prostředí se nám líbilo, přihlásili jsme se 

znovu. A díky příznivému počasí jsme se mohli 

vydat také na delší procházky a výlety. 

Při výjezdu na Ještěd lanovkou (na snímku) jsme 

zažili dobrodružství. Lanovka se v polovině jízdy 

na několik minut zastavila. Příjemně jsme se tak 

cítili až v cíli. Krásný pohled a výhled jsme zažili 

i při výstupu na některou z rozhleden. Počasí se 

umoudřilo, a tak jsme do přilehlých lesů vyrazili 

na  houby. Tam se dá zapomenout na  bolesti, 

starosti a  rozhýbat celé tělo. Večerní pohyb též 

nebyl na škodu. Tanečky a různé hry nás i velice 

příjemně pobavily.

Rekondiční pobyt není jen o  zábavě. Diabetici 

jsou seznamováni s  novinkami při léčbě cuk-

rovky, přednášky probíhají denně, testy a otázky 

klade naše paní doktorka, která je po celou dobu 

pobytu s námi. Odběry na cukr provádíme dva-

krát v  týdnu. Váhový přírůstek nebo úbytek je 

oceněn podle výsledků. Letos to bylo pro nás 

všechny za jedna.

Členové naší organizace nejezdí jen na  rekon-

diční pobyty. Pravidelně cvičí v  tělocvičně pod 

vedením rehabilitační cvičitelky. Velice rádi jez-

díme také plavat do  bazénu v  Hradci Králové. 

Tyto služby využívají také nediabetici.

Rádi bychom touto cestou poděkovali městu 

Dvůr Králové nad Labem za  přidělené dotace, 

bez kterých bychom nemohli využít bazén. 

Hradíme veškeré jízdné a  plaveme dvakrát 

v  měsíci dvě hodiny. V  loňském roce jsme 

obdrželi dotaci 30.000 Kč. Děkujeme.

V  naší organizaci je v současnosti registrováno 

celkem 92 členů. Nejsou jimi pouze diabetici, 

rádi mezi nás přijdou také ostatní zájemci, kteří 

třeba bojují s nadváhou. S námi se dá i nějaké to 

kilo odbourat.

Na  letošní rok plánujeme jednodenní výlety 

a další pobyt v Deštném v Orlických horách. Jed-

nou měsíčně se sejdeme v klubu Dianka, setkání 

se konají v Hankově domě vždy poslední čtvrtek 

v měsíci od 15:00 hod. Na schůzkách řešíme spo-

lečně další možnou činnost a  přijímáme nové 

návrhy od ostatních členů a nového výboru.

Výbor Svazu diabetiků ČR,

pobočný spolek ve Dvoře Králové nad Labem

Hlídáme si váhu pohybem, 
plaváním a cvičením

Žáci Základní školy 

a  Praktické školy Dvůr 

Králové nad Labem zvy-

šují svoji tělesnou zdat-

nost prostřednictvím růz-

ných aktivit a sportů.

Podzimní plavecký kurz absolvovali žáci 

1. stupně v  areálu Sportovního zařízení města 

Hořice od 20. září do 22. listopadu 2017, každé 

středeční dopoledne, 20 výukových hodin. Sku-

pina plavců začátečníků získávala formou hry 

základní plavecké zkušenosti, ke  kterým patří 

pocit vody, potápění, orientace ve vodě, skoky, 

pády a  výdech do  vody. Pokročilí plavci zvládli 

startovní skok z bloků nebo základní provedení 

kraulové a znakové vrtule. Plavecké dovednosti 

budou žáci v  tomto školním roce upevňovat 

ještě v červnu na venkovním koupališti. 

Podzimní přespolní běh, běžecká novinka orga-

nizovaná naší školou, se uskutečnil 16. listopadu 

2017. V rámci hodin tělesné výchovy absolvovali 

žáci fáborky vytyčenou krosovou trať v lese nad 

nemocnicí v délce zhruba 600 m. Okruhová trať 

nebyla lehká, střídaly se na  ní krátké, prudké 

výběhy a seběhy, měkký a  tvrdší podklad. Žáci 

soupeřili ve čtyřech kategoriích. Kladné hodno-

cení celého závodu podtrhla skutečnost, že se 

nikdo při běhu nezranil. Odměnou za bojovnost 

v  nelehkém sychravém počasí byl pro všechny 

domácí perník a  čaj. Ti, kdo obsadili stupně 

vítězů, navíc obdrželi věcné ceny. 

Sněhová nadílka nebyla v letošním roce zdaleka 

tak bohatá jak loni. To bylo hlavním důvodem 

improvizace při běžkařském výcviku naplánova-

ném na leden 2018. 

Vzhledem k  nedostatku sněhu na  okolních 

lukách a polích jsme nakonec se žáky z 2. stupně 

absolvovali zkrácený třídenní kurz. V  pátek 

19. ledna jsme zvládli okruh na Hrubých lukách, 

i  přestože místy probleskovala tráva a  větve. 

Následující úterý byla naší cílovou destinací 

Lipnice a okolí zoologické zahrady. Na zoraném 

poli byla stopa vyjetá. V pátek jsme na posled-

ních zbytcích sněhu opět cvičili na  Hrubých 

lukách a přilehlém kopci, kde si žáci vyzkoušeli 

sjezd. Na pořádnou lyžovačku si musíme počkat 

do příští zimy. 

Den po vysvědčení jsme uspořádali sportovně- 

poznávací akci „cvičení v  přírodě“. Zatímco 

mladší žáci se spolu se žáky PrŠ I. C vydali 

na dobrodružnou výpravu do Komárova, cílem 

turistické trasy pro starší žáky se staly Čertovy 

hrady. Na  tuto roční dobu panovalo nezvyklé 

teplo. Lesní pěšina byla částečně pod vodou 

z  tajícího sněhu, a kde voda netekla, bylo ales-

poň bláto. V  cíli cesty jsme se občerstvili. Zpá-

teční cesta z  kopce proběhla bez komplikací, 

a tak jsme ještě stihli zahřívací přestávku ve ves-

tibulu vlakového nádraží. K únavě většiny dětí 

přispělo kromě jiného také nevhodné oblečení.

Mgr. Jiří Leplt, učitel tělesné výchovy

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové n. L.

V královédvorské ZŠ a PrŠ žijeme sportem
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Kočky v královédvorském depozitu Stomatologická pohotovost
březen 2018
3. a 4. 3.: Stom-Gyn, s. r. o. – MUDr. Hana 

Šujáková, Rooseveltova 474, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 499 621 423.

10. a  11. 3.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

17. a  18. 3.: Soukromá stomatologická 

ordinace, s. r. o. – MUDr.  Jiřina Klustová, 

Preslova 446, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 622 560;

24. a  25. 3.: MUDr.  Gustav Hrabý, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795; 

30. a  31. 3.: MUDr.  Věra Hrabyová, Füg-

nerova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

1. a  2. 4.: MUDr.  Jana Kacetlová, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 495.

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Skautské středisko hlásí
V  našem skaut-

ském středisku 

Zvičina proběhla 

úspěšně registrace. 

Od  nového roku 

máme dva nové 

oddíly, a  to 7. oddíl 

vlčat a 8. oddíl skau-

tek. Celkem stře-

disko čítá 182 členy. 

7. oddíl vlčat v pátek 2. února, v den polo-

letních prázdnin, uspořádal pro své členy 

mimořádnou celodenní schůzku. Vlčata 

plnila nejprve různé úkoly po městě, hrála 

hru na  pašeráky. Před polednem si sama 

uvařila oběd, všem chutnalo. Odpoledne 

hrála hry venku a  trénovala Setonovku 

a šifry na střediskové závody. 

V  sobotu 3. března se uskuteční skautský 

maškarní karneval pro vlčata, světlušky 

i  příchozí děti. Karneval zpestří zábavné 

hry a  v  jeho závěru jako vždy vyhlásíme 

nejlepší masky.  

Ing.  Martin Stránský

Již tři roky působí na území Dvora Králové nad 

Labem jako dočasný azyl pro opuštěné kočky 

depozit Další šance, z. s. Každý milovník zví-

řat však ví, že ani ten nejlepší dočasný domov 

nenahradí domov trvalý. V naší nabídce najdete 

nejen odrostlá koťata, ale také mladé dospělé 

kočky, které jsou očkované, kastrované a čipo-

vané. Od listopadu 2017 jsme umístili již 21 koči-

ček. Uvítáme každou i nezávaznou návštěvu, 

která kočičkám zkrátí chvíle nekonečného 

čekání. Další nabídku a informace  najdete na 

www.dalsisance.cz, www.facebook.com/Kocky 

DvurKralove/, e-mail: dalsisancedknl@seznam.cz, 

tel.: 605 751 717.

Zorinka – krásná asi 

roční kastrovaná, očko-

vaná kočička, která si nej-

lépe rozumí s člověkem. 

Ostatních zvířat i koči-

ček se velmi bojí. Je čis-

totná a mazlivá, vhodná 

k umístění pouze do 

bytu.

Johanka – pěti-

měsíční bíločerná 

očkovaná kočička, 

mazlivá, bezproblé-

mová, zvyklá i na 

přítomnost pejska.

Čestmír – půlroční, 

očkovaný, čistotný 

a mazlivý kocou-

rek, který by ocenil 

domov s bezpeč-

ným výběhem na 

zahradu, zvládá přítomnost ostatní koček i psů.

Emilka – půlroční 

očkovaná kočička, 

která miluje přítom-

nost člověka, ale na 

další kočičky si zpo-

čátku hůře zvyká, 

jinak je kontaktní, 

čistotná a mazlivá.

Beatriz Motalová, Další šance, z. s., Dvůr Králové n. L.

Ráda bych informovala o změně otevírací doby 

– za  pejsky můžete přijít každé úterý a  čtvrtek 

od  15:00 do  17:00 hod. Otevírací doba psího 

útulku o  víkendu, případně v  jiné dny, je vždy 

s předstihem uveřejněna na internetových strán-

kách.  Návštěvy školních kolektivů, vážní zájemci 

o adopci psa a vyzvednutí psa po zaběhnutí jsou 

možné i  jindy po domluvě na tel.: 604 643 338 

nebo 603  765  843. V  uvedené dny vítáme 

dobrovolníky, kteří vezmou psy na  procházku 

na Hrubá luka sousedící s útulkem.

Dnes představujeme psy, kteří i přes svůj střední 

a vyšší věk umí být bezvadnými parťáky, se kte-

rými si člověk nejen odpočine, ale také se dobře 

protáhne na společné procházce.

Ben – devítiletý 

velký kříženec plný 

energie a  chuti 

do  akce. Jistě udělá 

radost jako spo-

lečník na  zahradě 

a  na  procházkách. 

K lidem je milý, ale spíše ho doporučujeme jako 

zvířecího jedináčka.

Viki – pětiletý tem-

peramentní střední 

kříženec, který je 

spokojený, pokud 

má pohyb a  klid. 

Dlouhé procházky, 

aportování hračky 

nebo pobíhání po zahradě odmění úsměvem.

Bad – devítiletý 

kříženec labradora 

s  akční a  loveckou 

povahou. Ke  spoko-

jenému soužití s člo-

věkem potřebuje 

pouze dobře zabez-

pečenou zahradu a dlouhé procházky.

Tom – devítiletý 

kříženec belgického 

ovčáka s  jeho typic-

kou kamarádskou 

a  aktivní povahou. 

Je bezvadným 

a  bezproblémovým 

parťákem. 

Žeryk – třináctiletý 

pes zvyklý celý život 

na  zahradu a  pří-

tomnost lidí. Na pro-

cházky u  nás chodí 

i  s  dětmi, je klidný 

a milý k lidem, ostat-

ních psů si nevšímá.

Více informací najdete na  internetových strán-

kách www.utulek-dknl.estranky.cz.

Daniela Hoblová, Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Psi umístění v královédvorském útulku
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